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คํานํา 
 

สถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก .พ .ร .) ไดทําหลักสูตรฝกอบรมเพื่อสรางผูนําในการเปลี่ยนแปลงระบบราชการไทย 
ภายใตโครงการชื่อวา  “หลักสูตรนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม (นปร.)” โดยมอบหมายให
คณะผูวิจัยทําการติดตามและประเมินผลความกาวหนาของนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม 
(นปร .) รุนที่ 2 จํานวน 39   คน ภายหลังไดเขารับการบรรจุแตงตั้งเขารับราชการในหนวยงานที่มี
ความสําคัญทางยุทธศาสตรไปแลว ประมาณ 6  เดือน  

ในภาพรวมนักบริหารการเปลี่ยนแปลง (นปร.) มีลักษณะเดนในเรื่องความสามารถในการ
ประสานงานและการปรับตัวเขากับผูอ่ืน รวมถึงการไดรับโอกาสหรือการสนับสนุนใหแสดง
ความสามารถในการปฏิบัติราชการ ตลอดจนการไดรับการยอมรับจากผูบังคับบัญชาและเพื่อน
รวมงาน นับวาเปนโอกาสที่พวกเขาจะไดแสดงศักยภาพในการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงระบบ
ราชการไทยตอไปในอนาคตได ซ่ึงจะตองมีการศึกษาติดตามระยะยาวตอไป อยางไรก็ตาม การ
ดําเนินโครงการบางสวนอาจจะยังไมสามารถบรรลุเปาหมายไดครบทั้งหมด ซ่ึงจะตองมีการ
ปรับปรุงตอไป เชน ผูที่เกี่ยวของทั้งผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานไมเขาใจวัตถุประสงคของ
โครงการ การบรรจุแตงตั้ง นปร. บางคนไมตรงกับตําแหนงที่เหมาะสมกับความรูความสามารถ 
เปนตน  

คณะผูวิจัย  ขอขอบคุณสถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ที่กรุณาใหทุนสนับสนุนการวิจัยคร้ังนี้ และขอขอบคุณ
ผูใหขอมูลทุกทานที่ไดกรุณาเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณแกคณะผูวิจัย
เปนอยางดี ถึงแมระยะเวลาในการศึกษาจะมีขอจํากัดบางก็ตาม 

 
คณะผูวิจัย 

15 ธันวาคม 2552 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) วิเคราะหขอมูลปจจุบันเกี่ยวกับปจจัยนําเขาดานผูเรียน 
ปจจัยนําเขาดานอาจารย กระบวนการเรียนการสอน ปจจัยเกื้อหนุน และการบริหารหลักสูตรและ
การเรียนการสอน  2) วิเคราะหผลผลิตและผลลัพธของหลักสูตรเกี่ยวกับคุณลักษณะของ นปร.  
การสนับสนุนใหแสดงความสามารถในการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคของโครงการ และการนํา
ความรูที่ไดเรียนรูไปใชใหเกิดประโยชนและคุมคาในงาน และ 3) วิเคราะหความเหมาะสมของ
วัตถุประสงคหลักสูตรนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหมในประเด็นที่เกี่ยวกับความชัดเจนของ
วัตถุประสงค ความสอดคลองกับภารกิจของสถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก .พ .ร.) ความเหมาะสมของโครงสรางของ
หลักสูตร และการตอบสนองตอความตองการของผูเรียนและสังคม 
 

วิธีดําเนินการวิจัย กลุมผูใหขอมูล คือ นักบริหารการเปลี่ยนแปลง (นปร .) รุนที่ 2   จํานวน 
34 คน ผูบังคับบัญชา จํานวน 29 คน เพื่อนรวมงาน จํานวน 30 คน อาจารยที่ปรึกษาและผูเกี่ยวของ
กับโครงการ จํานวน 3 คน เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ  
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามใชสถิติพื้นฐาน สวนขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม
ปลายเปดและการสัมภาษณใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

1. เปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการ  
โครงการ นปร. ควรทบทวน Master Plan และเจตนารมณ/เปาหมายใหมีความชัดเจนวา

เปนโครงการที่เนนการพัฒนาขาราชการรุนใหมที่มีขีดความสามารถสูงกวาขาราชการทั่วไป ไมเปน
เพียงหลักสูตรการสอนและฝกอบรมขาราชการโดยปกติ โครงการ นปร.จะตองมีเอกลักษณและ
จุดเดนที่แตกตางจากโครงการพัฒนาขาราชการที่หนวยงานอื่นหรือสํานักงาน ก.พ. ดําเนินการอยู
แลว และสามารถชี้ใหเห็นเชิงประจักษไดวานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหมที่ผานหลักสูตร 
มีศักยภาพและขีดความสามารถสูงกวาขาราชการทั่วไปทั้งในการเปนนักคิดที่มีวิสัยทัศน นักพัฒนา/
วางแผน และนักปฏิบัติ รวมทั้งควรมีการประชาสัมพันธและทําความเขาใจใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
และผูที่สนใจเขารวมโครงการไดรับทราบวัตถุประสงคของโครงการตามเจตนารมณขางตนตรงกัน 
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นอกจากนี้โครงการ นปร. ควรมีมาตรการสรางแรงจูงใจใหผูมีความสามารถสูงมาเขารวม
โครงการโดยกําหนดเสนทางอาชีพ (Career Path) ของการเปนขาราชการรุนใหมในลักษณะ Fast 
Track โดยอาจมีการขออนุมัติบัญชีเงินเดือนเปนการเฉพาะ แตตองมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในหนวยงานยุทธศาสตรที่ไดรับการบรรจุอยางเขมขน อยางไรก็ตาม หากมีการดําเนินการใน
ลักษณะดังกลาว จะตองมีการสรางความเขาใจภายในองคกรเพราะการมีขาราชการลักษณะ “พิเศษ” 
อีกระบบหนึ่งในองคกรเดียวกันอาจสงผลกระทบตอขาราชการอื่นในหนวยงานได 

2. การกําหนดขีดสมรรถนะที่จะพัฒนา นปร.  
ขีดสมรรถนะของ  นปร .ที่กําหนดไวในหลักสูตร  นปร . รุนที่  2 มีความครอบคลุม

คอนขางมากอยูแลว แตในระยะตอไปควรพัฒนาเพิ่มเติมโดยเฉพาะดานจริยธรรมและการมีจิต
สาธารณะ รวมทั้งมีการปลูกฝงทัศนคติที่ดีและความภาคภูมิใจในการเปนขาราชการที่มีความรักชาติ
และจงรักภักดี และออกแบบหลักสูตรใหสามารถพัฒนาขีดสมรรถนะที่กําหนดไวใหครบทุก
สมรรถนะ  

3. ระบบการคัดเลือกผูสมัครเขาศึกษาในหลักสูตร นปร.   
โครงการ นปร.ควรศึกษาสาเหตุของการสละสิทธิ์และการลาออกเพื่อนํามาปรับปรุง

เงื่อนไขการเขาศึกษา นอกจากการมีระบบการคัดสรรที่เขมงวดดีอยูแลว ควรวางมาตรการรักษา
ระดับผูเรียนเพื่อรักษาคุณภาพของหลักสูตรเพิ่มเติมดวย และอาจกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม เชน  
หามมิใหศึกษาหลักสูตรอื่นขณะกําลังศึกษาในหลักสูตร นปร. เปนตน  

นอกจากนี้โครงการ นปร. อาจพิจารณาแยกหลักสูตรตามคุณวุฒิของผูสมัคร เชน หลักสูตร
สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี กับหลักสูตรสําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
และเอก หรืออาจตองกําหนดใหเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานเสียกอน เนื่องจากผลการวิจัยพบปญหา
ดานการเรียนการสอนจากการกําหนดใหผูเรียนที่มีความแตกตางดานวุฒิภาวะและประสบการณมา
ศึกษาในหลักสูตรเดียวกัน 

4. โครงสรางหลักสูตร  
การกําหนดใหหลักสูตร นปร.เปนการฝกอบรมที่เนนการเรียนรูบนฐานของประสบการณ

ตรงโดยใหมีการเสริมสรางความรูควบคูไปกับการเสริมสรางประสบการณตรงจากการฝก
ปฏิบัติงาน เปนลักษณะเดนของโครงการที่ควรรักษาไว แตควรมีการปรับปรุงเพิ่มเติมในบาง
ประเด็นตามขอเสนอที่พบในงานวิจัย เร่ืองการเรียนภาควิชาการควรเนนปฏิบัติดวย เพิ่มความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการทํางานในระบบราชการ และการพัฒนาความสามารถทักษะที่จําเปน
เทาที่ควร เชน การเขียนหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ เปนตน 
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สวนการเรียนรูภาคฝกปฏิบัติงานทั้งการฝกงานในราชการสวนภูมิภาค  สวนกลาง 
หนวยงานกลางทางนโยบาย ภาคเอกชน ตางประเทศ และมีการเรียนภาควิชาการระหวางการ
ฝกงานนั้น นับเปนปจจัยสําคัญในการดึงดูดความสนใจใหผูมีความสามารถมาศึกษาในหลักสูตร  
โครงการ นปร. สามารถบริหารจัดการแหลงฝกปฏิบัติงานไดดี แตมีขอสังเกตวาควรจัดลําดับ 
(sequence) ใหมีความเหมาะสมมากขึ้นเพื่อมิใหผูเรียนสับสน 

5. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู  
ในการบริหารหลักสูตร โครงการ นปร. ควรวางระบบการบริหารจัดการหลักสูตรใหผูเรียน

สําเร็จการศึกษาดวยความประทับใจและมีทัศนคติที่ดีตอการเปนขาราชการรุนใหมที่มุงสรางการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาองคกร ควรปรับปรุงแหลงคนควาและแหลงการเรียนรูเพื่อใหผูเรียน
สามารถศึกษาคนควาดวยตนเองและจัดสิ่งอํานวยความสะดวก เชน หองพักนักศึกษาเพื่อใหผูเรียน
สามารถทํางานและสัมมนากลุมยอยได สวนการจัดอาจารยที่ปรึกษาควรมีการคัดสรรและจัดระบบ
อาจารยที่ปรึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยผูที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาตองมีเวลาและมี
ความเขาใจความแตกตางระหวางบุคคล นอกจากนี้เพื่อเปนการเสริมการทํางานของอาจารยที่
ปรึกษา โครงการ นปร. ควรพิจารณาวางระบบ “รุนพี่สอนรุนนอง” เพื่อใหรุนพี่ที่มีความเขาใจใน
เปาประสงคและวิธีการเรียนรูของหลักสูตร นปร. มาถายทอดประสบการณใหรุนนองอยางเต็มที่  

6. การสนับสนุนและความรวมมือระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ  
โครงการ นปร. ควรไดรับความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของอยางครบวงจรตั้งแตการ

วางแผนโครงการ เชน ใหสวนราชการที่รับการบรรจุเขามาชวยในการพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรทั้ง
ดานการปฏิบัติและดานวิชาการใหสอดคลองกับบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในอนาคต ไปจนถึง
การบรรจุ แตงตั้ง เล่ือนตําแหนง และสงเสริมการปฏิบัติงานของ นปร. โดยอาจพิจารณาขอผูกพัน
ในการรับราชการตอใหมีระยะเวลาที่คอนขางนาน วางเสนทางอาชีพ (Career path) และมาตรการ
สนับสนุนใหเปนผูบริหารราชการภายในระยะเวลาดังกลาว นอกจากนี้หนวยงานที่บรรจุ นปร.  
ยังควรจัดผูบริหารที่มีความเขาใจโครงการมาทําหนาที่สอนงาน อธิบายงานอยางใกลชิด กอน
มอบหมายตําแหนงทางบริหารใหปฏิบัติงาน 

 จากผลการวิจยัพบขอสังเกตวาหนวยงานทีบ่รรจุ นปร. จํานวนมากจะทาํให นปร. มีโอกาส
ไดรวมกนัแสดงขีดสมรรถนะในการปฏบิัติงานมากกวา นปร. ที่ไดรับการบรรจุในหนวยงานนั้น
เพียงคนเดียว โครงการ นปร. จึงควรพิจารณาจํากดัหนวยงานที่มีความสําคัญเชิงยุทธศาสตรไมใหมี
ความหลากหลายมากเกนิไปเพื่อให นปร. ไดรวมกนัแสดงผลการปฏิบัติที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาองคกรในเชิงประจักษ 
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บทที่ 1  
บทนํา 

 
ความเปนมา 

 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก .พ .ร .) ไดทําหลักสูตรฝกอบรมเพื่อสราง
ผูนําในการเปลี่ยนแปลงระบบราชการไทย ภายใตโครงการชื่อวา  “หลักสูตรนักบริหารการ
เปล่ียนแปลงรุนใหม (นปร.)” โดยมอบหมายใหสถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
เปนผูดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ.2549 ซ่ึงปจจุบันนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม รุนที่ 2 จํานวน 
39 คน ไดเขารับการบรรจุแตงตั้งเขารับราชการในหนวยงานที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตรไปแลว 
ประมาณ 6 เดือน ดังนั้นสถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี จึงไดมอบหมายให
คณะผูวิจัยทําการติดตามและประเมินผลความกาวหนาของนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม 
(นปร .) รุนที่ 2 โดยทําการศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักบริหารการเปลี่ยนแปลง 
รุนใหม ผูบังคับบัญชาหรือเพื่อนรวมงาน อาจารยที่ปรึกษาประจํากลุมและผูที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินโครงการในประเด็นที่เกี่ยวของกับหลักสูตรการเรียนการสอน ขีดสมรรถนะของ นปร  . 
การสนับสนุนใหแสดงความสามารถในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการนําความรูที่ไดเรียนรูไปใชให
เกิดประโยชนและคุมคาในงาน ผลการศึกษาทําใหสถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
ไดรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ นปร.รุนที่ 2 เพื่อใชในการชวยเหลือ
สนับสนุนแก นปร. และหนวยงานที่ นปร. ปฏิบัติงานอยู ตลอดจนนํามาใชในการปรับปรุงการ
จัดการโครงการใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้นตอไป 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 
  
 1. วิเคราะหขอมูลปจจุบันตามความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักบริหารการ
เปลี่ยนแปลงรุนใหม อาจารย และผูเกี่ยวของกับหลักสูตรเกี่ยวกับปจจัยนําเขาดานผูเรียน ปจจัย
นําเขาดานอาจารย กระบวนการเรียนการสอน ปจจัยเกื้อหนุน และการบริหารหลักสูตรและการ
เรียนการสอน 

2. วิเคราะหผลผลิตและผลลัพธของหลักสูตรตามความคิดเห็นและความพึงพอใจของ 
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม และผูบังคับบัญชาเกี่ยวกับคุณลักษณะของ นปร. การสนับสนุน



 

 
 

2 

ใหแสดงความสามารถในการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคของโครงการ และการนําความรูที่ได
เรียนรูไปใชใหเกิดประโยชนและคุมคาในงาน 

 3. วิเคราะหความเหมาะสมของวัตถุประสงคหลักสูตรนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม
ในประเด็นที่เกี่ยวกับความชัดเจนของวัตถุประสงค ความสอดคลองกับภารกิจของสถาบันสงเสริม
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก .พ .ร.)  
ความเหมาะสมของโครงสรางของหลักสูตร และการตอบสนองตอความตองการของผูเรียนและ
สังคม 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

1. เพื่อใหสถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไดรับทราบขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ นปร. รุนที่ 2 เพื่อใชในการจัดการความชวยเหลือสนับสนุนใหแก นปร.
รุนที่ 2 และหนวยงานที่ นปร.รุนที่ 2  ปฏิบัติงานอยู 

2. เพื่อใหสถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไดขอมูล ขอคิดเห็นนํามาใชใน
การปรับปรุงการจัดการโครงการใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 
คําจํากัดความ 
 

นปร   .รุนท่ี 2    หมายถึง ผูสําเร็จหลักสูตรนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหมรุนที่ 2 ของ
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม  และไดรับการบรรจุแตงตั้งในหนวยงานภาครัฐ
ที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตร 
 
กรอบแนวคิดเบื้องตนในการวิจัย 
 

การประเมินหลักสูตรเปนกระบวนการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตร เพื่อ
วิเคราะหหาจุดเดน จุดดอยของตัวหลักสูตร และการบริหารหลักสูตรซึ่งนํามาใชประโยชนในการ
ปรับปรุงหลักสูตรและตัดสินคุณคาของหลักสูตรดานผลผลิตและผลลัพธของหลักสูตรวาบรรลุ
วัตถุประสงคเพียงใด  
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การประเมินหลักสูตรมีหลายรูปแบบ รูปแบบการประเมินที่มีการออกแบบไวอยางเปน
ระบบและครบวงจร  ไดแก รูปแบบการประเมินที่ยึดความตองการตัดสินใจเปนหลัก (Decision-
Based Model) โมเดลที่นิยมใชในรูปแบบนี้ ไดแก CIPP Model ซ่ึงเสนอโดย Stufflebeam (1971) 
ซ่ึงมีแนวคิดในการสรางสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเปนหลักในการประเมิน แบงการประเมิน
ออกเปน 4 ประเด็นตามประเภทของการตัดสินใจและการนําไปใชประโยชน ดังนี้ 

1. การประเมนิบริบทหรือสภาวะแวดลอม (Context  Evaluation)                 
2. การประเมนิปจจยัเบื้องตน (Input  Evaluation)                                    
3. การประเมนิกระบวนการ  (Process  Evaluation)                                    
4. การประเมนิผลผลิต (Product Evaluation) 

CIPP Model  เปนการประเมินเพื่อใหไดขอมูลในดานตาง ๆ สําหรับประกอบการตัดสินใจ
เกี่ยวกับหลักสูตร คือ การประเมินดานบริบทเพื่อใหไดขอมูลประกอบการตัดสินใจในการวางแผน  
ประเมินปจจัยเบื้องตนเพื่อใหไดขอมูลประกอบการตัดสินใจในการกําหนดโครงสรางหลักสูตร 
ประเมินกระบวนการเพื่อใหไดขอมูลประกอบการตัดสินใจในการนําหลักสูตรไปปฏิบัติ  และ
ประเมินผลผลิตเพื่อใหไดขอมูลประกอบการตัดสินใจเพื่อทบทวนหลักสูตรวาควรมีการปรับปรุง 
ดําเนินการ ขยายหรือยุบหลักสูตรหรือไม   

ขอกําหนดโครงการครั้งนี้ถึงแมวาจะเนนที่การติดตามผลผลิตของโครงการ คือ ติดตาม
และประเมินผล นปร.รุนที่ 2   แตการจะประเมินผลดานผลผลิตไดครบถวนสมบูรณ ใหทราบถึง
คุณภาพของ นปร.รุนที่ 2   และประสิทธิภาพของหลักสูตรนั้น จําเปนตองพิจารณาประเด็นเรื่อง
บริบท ปจจัยเบื้องตนและกระบวนการรวมดวย  ดังแผนภาพที่ 1 
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แผนภาพที่ 1 แสดงการประยุกตใชรูปแบบจําลองซิป (CIPP Model) ประเมินหลักสูตรนักบริหาร
การเปลี่ยนแปลงรุนใหม (นปร.) รุนที่ 2 
 

การประเมิน 
ปจจัยนําเขา  

การประเมิน 
กระบวนการ 

การประเมิน 
ผลผลิต 

การประเมิน 
สภาพแวดลอม 

ขีดสมรรถนะของ นปร. 
 นักคิดที่มวีิสัยทัศน 
(Visionary Thinker)  
 นักพัฒนา/วางแผน 
(Developer/Planner)  
 นักปฏิบตัิ (Implementer) 

ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและการนําความรู 
ที่เรียนไปใชประโยชน 

วัตถุประสงค 
ของหลักสูตร นปร. 

ความตองการของ
ผูเรียนและสังคม 

ภารกิจของสถาบนั
สงเสริมการบริหาร
บานเมืองที่ดี และ 
สํานักงาน ก.พ.ร. 

การสนับสนุน/การให 
ความรวมมือของ
รัฐบาล หนวยงาน 
องคกรที่เกี่ยวของ 

ผูเรียน 

ปจจัยเกื้อหนุน  
 แหลงคนควา 
 อาคารสถานที ่

อาจารยผูสอน 
Coach/Mentor  

งบประมาณ 

การบริหารหลักสูตรและ 
การเรียนการสอน 

กระบวนการเรียนการสอน 
 การจัดการเรียนการสอน 
 การใหคําปรึกษา 
 การวัดและประเมนิผล 

โครงสรางหลักสูตร  
 ภาคการเรียนรูดาน
วิชาการ  

 ภาคการเรียนรูดานการ
บริหารจัดการหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน  



 

บทที่ 2  
โครงการและหลักสูตรนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม  

 
โครงการพฒันานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม (Public Sector Executive Development-PSED) 
 
1. วัตถุประสงค 
 

1.1 เพื่อพัฒนาหลักสูตรการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหมที่ไดมาตรฐาน
เชนเดียวกับสถาบันพัฒนานักบริหารชั้นนําในตางประเทศ 

1.2 เพื่อพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม ที่มีสมรรถนะศักยภาพสูงใหเปนทั้ง 
นักคิดที่มีวิสัยทัศน (Visionary Thinker) นักพัฒนา/วางแผน (Developer) และนักปฏิบัติ 
(Implementer) อยางสมดุล สามารถเปนผูนําการบริหารการเปลี่ยนแปลง ทั้งในดานความคิดดาน
วิชาการและการบริหารจัดการองคการ สําหรับบรรจุเขาดํารงตําแหนงในหนวยงานภาครัฐที่มี
ความสําคัญเชิงยุทธศาสตร 

 

2. คุณสมบัตผิูเขารวมโครงการ 
 

กลุมที่ 1 กลุมบุคคลที่เพิ่งสําเร็จการศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป  
ในสาขาวิชาใด ๆ จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือตางประเทศที่ไดรับการรับรอง อายุไมเกิน 
30 ป 

กลุมที่ 2 กลุมขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐประเภทตาง ๆ ที่สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป  จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือตางประเทศที่ไดรับการรับรอง  มี
ประสบการณในการทํางานในการรับราชการไมนอยกวา 2 ป อายุไมเกิน 30 ป  

กลุมที่ 3 กลุมบุคคลที่ทํางานในภาคเอกชน หนวยงานหรือองคการระหวางประเทศ สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือตางประเทศที่ไดรับรอง มี
ประสบการณการทํางานอยางนอย 2 ป อายุไมเกิน 30 ป 

ทั้ง 3 กลุม  หากเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก กําหนดใหมีอายุไมเกิน 35 ป 
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3. การคัดเลือกผูเขารวมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม 
 

3.1  คุณสมบัติของผูสมัคร แบงออกเปน  
3.1.1  คุณสมบัติท่ัวไป  

 ผูสมัครตองมีคุณสมบัติทั่วไป  ตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน  พ.ศ.2535  

3.1.2  คุณสมบัติเฉพาะ  
1)  กรณีบุคคลท่ีเพิ่งสําเร็จการศึกษา 

จะตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชาใด ๆ จาก
สถาบันการศึกษาในประเทศหรือตางประเทศที่ไดรับการรับรอง อายุไมเกิน   30  ปบริบูรณในวันปด
รับสมัคร และหากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ตองมีอายุไมเกิน 35   ปบริบูรณในวันปดรับ
สมัครเชนกัน   

2)  กรณีบุคคลท่ีเปนขาราชการ หรือเจาหนาท่ีของรัฐประเภทตาง ๆ  
3)   กรณีบุคคลท่ีทํางานในภาคเอกชน  หนวยงาน  หรือองคการระหวางประเทศ 

จะตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีประสบการณการทํางานใน
ภาครัฐหรือภาคเอกชนตามที่กําหนดไวในคุณสมบัติเฉพาะ   (ไมนอยกวา 2 ป) อายุไมเกิน 30 ป
บริบูรณในวันปดรับสมัคร หากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ตองมีอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณใน
วันปดรับสมัคร   
 

3.2  ขั้นตอนในการคัดเลือก ประกอบดวย 3 ขั้นตอน  
ขั้นตอนที่ 1 การทดสอบความรูพื้นฐาน  
สถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไดรับความรวมมือจากศูนยทดสอบ

ศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในการดําเนินการทดสอบขั้นตอนที่ 1 ซ่ึงเปน
การทดสอบวิชาความรูพื้นฐาน ประกอบดวย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย และวิชาความถนัด
ทางการจัดการ  

ผูสมัครเขารวมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหมจะตองผานการ
ทดสอบความรู  ซ่ึงดําเนินการโดยศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ดังนี้ 

1. วิชาความสามารถทางภาษาไทย  คะแนนผาน 70 %  
2. วิชาความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CU-TEP) เกณฑคะแนนผาน CU-TEP  

เทียบเทา TOEFL  550 คะแนน (หรือผูสมัครสามารถแสดงผลการสอบ TOEFL 550 คะแนนขึ้นไป



 

 
 

7 

สําหรับการสอบแบบ Paper–based Testing และ 213 คะแนนขึ้นไป สําหรับการสอบแบบ 
Computer-based Testing โดยผลสอบ TOEFL ดังกลาวจะตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับจากวันสอบ) 

3. วิชาความถนัดทางการจัดการตามแนว GMAT คะแนนผานเทียบเทา GMAT  450 

คะแนน ขึ้นไป (หรือผูสมัครสามารถแสดงผลการสอบ GMAT อยางนอย 450 คะแนนขึ้นไป โดยผล
สอบ GMAT ดังกลาวจะตองมีอายุไมเกิน 5 ป นับจากวันสอบ) 

ผูสมัครจะตองผานการทดสอบขั้นตอนที ่ 1 ซ่ึงเปนวิชาความรูพื้นฐาน ทั้ง 3 วิชาตาม
เกณฑที่กําหนด จึงจะมีสิทธิ์เขาทดสอบในขั้นตอนตอไป 

 
ขั้นตอนที่ 2  การทดสอบขอเขียนและการทดสอบสภาวะจิตใจ  
ผูสมัครเขารวมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหมจะตองผานการ

ทดสอบความรู  ซ่ึงดําเนินการโดยศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

ประกอบดวยเนื้อหา 2 สวนดวยกันคือ  
1. การทดสอบขอเขียนเพื่อวัดความรู ความเขาใจพื้นฐานในดานการบริหาร

ราชการของไทย 6 กลุมวิชา ไดแก   
- การเมืองการปกครองของไทย   
- กฎหมายทีใ่ชในการบริหารราชการ   
- เศรษฐศาสตรการเงินการคลังภาครัฐ   
- สังคมศาสตรทั่วไป   
- เทคโนโลยีสมัยใหม   
- ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสังคมไทย  

ซ่ึงใน 6 กลุมวชิาดังกลาวจะตองไดคะแนนรวม  70 %  ขึ้นไปจึงถือวาผาน  
2. การทดสอบวัดสภาวะทางจิตใจและอารมณและความสนใจในการรับราชการ  

เปนการทดสอบจากคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  คะแนนผาน 60 %  
ผูสมัครจะตองผานการทดสอบขั้นตอนที่ 2 ซ่ึงเปนการทดสอบขอเขียนและการ

ทดสอบสภาวะจิตใจ  ทั้ง 2 วิชา ตามเกณฑที่กําหนด จึงจะมีสิทธิ์เขาทดสอบในขั้นตอนตอไป 
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ขั้นตอนที่ 3 การทดสอบประเมินพฤติกรรม  
เปนการประเมินขั้นตอนสุดทายของการสอบคัดเลือกเขารวมโครงการซึ่งประกอบดวย  
1. การประเมินบุคลิกภาพดวยการสอบสัมภาษณ  จัดสอบโดยสถาบันสงเสริมการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี เชิญผูทรงคุณวุฒิทางสาขาวิชาตางๆมาเปนกรรมการในการสอบ โดยใน
แตละหองสอบประกอบดวย กรรมการ 3 ทานใหเวลาผูเขารับการทดสอบคนละ 45 นาท ี 

2. การประเมินพฤติกรรมดวยวิธี  Assessment Center  จัดสอบโดยคณะแพทยศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ซ่ึงเปนการประเมินพฤติกรรมของผูสมัครสอบจากการสังเกตใน
สภาวการณตางๆ ที่ผูสมัครจะไดพบเจอในสถานที่และเวลาที่จํากัด อาทิเชน การควบคุมอารมณ 
การแสดงภาวะผูนํา การแกไขปญหาเฉพาะหนา เปนตน  

ผูสมัครจะตองผานการทดสอบขั้นตอนที่ 3 ซ่ึงเปนการทดสอบการประเมินพฤติกรรม
ของผูสมัครทั้งการสอบสัมภาษณและการสอบ Assessment Center ทั้ง 2 ขั้นตอน และไดคะแนน 

ตามเกณฑที่กําหนด จึงจะมีสิทธิ์เขารวมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม รุนที่ 1 
และบรรจุเขารับราชการในสังกัดของสํานักงาน ก.พ.ร. 
 
4. แนวทางการพัฒนา 

 
กรอบแนวทางการพัฒนาจะเปนการศึกษาภาควิชาการสลับกับการเรียนรูการบริหารจัดการ

หนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน รวมระยะเวลาทั้งหมด 26 เดือน ประกอบดวย 
1.  การเรียนรูดานวิชาการ 
เปนการปรับฐานองคความรูในดานตาง ๆ ที่มีความจําเปนและความสําคัญสําหรับนัก

บริหารยุคใหม ที่จะตองบริหารงานแบบบูรณาการ สอดคลองกับสภาวการณของส่ิงแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและตอเนื่อง รวมระยะเวลาทั้งหมดในการพัฒนาวิชาการ 9 เดือน โดยเปน
การเรียนรูแบบบูรณาการของกลุมวิชา ดังตอไปนี้ 

-  กลุมวิชาดานการเมืองการปกครอง 
 - กลุมวิชาดานเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง 

-  กลุมวิชาดานสังคม 
-  กลุมวิชาดานเทคโนโลยีดานตาง ๆ 
-  กลุมวิชาดานกฎหมายบริหารประเทศ 
-  กลุมวชิาดานการบริหารจัดการ ยุทธศาสตรและการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
-  กลุมวิชาดานการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและทุนมนุษย 
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วิทยากรหรืออาจารยผูสอนในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหมนั้น 
ประกอบดวยอาจารยจากสถาบันการศึกษาและผูเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาการดานนั้น ๆ ที่มี
ผลงานทั้งในดานการวิจัยและมีประสบการณการปฏิบัติงานในภาคสนาม ทั้งในสวนกลางและใน
สวนภูมิภาคทั้งในประเทศและตางประเทศ ซ่ึงรวมทั้งผูรูในชุมชนหรือปราชญชาวบานที่เปนที่
ยอมรับกันโดยทั่วไป 
 

2. การเรียนรูการบริหารจัดการหนวยงานภาครัฐ  
เปนการทดลองปฏิบัติงานจริงรวมระยะเวลา 17 เดือน โดยนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุน

ใหมจะได รับมอบหมายใหศึกษาวิ เคราะห  วิจัยในประเด็นหรือเ ร่ืองที่จะไดกําหนดให 
(Assignment) อีกดวย โดยมีผูฝกสอนงาน (Mentor) ไดแก ผูบริหารระดับสูงในราชการบริหารสวน
ภูมิภาค สวนกลางในหนวยงานกลางดานนโยบาย และในตางประเทศ และผูบริหารในภาคเอกชน 
ทําหนาที่เปนพี่เล้ียง เปนตนแบบเปนผูสอนงาน รวมท้ังสอนแนะและใหคําปรึกษาแกผูเขารวม
โครงการในระหวางการฝกงาน  และมีอาจารยที่ปรึกษา (Advisor) เพื่อสอนงาน แนะนําเกี่ยวกับ
กระบวนงาน  เทคนิควิธีการศึกษาวิเคราะห  การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาองคการการวาง
แผนการปฏิบัติงานและการดําเนินงาน  การฝกปฏิบัติงานประกอบดวย 

2.1 การฝกปฏิบัติงานในสวนภูมิภาคกับผูวาราชการจังหวัด ระยะเวลา 5 เดือน   
2.2 การฝกปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐสวนกลางกับปลัดกระทรวงหรืออธิบดี  

ระยะเวลา 4 เดือน  
2.3 การฝกปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐที่เปนหนวยงานกลางทางนโยบายกับผูบริหาร

ของแตละหนวยงาน ระยะเวลา 2 เดือน  
2.4 การฝกปฏิบัติงานในหนวยงานภาคเอกชนกับผูบริหารในภาคธุรกิจเอกชน 

ระยะเวลา 2 เดือน  
2.5 การฝกปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐในตางประเทศกับเอกอัครราชทูตไทยประจํา

ประเทศตางๆ เปนระยะเวลา 4 เดือน  
 

ทั้งนี้ การเรียนรูภาควิชาการ และการฝกปฏบิัติงานสลับกัน มีรายละเอยีดดังนี ้
1. การเรียนรูภาควิชาการกอนไปฝกปฏิบัตงิาน (3 เดือน) 
การเรียนรูภาควิชาการใชเวลาประมาณ 3 เดือน ประกอบดวยกิจกรรมการเรียนรูทั้งใน

หองเรียน ในภาคสนามและกิจกรรมเสริม เชน กีฬา นันทนาการ และยังมีกิจกรรมการใหคําปรึกษา 
ควบคูไปดวย จุดมุงหมายของการเรียนรูภาควิชาการในชวงแรกนี้ คือ การเสริมความพรอมทางดาน
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วิชาการ การปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตนสําหรับการฝกงาน การเรียนรูในชวงตอ ๆ ไปใน
โครงการ และสําหรับการปฏิบัติงานในอนาคต  โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึงบริบท ประเด็น
ยุทธศาสตร และการบริหารจัดการงานภาครัฐในมิติตาง ๆ รวมทั้งการพัฒนาทักษะ สุนทรียภาพ
ตลอดจนคุณธรรม และการบริหารตนเอง 

1.1 กิจกรรมการเรียนรูภาควิชาการในหองเรียน ประกอบดวย การบรรยายกรณีศึกษา 
การศึกษาจากกรณีเร่ืองจริง และการอภิปรายถกแถลงในลักษณะกิจกรรม 3D คือ Discuss, Debate 
and Dialogue และมีนําเสนอประเด็นจากการอภิปรายใหผูทรงคุณวุฒิไดใหขอสะทอนกลับในบาง
หัวขอ 

1.2 กิจกรรมการเรียนรูในภาคสนาม ในชวง 3 เดือนแรก ผูเขารวมโครงการฯ ไดมี
กิจกรรมการเรียนรูภาคสนาม ดังนี้ 

- การเรียนรูสภาพชีวติและการบริหารภาครัฐในชนบท 
- การเรียนรูเกีย่วกับการการบริหารงานพฒันาและการจดัการทรัพยากรในสวน
ภูมิภาค 

- การเรียนรูเกีย่วกับการแกไขปญหาความเดือดรอนและฟนฟูผูประสบภัยพิบัต ิ
- กิจกรรมเสริมในการเรียนรูในโครงการไดจัดใหมีกิจกรรมเสริมในชวงวันพุธ ซ่ึง
มักจะเปนกิจกรรมกีฬา หรือนันทนาการตางๆ และยังมีกิจกรรมเสริมพิเศษ เชน 
การเขาชมการแสดงบัลเลย และกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคมอื่นๆ เปนตน 

1.3 กิจกรรมการใหคําปรึกษาในการเรียนรูของโครงการซึ่งมีจุดมุงหมายใหผูเขารวม
โครงการไดมีพัฒนาการในทุก ๆ ดาน ทั้งในดานวิชาการ ดานประสบการณการปฏิบัติงานและใน
ดานการปฏิบัติตน จึงไดมีการกําหนดใหมีที่ปรึกษา ซ่ึงทําหนาที่ใหคําปรึกษาทางวิชาการ  
การปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน โดยท่ีปรึกษา 1 ทาน จะติดตามดูแลผูเขารวมโครงการประมาณ  
4 – 5 คน โดยการพบปะปรึกษาหารือกัน การประชุมกลุมถกแถลงและโดยผานทางบันทึกการ
เรียนรู (Learning Log)  ที่ผูเขารวมโครงการจะตองสงทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสถึงที่ปรึกษาทุก 
1 – 2 สัปดาห นอกจากนี้ที่ปรึกษายังมีหนาที่ในการติดตามประเมินผลงานทั้งในภาควิชาการ และ
ในชวงของการฝกงานและประสานขอมูลกับทางสถาบันเพื่อจัดเก็บในฐานขอมูลกลาง 

 
2. การฝกงานในสวนภูมิภาค (5 เดือน) 

2.1 การฝกงานในสวนภูมิภาค มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารวมโครงการฯ ไดเรียนรู
เกี่ยวกับ 
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1) สภาพการณ ระบบ ระเบียบ และวิธีการบริหารราชการในสวนภูมิภาค 
2) ภาวะผูนําและวิธีการบริหารงานในสวนภูมิภาค โดยเฉพาะวิธีการบริหารงาน

ของผูบริหารระดับสูง คือ ผูวาราชการจังหวัด รองผูวาราชการจังหวัด หัวหนาสวนราชการ และ
บุคคลอื่นๆ เชน นักการเมือง และผูบริหารในราชการบริหารสวนทองถ่ิน 

2.2 วิธีการดําเนินการประกอบดวย 

1) การวางแผนกําหนดคุณสมบัติและการกําหนดกลุมเปาหมายผูบริหารที่จะเปนผู
ฝกสอนงาน (Mentor) ซ่ึงในกลุมแรกไดแกผูบริหารระดับสูงในระดบั 9 – 11 ของจังหวดั ซ่ึงจะเปน
ตนแบบ ผูฝกสอนงานและใหขอแนะนําเชงิ ประสบการณ และทําการประเมินผูเขารวมโครงการฯ  

2) การสัมมนาผูฝกสอนงาน เพื่อเสริมสรางความเขาใจเกีย่วกับจุดมุงหมาย และ
แนวทางการดาํเนินงานโครงการ แนวทางการฝกสอนงาน และสอนแนะตามแนวทางของโครงการ
ซ่ึงอาศัยหลักการของ Strength Finders เพื่อรับฟงความคิดเห็นเพื่อการมสีวนรวมในโครงการและ
เพื่อใหไดมีการวิเคราะหจุดแข็งของผูฝกสอนงาน โดยแบบทดสอบอิเล็กทรอนิกส โดยมีผูเขารวม
โครงการฯ เปนผูชวยเหลือ เพื่อใหทั้งสองฝายไดพบปะ ทําความรูจักคุนเคยกนั 

3) การจัดกลุมฝกงาน โดยจดัใหมีผูเขารวมโครงการ1 – 2 คนตอพี่เล้ียง 1 ทานโดย
พิจารณาจากหวัขอการฝกงาน คุณสมบัติ และจุดแขง็ของทั้งฝายใหเปนไปในทางที่เสริมกัน 
(Complementary) 

4) การมอบหมายงานระหวางการฝกงาน กอนการจดักลุมฝกงาน จะมกีารจัดทํา
แผนการฝกงาน ซ่ึงเปนที่ตกลงรวมกันทั้งฝายพี่เล้ียง ผูเขารวมโครงการฯ และสถาบัน ซ่ึงแผนการ
ฝกงานนี้ ประกอบดวย แผนฝกงานที่ระบุงานที่ผูฝกสอนงานจะมอบหมายใหผูเขารวมโครงการฯ 
ปฏิบัติ เชน การออกแบบวิธีการนํายุทธศาสตรของจังหวดั หรือกลุมจังหวัดไปสูการปฏิบัต ิฯลฯ 
และแผนการเรียนรูที่ระบุหวัขอ ประเดน็การเรียนรูที่ผูเขารวมโครงการฯ ควรไดเรียนรูในระหวาง
การฝกงาน เชน เร่ืองการบริหารยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจนในพื้นที่ ฯลฯ 

4) กิจกรรมระหวางการฝกงาน นอกเหนือจากการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายตาม
แผนการฝกงาน และเรยีนรูตามประเด็นในแผนการเรียนรูแลว ผูเขารวมโครงการฯ ตองสงบันทึก
การเรียนรูใหแกอาจารยที่ปรึกษาทุก 1 – 2 สัปดาห เพื่อใหอาจารยที่ปรึกษาสามารถติดตาม
ความกาวหนาของการฝกงาน และจดัการสนับสนุนชวยเหลือตางๆ ได 

5) การประเมนิผลการฝกงานจะมีทั้งการประเมินครึ่งทางและการประเมินเมื่อ
ส้ินสุดโครงการ ในการประเมินครึ่งทางอาจารยที่ปรึกษา หรือผูไดรับมอบหมายจากสถาบันจะไป
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ยังจุดฝกงาน เพื่อสัมภาษณและเก็บขอมูลอ่ืนๆ จากผูฝกสอนผูเขารวมโครงการฯ  และบุคคล
ขางเคียง เชน หัวหนาสํานักงานจังหวัด เพือ่ประเมินทั้งผูเขารวมโครงการฯ ผูฝกสอนงานและการ
ฝกงานโดยรวม สวนในการประเมินหลังการฝกงาน ผูเขารวมโครงการฯ จะตองทํารายงานงานสรุป
ประสบการณการฝกงาน และนําเสนอแลกเปลี่ยนกนัในหอง โดยอาจารยที่ปรึกษาจะเปนผู
ประเมินผลโดยพิจารณาถึงผลการประเมินครึ่งทาง รายงานการประเมนิผลการฝกงานจากผูฝกสอน
งาน และรายงานสรุปประสบการณการฝกงาน 

 
3.  การเรียนรู ภาควชิาการ (1 เดือน) 
การเรียนรูภาควิชาการระยะที่ 2 ประกอบดวย 

3.1 การรายงานสรุปประสบการณการฝกงานของผูเขารวมโครงการฯ แตละคน และ
การอภิปรายรวมกันโดยมีอาจารยที่ปรึกษา และผูทรงคุณวุฒิเขารวมใหคําแนะนํา 

3.2 การเสริมความรูทางวิชาการซึ่งมีกระบวนการเชนเดียวกับการเรียนรูภาควิชาการ
ระยะที่ 1 โดยเนื้อหาจะเนนหนักในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ กฏหมายมหาชน และความรู
และทักษะการบริหารที่เกี่ยวกับราชการบริหารในสวนกลาง 

3.3 ในระหวางการเรียนรูภาควิชาการในระยะที่ 2 นี้ ก็จะมีการสัมมนาผูฝกสอนงาน
กลุมที่ 2 คือ ผูบริหารระดับสูงในราชการบริหารสวนกลาง 

 
4.  การฝกงานในราชการสวนกลาง (4 เดือน) 
การฝกงานในราชการสวนกลาง มีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเขารวมโครงการฯ ไดเรียนรูเกี่ยวกับ 

4.1 กระบวนการและการบริหารนโยบายสาธารณะในรายสาขา และความเกี่ยวพันกับ
นโยบายสาธารณะในสาขาอื่นๆ 

4.2 สถานการณ ระบบ ระเบียบ และวิธีการบริหารราชการในสวนกลาง โดยเฉพาะการ
บริหารนโยบายและยุทธศาสตร การจัดสรรทรัพยากรทางการบริหาร การบริหารระบบสารสนเทศ 
การกํากับติดตามและประเมินผล 

4.3 ภาวะผูนํา และวิธีการบริหารของผูบริหารระดับสูงในราชการสวนกลาง และบุคคล
อ่ืนที่เกี่ยวของ 

กระบวนการในการจัดการฝกงานจะมีลักษณะเชนเดียวกับการฝกงานในสวนภูมิภาคทั้งใน
ดานการเตรียมการกอนการฝกงาน การมอบหมายงาน จนถึงการติดตามและประเมินผล 
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5. การเรียนรูภาควิชาการ (1 เดือน) 
การเรียนรูภาควิชาการระยะที่ 3 จะมีลักษณะเชนเดียวกับการเรียนรูภาควิชาการในระยะที่ 

2 คือมีการอภิปรายสรุปประสบการณจากการฝกงาน มีการเสริมความรูทางวิชาการโดยเนนในเรื่อง
เกี่ยวกับการบริหารงานของหนวยงานกลางทางดานนโยบาย เพื่อเตรียมสําหรับการฝกงานในชวง
ตอไป และมีชวงเวลาใหผูเขารวมโครงการฯ ไดทบทวนประมวลความรูและประสบการณที่เปน
บทเรียนในชวงที่ผานมา 

 
6.  การฝกงานในหนวยงานกลางทางนโยบาย (2  เดือน) 
การฝกงานในหนวยงานกลางมีวัตถุประสงคเพื่อให 

6.1 ผูเขารวมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม ไดเรียนรูเกี่ยวกับ
หลักการและกลไก กระบวนการและวิธีการดําเนินงานภารกิจของหนวยงานกลางทางนโยบาย 

6.2 ผูเขารวมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม ไดฝกปฏิบัติงานเพื่อ
เพิ่มพูนทักษะที่สําคัญในการดําเนินงานของหนวยงานกลางนั้นๆ 

6.3 ผูเขารวมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม ไดพัฒนาสัมพันธภาพ 
กับผูบริหาร 

การฝกงานในหนวยงานกลางจะมีวิธีการที่แตกตางจาการฝกงานในภูมิภาค และใน
สวนกลางคือ ผูเขารวมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม จะสลับหมุนเวียนกันไป
ฝกงานในหนวยงานกลางแหงละ 1 – 2 สัปดาห เพื่อใหเรียนรูเขาใจภาพรวมของกลไกการบริหาร
ในหนวยงานกลางทุกหนวยและไดพัฒนาทักษะในเบื้องตน ในเรื่องที่เปนความชํานาญเฉพาะดาน
ของแตละหนวยงาน ซ่ึงความรูและทักษะที่ผูเขารวมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุน
ใหม ควรไดเรียนรูจากการฝกงานในหนวยงานกลางเหลานี้  

การเตรียมการสําหรับการฝกงานในหนวยงานกลางประกอบดวย การสัมมนาผูฝกสอน
งานซึ่งไดแกผูบริหารระดับสูงของหนวยงานกลาง และผูชวยผูฝกสอนงานที่ไดรับมอบหมายจาก
ผูบริหารระดับสูงใหเปนผูดูแลการฝกงาน มีการจัดทําแผนการเรียนรูระหวางการฝกงาน การ
มอบหมายงาน จนถึงการติดตามและประเมินผล จะมีลักษณะเชนเดียวกับการฝกงานในสวน
ภูมิภาคและสวนกลาง แตจะตางกันที่ระยะเวลาในการฝกงานซึ่งผูเขารวมโครงการฯ จะไดเขาไป
ฝกงานคนละ 3 หนวยงาน หนวยงานละประมาณ 1 สัปดาห โดยการแบงกลุมฝกงานจะแบงเปน
กลุมละ 5-10 คน 
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7. การเรียนรู ภาควิชาการ (1 เดือน) 
การเรียนรูภาควิชาการระยะที่ 4 จะมีลักษณะเชนเดียวกับการเรียนรูภาควิชาการในระยะที่ 

3 คือ มีการอภิปรายสรุปประสบการณจากการฝกงาน มีการเสริมความรูทางวิชาการโดยเนนใน
เร่ืองเกี่ยวกับการบริหารงานของหนวยงานกลางทางดานนโยบาย เพื่อเตรียมสําหรับการฝกงาน
ในชวงตอไป และมีชวงเวลาใหผูเขารวมโครงการฯ ไดทบทวนประมวลความรูและประสบการณที่
เปนบทเรียนในชวงที่ผานมา 

 
8.  การฝกงานในภาคเอกชน (2 เดือน) 
การฝกงานในภาคเอกชน มีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเขารวมโครงการฯ ไดเรียนรูเกี่ยวกับ 

8.1 กระบวนการและการบริหารนโยบายสาธารณะในรายสาขา และความเกี่ยวพันกับ
นโยบายสาธารณะในสาขาอื่นๆ 

8.2 สถานการณ ระบบ ระเบียบ และวิธีการบริหารราชการในสวนกลาง โดยเฉพาะการ
บริหารนโยบายและยุทธศาสตร การจัดสรรทรัพยากรทางการบริหาร การบริหารระบบสารสนเทศ 
การกํากับติดตามและประเมินผล 

8.3 ภาวะผูนํา และวิธีการบริหารของผูบริหารระดับสูงในในภาคเอกชน และบุคคลอื่นที่
เกี่ยวของ 

กระบวนการในการจัดการฝกงานจะมีลักษณะเชนเดียวกับการฝกงานในภาคเอกชนทั้งใน
ดานการเตรียมการกอนการฝกงาน การมอบหมายงาน จนถึงการติดตามและประเมินผล 

 
9.  การเรียนรู ภาควิชาการ (1 เดือน) 
การเรียนรูภาควิชาการระยะที่ 5 จะมีลักษณะเชนเดียวกับการเรียนรูภาควิชาการในระยะที่ 

4 คือมีการอภิปรายสรุปประสบการณจากการฝกงาน มีการเสริมความรูทางวิชาการโดยเนนในเรื่อง
เกี่ยวกับการบริหารงานของหนวยงานกลางทางดานนโยบาย เพื่อเตรียมสําหรับการฝกงานในชวง
ตอไป และมีชวงเวลาใหผูเขารวมโครงการฯ ไดทบทวนประมวลความรูและประสบการณที่เปน
บทเรียนในชวงที่ผานมา 

 
10.  การฝกงานในตางประเทศ (4 เดือน) 
การฝกงานในตางประเทศ มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารวมโครงการฯ ไดเรียนรูเกี่ยวกับ 

10.1 สภาพการณ ระบบ ระเบียบ และวิธีการบริหารราชการในตางประเทศ 
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10.2 ประเด็นนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไทยในมุมมองของ
ความสัมพันธระหวางประเทศ 

10.3 ภาวะผูนําและวิธีการบริการบริหารงานในตางประเทศ โดยเฉพาะวิธีการ
บริหารงานของผูบริหารระดับสูงคือทานเอกอัครราชทูต และผูบริหารในสถานทูตที่ไปปฏิบัติ
ราชการ 

วิธีการดําเนินการประกอบดวย 
1) การวางแผน กําหนดคุณสมบัติ และการกําหนดกลุมเปาหมายเอกอัครทูตไทยใน

ตางประเทศที่จะเปนผูฝกสอนงาน (Mentor) ซ่ึงจะเปนตนแบบ และใหขอแนะนําเชิงประสบการณ 
และทําการประเมินผูเขารวมโครงการฯ  

2) การสัมมนาผูฝกสอนงาน เพื่อเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับจุดมุงหมาย และ
แนวทางการดําเนินงานโครงการ แนวทางการฝกสอนงาน และสอนแนะตามแนวทางของโครงการ 
ซ่ึงอาศัยหลักการของ Strength Finders เพื่อรับฟงความคิดเห็นเพื่อการมีสวนรวมในโครงการ และ
เพื่อใหไดมีการวิเคราะหจุดแข็งของผูฝกสอนงาน โดยแบบทดสอบอิเล็กทรอนิกส โดยมีผูเขารวม
โครงการฯ เปนผูชวยเหลือ เพื่อใหทั้งสองฝายไดพบปะ ทําความรูจักคุนเคยกัน 

3) การจัดกลุมฝกงาน โดยจัดใหมีผูเขารวมโครงการ 1 – 2 คน ตอผูฝกสอนงาน 1 ทาน 
โดยพิจารณาจากหัวขอการฝกงาน คุณสมบัติ และจุดแข็งของทั้งฝายใหเปนไปในทางที่เสริมกัน 
(Complementary) 

4) การมอบหมายงานระหวางการฝกงาน กอนการจัดกลุมฝกงาน จะมีการจัดทํา
แผนการฝกงาน ซ่ึงเปนที่ตกลงรวมกันทั้งฝายผูฝกสอนงาน ผูเขารวมโครงการฯ และสถาบัน ซ่ึง
แผนการฝกงานนี้ ประกอบดวย แผนฝกงานที่ระบุงานที่ผูฝกสอนงาน จะมอบหมายใหผูเขารวม
โครงการฯ ปฏิบัติ และแผนการเรียนรูที่ระบุหัวขอ ประเด็นการเรียนรูที่ผูเขารวมโครงการฯ ควรได
เรียนรูในระหวางการฝกงาน 

5) กิจกรรมระหวางการฝกงาน นอกเหนือจากการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายตาม
แผนการฝกงาน และเรียนรูตามประเด็นในแผนการเรียนรูแลว ผูเขารวมโครงการฯ ตองสงบันทึก
การเรียนรูใหแกอาจารยที่ปรึกษาทุก 1 – 2 สัปดาห เพื่อใหอาจารยที่ปรึกษาสามารถติดตาม
ความกาวหนาของการฝกงาน และจัดการสนับสนุนชวยเหลือตางๆ ได 

6) การประเมินผลการฝกงานจะมีทั้งการประเมินครึ่งทางและการประเมินเมื่อส้ินสุด
โครงการ ในการประเมินครึ่งทางอาจารยที่ปรึกษา หรือผูไดรับมอบหมายจากสถาบันจะไปยังจุด
ฝกงาน เพื่อสัมภาษณและเก็บขอมูลอ่ืนๆ จากผูฝกสอนงาน ผูเขารวมโครงการฯ และบุคคลขางเคียง 
เพื่อประเมินทั้งผูเขารวมโครงการฯ ผูฝกสอนงาน และการฝกงานโดยรวมสวนในการประเมินหลัง
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การฝกงาน ผูเขารวมโครงการฯ จะตองทํารายงานงานสรุปประสบการณการฝกงาน และนําเสนอ
แลกเปลี่ยนกันในหอง โดยอาจารยที่ปรึกษาจะเปนผูประเมินผลโดยพิจารณาถึงผลการประเมินครึ่ง
ทาง รายงานการประเมินผลการฝกงานจากผูฝกสอนงาน และรายงานสรุปประสบการณการฝกงาน 

 
11.  การเรียนรูภาควิชาการ (1 เดือน) 
การเรียนรูภาควิชาการระยะที่ 6 จะมีลักษณะเชนเดียวกับการเรียนรูภาควิชาการในระยะที่ 

5 คือ มีการอภิปรายสรุปประสบการณจากการฝกงาน มีการเสริมความรูทางวิชาการโดยเนนใน
เร่ืองเกี่ยวกับการบริหารงานของหนวยงานกลางทางดานนโยบาย เพื่อเตรียมสําหรับการฝกงาน
ในชวงตอไป และมีชวงเวลาใหผูเขารวมโครงการฯ ไดทบทวนประมวลความรูและประสบการณที่
เปนบทเรียนในชวงที่ผานมา 

การเรียนรูในโครงการฯ นี้ ไดกําหนดใหเปนการเรียนรูที่เนนผูเรียนรูเปนศูนยกลาง 
(Learner Centered) โดยใหศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา (Case) ที่เปนปญหาซึ่งเกิดขึ้นจริงในการ
บริหารจัดการภาครัฐ (Problem Oriented) เพื่อสามารถนําไปปรับใชในการปฏิบัติงานจริงได จึงเปน
การเรียนรู Applied Learning และ Action Learning 

นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม จะตองเรียนรูดวยตนเอง  โดยนําความรูที่ไดรับจาก
การศึกษาภาควิชาการผนวกกับประสบการณของตนเอง  และประสบการณของเพื่อนนักบริหาร
การเปลี่ยนแปลงดวยกันเอง  อีกทั้งความรู และประสบการณที่ไดจากการไดอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความเห็นกับผูรูหรือผูเชี่ยวชาญอื่นๆ เพื่อมาใชดําเนินการวิเคราะหงานที่เผชิญและงานที่ไดรับ
มอบหมาย 

นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม จะไดมีการทํางานในลักษณะการทํางานเปนกลุมและ
แบบเดี่ยว  เพื่อฝกฝนการวิเคราะหวิจัยภาคสนาม  ในสถานที่และสภาพแวดลอมที่เปนจริงสราง
เสริมประสบการณการแกไขปญหาและการกําหนดยุทธศาสตรที่เปนจริง  ทั้งนี้กรณีศึกษาที่นํามา
ศึกษาวิเคราะหนี้จะตองมีความซับซอนและเกี่ยวพันกับการบริหารที่หลากหลายเพื่อใหการ
วิเคราะหปญหาและขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาดังกลาว  เปนลักษณะบูรณาการทาง
ความคิดที่สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 

นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาการเรียนรูในดานกิจกรรมเพื่อเสริมสรางประสบการณดานอื่นๆ 
อีกดวย เชน การจัดประชุม /สัมมนาทางวิชาการ หรือรวมการประชุมสัมมนาทางวิชาการกับ
หนวยงานหรือสถาบันการศึกษาตางๆ ทั้งภายในและตางประเทศ โดยอาจมอบหมายใหนักบริหาร
การเปลี่ยนแปลงรุนใหม  ปฏิบัติหนาที่เปนผูบริหารโครงการการประชุมเชิงวิชาการหรือทําหนาที่
เปนผูดําเนินการอภิปรายการประชุมเชิงปฏิบัติการนั้นๆ  
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5. การประเมินผล 
 

5.1 การประเมินผลระหวางการศึกษา 
5.1.1 ประเมินความรูและทัศนคติเบื้องตนกอนการเรียนรูภาควิชาการ 
ดําเนินการสอบขอเขียนกอนการเรียนรู เพื่อประเมินความสามารถและวัดพื้นฐานและ

ความเขาใจเกี่ยวกับระบบราชการเพื่อนํามาเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในภาควิชาการ
ชวงสามเดือนแรกของหลักสูตร ซ่ึงจะทําใหทราบถึงทัศนคติ ความรูพื้นฐานทางวิชาการของ
ผูเขารวมโครงการฯที่มีพื้นฐานทางดานการศึกษาที่แตกตางกัน เพื่อนําวิเคราะหและออกแบบการ
เรียนการสอนใหเหมาะสมกับกลุมผูเขารวมโครงการฯทั้งหมดเพื่อใหผูเขารวมโครงการฯมีพื้นฐาน
ที่ใกลเคียงกันกอนการเตรียมตัวไปฝกปฏิบัติงานในสวนภูมิภาคหรือการเรียนรูในหลักสูตรพัฒนา
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม ตอไป อีก 26 เดือนขางหนา  

5.1.2 การประเมินผลระหวางการเรียนรูทางวิชาการ  
การประเมินผลระหวางดําเนินการโดยการสอบขอเขียน โดยใชเวลา 3 ช่ัวโมง ซ่ึงใน

การจัดสอบประเมินผลระหวางการเรียนรู  มีวัตถุประสงคเพื่อการประเมินความรู ความสามารถใน
การวิเคราะหนโยบาย การแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ  เพื่อนําผลการทดสอบมาประเมินศักยภาพ 
ของผูเขารวมโครงการฯ และ วิเคราะหจุดออน จุดแข็ง ในสวนที่จะตองเพิ่มเติมหรือเสริมสรางให
ผูเขารวมโครงการฯ  

การประเมินผลระหวางการศึกษา โดยการประเมินความรูทางวิชาการดวยการสอบ
ขอเขียน ในเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาการที่ไดเรียนมาในหลักสูตรและในเนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายใน
ภาครัฐ ที่กําลังดําเนินอยูในขณะนั้น ซ่ึงลักษณะของคําถามจะเปนการกระตุนใหผู เขารวม
โครงการฯ ไดแสดงความคิดเห็นในการแกปญหาที่เกิดขึ้น 

การใหคะแนนการสอบขอเขียน   
โดยใชกรรมการสอบ 3 ทาน ตรวจขอสอบ 1 ขอ พรอมทั้งใหเหตุผลและคําแนะนํา    

นําผลคะแนนรวมผลคะแนนเฉลี่ยของกรรมการทุกคน และกรรมการรวมกันลงความเห็นชอบ
รวมกันวา นปร. ผูเขาสอบแตละคนควรไดรับการประเมินอยูในระดับใด (ดีเยี่ยม   /ดีมาก   /ดี   /พอใช  /
ควรปรับปรุง) โดยใหเหตุผลและขอเสนอแนะ 
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เกณฑในการใหคะแนน   (n  คือคะแนนทีไ่ดรับ) 
 

100≥ n > 85 ดีเยีย่ม 

85≥ n > 70 ดีมาก 

70≥ n > 55 ดี 

55≥ n > 40 ปานกลาง 

n ≤  40  ควรปรับปรุง 

 
5.1.3 การประเมินผลระหวางการฝกปฏิบัติงาน 
การประเมินดวยวิธีการนําเสนอและการสอบสัมภาษณ (ORAL EXAMINATION) 

ประกอบดวย 
  1) การนําเสนอและสอบสัมภาษณจากการฝกปฏิบัติราชการในสวนภูมิภาค 
  2) การนําเสนอและสอบสัมภาษณจากการฝกปฏิบัติราชการในสวนกลาง  
  3) การนําเสนอและสอบสัมภาษณจากการฝกปฏิบัติราชการในภาคเอกชน 
  4) การนําเสนอและสอบสัมภาษณจากฝกปฏิบัติราชการในตางประเทศ  

ลักษณะการนําเสนอและการสอบสัมภาษณ  
1) กรรมการ 3 ทาน ตอ นปร  .1 คน  
2)ใชระยะเวลาทั้งหมด 1 ช่ัวโมงตอ 1 คน  
3) นปร. นําเสนอเรื่องเกี่ยวกบัประสบการณจากฝกปฏิบัติงาน ที่เตรียมมาโดยใช

เวลาในการนําเสนอประมาณ 20 นาที โดย PowerPoint  
4) กรรมการซักถาม ความคดิเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรู ประสบการณจากการ

ฝกงานในแตละสวน 
5) กรรมการแตละทานเสนอคําติชม ขอแนะนํา และสิ่งที่ นปร. ควรจะปรับปรุง

แกไข พรอมใหคะแนน  
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แนวทางการสอบปากเปลา 
พิจารณาวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของการฝกงานในแตละสวน ที่ไดเรียนรูจาก

ประสบการณตรง ใน  3 มิตดิวยกัน คือ 
แนวทางการสอบปากเปลา  

สวนภูมิภาค สวนกลาง สวนเอกชน ตางประเทศ 

1. การเรียนรูเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร ตั้งแตการกอ
ตัว การกําหนด
ยุทธศาสตร การ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร 
และการติดตาม
ประเมินผล ท้ัง
ยุทธศาสตรของจังหวัด
และกลุมจังหวดั 

 

1. การเรียนรูเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตรหรือภารกจิ
ของหนวยงานที่
ตอบสนองตอนโยบาย
ของรัฐ  

 
 
 
 
 

1. การเรียนรูเกี่ยวกับ
กรอบความคิด 
มุมมองทางการ
บริหารและการ
ปฏิบัติของหนวยงาน
ภาคเอกชนภายใต
บริบทของระเบียบ 
กฎหมาย และ
กฎเกณฑตางๆท่ีรัฐ
กําหนด 

1. การเรียนรูเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร ตั้งแต
การกอตัว การ
กําหนดยุทธศาสตร 
การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร  

 
 

2. การเรียนรูสภาพ 
วิธีการ และหลักการใน
การบริหารราชการใน
สวนภูมภิาค 

 
 

2. การเรียนรูประเด็น
และ/หรือปจจยัการ
บริหารของกระทรวง
หรือกรมที่มี
ความสําคัญตอการ
บรรลุเปาประสงคที่
เปนปญหาอุปสรรค
หรือที่ควรพัฒนา 

2. การเขาใจถึง
หลักการและกลไก
วิธีการในการ
บริหารงานของ
หนวยงาน
ภาคเอกชนที่มี
ประสิทธิภาพ 

 

2. การเรียนรูสภาพ 
วิธีการ และ
หลักการในการ
บริหารราชการใน
ตางประเทศ 

 

3. การเรียนรูภาวะผูนํา
และการตัดสนิใจใน
สภาวการณตางๆ ของ
ผูวาราชการจังหวัดละ
ผูบริหารอื่นๆ ใน
จังหวดั 

3. การเรียนรูภาวะผูนํา
และการตัดสนิใจใน
สภาวการณตางๆ ของ
ผูบริหารสวนราชการ
สวนกลาง 

 

3. การเรียนรูภาวะผูนํา
และการตัดสนิใจใน
สภาวการณตางๆ 
ของผูบริหาร
หนวยงาน
ภาคเอกชน 

 

3. การเรียนรูภาวะ
ผูนําและการ
ตัดสินใจใน
สภาวการณตางๆ 
ของเอกอัคร 
ราชทูต หรือ
กงสุลใหญ 
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ประเด็นการสอบปากเปลาและน้ําหนักการใหคะแนน  
การสอบปากเปลาและน้ําหนักคะแนนที่ใหควรมุงประเมินวัดศักยภาพและความพรอม

ของนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหมที่สอดคลองกับวัตถุประสงคดังกลาวขางตน โดยมี
องคประกอบ  3 ประการคือ 

ประเด็นการสอบและน้ําหนักคะแนน 

การฝกงาน 
สวนภูมิภาค 

การฝกงาน 
สวนราชการสวนกลาง 

การฝกงาน 
สวนเอกชน 

การฝกงาน 
ตางประเทศ 

1 .ความรูความสามารถ 
(40 คะแนน) 
 
ประกอบดวย 

- ความรูเกี่ยวกับการ
พัฒนายุทธศาสตร
ของจังหวัดและกลุม
จังหวัด ความเขาใจ
เกี่ยวกับการบรหิาร
ราชการสวนภมูิภาค 
โดยเฉพาะการ
ทํางานของจังหวัด 

 
 
- ภาวะผูนํา และ
ความสามารถในการ
วิเคราะหปญหาและ
แนวทางการ
ตัดสินใจใน
สภาวการณตางๆ  

- ผลงาน/หนาท่ีสําคัญ
ท่ีเคยไดรับ
มอบหมาย 

- ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค 

1 .ความรูความสามารถ 
(100 คะแนน) 
น้ําหนัก 50% 
ประกอบดวย 
- ความรูเกี่ยวกับการ
พัฒนายุทธศาสตร
หรือภารกิจของ
หนวยงานที่
ตอบสนองตอนโยบาย
ของรัฐ ความเขาใจ
เกี่ยวกับการบรหิาร
ราชการสวนราชการ
สวนกลาง  

 
- ภาวะผูนํา และ
ความสามารถในการ
วิเคราะหปญหาและ
แนวทางการตัดสินใจ
ในสภาวการณตางๆ 

 
- ผลงาน/หนาท่ีสําคัญที่
เคยไดรับมอบหมาย 

 
- ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค 

1 .ความรูความสามาร 
(40 คะแนน) 
 
ประกอบดวย 
- ความรูเกี่ยวกับกรอบ
ความคิด มุมมอง
ทางการบริหารและ
การปฏิบัติของหนวย 
งานภาคเอกชน ภายใต
บริบทของระเบียบ 
กฎหมาย และ
กฎเกณฑตางๆท่ีรัฐ
กําหนด 

 
- ภาวะผูนํา และ
ความสามารถในการ
วิเคราะหปญหาและ
แนวทางการตัดสินใจ
ในสภาวการณตางๆ  

 
- ผลงาน/หนาท่ีสําคัญที่
เคยไดรับมอบหมาย 

 
- ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค 

1 .ความรูความสามารถ 
(40 คะแนน) 
 
ประกอบดวย 

- ความรูเกี่ยวกับการ
พัฒนายุทธศาสตร
ของสถานทูต หรือ
สํานักงากงสุลใหญ 
และความเขาใจ
เกี่ยวกับการบรหิาร
ราชการในตาง 
ประเทศ โดยเฉพาะ
การทํางานของ
สถานทูต/กงสุล 

- ภาวะผูนํา และ
ความสามารถในการ
วิเคราะหปญหาและ
แนวทางการ
ตัดสินใจใน
สภาวการณตางๆ  

- ผลงาน/หนาท่ีสําคัญ
ท่ีเคยไดรับ
มอบหมาย 

- ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค 
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ประเด็นการสอบและน้ําหนักคะแนน 

การฝกงาน 
สวนภูมิภาค 

การฝกงาน 
สวนราชการสวนกลาง 

การฝกงาน 
สวนเอกชน 

การฝกงาน 
ตางประเทศ 

2. บุคลิกภาพ เชาวน
อารมณ (30 คะแนน) 
 
ประกอบดวย  

- การแสดงออกดวย
กริยา วาจา ความ
สุภาพ  

- การแสดงออกอยาง
เชื่อมั่น มีความมั่นคง
ของวุฒิภาวะดาน
อารมณ 

- ทัศนคติตอการ
เรียนรูและการพัฒนา
ตน 

- ศักยภาพในการเปน
ผูนํา 

- ภาวะวิสัยความเปน
มืออาชีพ (การแตง
กาย การพูด ระบบ
คิด) 

- การใหเหตุผลเชิง
จริยธรรม 

2.บุคลิกภาพ เชาวน
อารมณ (100 คะแนน)
น้ําหนัก 50% 
ประกอบดวย  
- การแสดงออกดวย
กริยา วาจา ความ 
สุภาพ  

- การแสดงออกอยาง
เชื่อมั่น มีความมั่นคง
ของวุฒิภาวะดาน
อารมณ 

- ทัศนคติตอการ   
เรียนรูและการพัฒนา
ตน 

- ศักยภาพในการเปน
ผูนํา 

- ภาวะวิสัยความเปน 
มืออาชีพ (การแตง 
กาย การพูด ระบบ 
คิด) 

- การใหเหตุผลเชิง
จริยธรรม 

2.บุคลิกภาพ เชาวน
อารมณ (30 คะแนน) 
 
ประกอบดวย  
- การแสดงออกดวย
กริยา วาจา ความ
สุภาพ  

- การแสดงออกอยาง
เช่ือมั่น มีความมั่นคง
ของวุฒิภาวะดาน
อารมณ 

- ทัศนคติตอการ   
เรียนรูและการพัฒนา
ตน 

- ศักยภาพในการเปน
ผูนํา 

- ภาวะวิสัยความเปน 
มืออาชีพ (การแตง 
กาย การพูด ระบบ 
คิด) 

-  การใหเหตุผลเชิง
จริยธรรม 

2.บุคลิกภาพ เชาวน
อารมณ (30 คะแนน) 
 
ประกอบดวย  

- การแสดงออกดวย
กริยา วาจา ความ
สุภาพ  

- การแสดงออกอยาง
เช่ือมั่น มีความมั่นคง
ของวุฒิภาวะดาน
อารมณ 

- ทัศนคติตอการ
เรียนรูและการพัฒนา
ตน 

- ศักยภาพในการเปน
ผูนํา 

- ภาวะวิสัยความเปน
มืออาชีพ (การแตง
กาย การพูด ระบบ
คิด) 

- การใหเหตุผลเชิง
จริยธรรม 
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ประเด็นการสอบและน้ําหนักคะแนน 

การฝกงาน 
สวนภูมิภาค 

การฝกงาน 
สวนราชการสวนกลาง 

การฝกงาน 
สวนเอกชน 

การฝกงาน 
ตางประเทศ 

3. ความสามารถในการ
นําเสนอความคดิและ 
การสื่อสาร 
(30 คะแนน) 
ประกอบดวย 

- ความสามารถในการ
คิดอยางเปนระบบ 

- ความสามารถในการ
สื่อความ /อธิบาย /
จับประเด็นและ
แสดงความคิดเห็น
ใหผูอื่นเขาใจดวย
วาจา ภาษากาย สื่อ 
และเครื่องมือ
สื่อสารตางๆ 

3. ความสามารถในการ
นําเสนอความคดิและการ
สื่อสาร (100 คะแนน)
น้ําหนัก 50% 
ประกอบดวย 
- ความสามารถในการ
คิดอยางเปนระบบ 

- ความสามารถในการ
สื่อความ /อธิบาย /  
จับประเด็นและ  
แสดงความคิดเหน็ 
ใหผูอื่นเขาใจดวย
วาจา ภาษากาย สื่อ 
และเครื่องมือสือ่สาร
ตางๆ 

 

3. ความสามารถในการ
นําเสนอความคดิและ 
การสื่อสาร  
(30 คะแนน) 
ประกอบดวย 
- ความสามารถในการ
คิดอยางเปนระบบ 

- ความสามารถในการ
สื่อความ /อธิบาย /  
จับประเด็นและ  
แสดงความคิดเห็น 
ใหผูอื่นเขาใจดวย
วาจา ภาษากาย สื่อ 
และเครื่องมือสือ่สาร
ตางๆ 

3. ความสามารถในการ
นําเสนอความคดิและการ
สื่อสาร 
(30 คะแนน) 
ประกอบดวย 

- ความสามารถในการ
คิดอยางเปนระบบ 

- ความสามารถในการ
สื่อความ /อธิบาย /
จับประเด็นและ
แสดงความคิดเห็น
ใหผูอื่นเขาใจดวย
วาจา ภาษากาย สื่อ 
และเครื่องมือ
สื่อสารตางๆ 

 
การใหคะแนน 
ประกอบดวย 2 ขั้นตอน 
1. กรรมการสอบ 3 ทาน ใหคะแนนของตนเอง พรอมทั้งใหเหตุผลและคําแนะนํา 
2. รวมผลคะแนนเฉลี่ยของกรรมการทุกคน และกรรมการรวมกันลงความเห็นชอบ

รวมกันวา นปร. ผูเขาสอบแตละคนควรไดรับการประเมินอยูในระดบัใด (ดีเยีย่ม /ดีมาก /ดี /พอใช /
ควรปรับปรุง) โดยใหเหตุผลและขอเสนอแนะ 



 

 
 

23 

เกณฑในการใหคะแนน (n คือคะแนนที่ไดรับ) 
 

100≥ n > 85 ดีเยีย่ม 

85≥ n > 70 ดีมาก 

70≥ n > 55 ดี 

55≥ n > 40 ปานกลาง 

n ≤  40  ควรปรับปรุง 

 
5.1.4 การประเมินทางดานการวิเคราะหและพัฒนา การวางแผน การนาํกลยุทธไปสูการ

ปฏิบตั ิเปนการประเมินจากผลงานของรายงานที่ผูเขารวมโครงการฯ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
  
5.1.5 การประเมินดานความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย แบงเปน 3 สวน คือ  

1) รายบุคคล : การสงงานตามที่ไดรับมอบหมาย  
2)รายกลุม : การสงงานตามที่ไดรับมอบหมาย การทํางานเปนทีม และการ

กระจายภาระของงานเพื่อใหไดผลงานทีม่ีประสิทธิภาพ  
3) รายงานรุน : เปนการทํางานรวมกนัของผูเขารวมโครงการฯ ทั้งหมด 39 คน 

หรือเรียกวาสารนิพนธรุน ซ่ึงเปนงานเกี่ยวกบัการนําเสนอนโยบายภาครฐั   
 

5.2 การประเมินผลการเรียนรูเพื่อจบหลักสูตรพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม 
เมื่อนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม ผานการศึกษาตามหลักสูตรที่ไดกําหนดแลวจะมี

การทดสอบประเมินความรู ความสามารถและสมรรถนะอยางเขมขนอีกครั้ง ดวยการประเมินทั้ง
วิธีการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณควบคูกัน  โดยเปนการประเมินเพื่อจบหลักสูตรพัฒนา
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม ประกอบดวยการประเมินความรูทางวิชาการ โดยการสอบ
ขอเขียน  การนําเสนอรายงานสรุปประสบการณการเรียนรูของผูเขารวมโครงการฯ แตละคน และ
การสอบสัมภาษณ  การประเมินสรุปพฤติกรรมและพัฒนาการระหวางการเรียนรูโดยผูทรงคุณวุฒิ
ทางสาขาวิชาตางๆ การสัมภาษณและสนทนาเพื่อปอนกลับขอคนพบจากการประเมิน(Performance 
Interview and Systematic Critique) เพื่อวัดศักยภาพความสามารถของผูเขารวมโครงการฯ ในการ
เปนนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม ที่มีสมรรถนะศักยภาพสูง ที่เปนทั้งนักคิดที่มีวิสัยทัศน 
(Visionary Thinker ) นักพัฒนา/วางแผน (Developer) และนักปฏิบัติ (Implementer) อยางสมดุล 
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สามารถเปนผูนําการบริหารการเปลี่ยนแปลง ทั้งในดานความคิดดานวิชาการ และการบริหาร
จัดการองคการ  
 
6. เงื่อนไขการบรรจุแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงในหนวยงานภาครัฐ 
 

ผูที่ไดรับการคัดเลือกใหเขารวมในโครงการนี้ จะไดรับการบรรจุใหเขารับราชการ
ตําแหนงนักพัฒนาระบบราชการ สังกัดสํานักงาน ก .พ .ร   .ซ่ึงขณะนี้ดํารงตําแหนงนักพัฒนาระบบ
ราชการระดับ 3 จํานวน 16 คน ระดับ 4 จํานวน 15 คน ระดับ 5 จํานวน 6 คน และระดับ 6 จํานวน 
2 คน โดยมีผูซ่ึงปฏิบัติงานมาแลวในภาคเอกชน จํานวน 13 คน อาจไดรับการบรรจุสูงกวาตําแหนง
ที่ไดบรรจุไวเดิมและไดรับเงินเดือนสูงกวาคุณวุฒิ  หากลักษณะงานที่ปฏิบัติที่ผานมามีความ
เกี่ยวของหรือสามารถใชเอื้อประโยชนตอการปฏิบัติงานในตําแหนงที่ไดรับบรรจุตามหนังสือ
สํานักงาน ก .พ   .ที่ นร 1006 /610  ลงวันที่ 1 กันยายน 2548 และเมื่อนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุน
ใหมสําเร็จการศึกษาแลวจะไดรับการบรรจุใหดํารงตําแหนงในหนวยงานภาครัฐที่มีความสําคัญเชิง
ยุทธศาสตร ในระดับ 4 หรือ 5 หรือ 6 หรือ 7 หรือ 8 แลวแตกรณี ตามผลการประเมินความรู
ความสามารถ สมรรถนะ ศักยภาพและการปฏิบัติงานเชิงประจักษของผูสําเร็จจากโครงการฯ เปน
หลัก 

 
หลักสูตรนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม 
 
1.  เหตุผลและหลักการ 
 
 ในการพัฒนาระบบบริหารภาครัฐใหมีความเปนเลิศ สามารถรองรับการพัฒนาประเทศใน 
ยุคโลกาภิวัตนโดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองเพื่อประโยชนสุขของประชาชนนั้น 
จําเปนตองมีการพัฒนาการบริหารราชการแผนดิน ทั้งในดานวิธีการกําหนดและบริหารนโยบาย 
การปรับปรุงระบบกฎหมาย การบริหารจัดการ และการเปดใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
บริหารราชการแผนดิน ซ่ึงทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนการดําเนินงานของสวนราชการตางๆ ขนาน
ใหญ และทําใหเกิดความตองการกําลังคนที่มีความรูความสามารถสูง เพื่อเขาไปชวยเปนผูนําในการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ โดยเฉพาะใน
ตําแหนงและหนวยงานที่มีความสําคัญในเชิงยุทธศาสตร  
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สํานักงาน ก .พ .ร . จึงไดจัดใหมีโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม โดยได
มอบหมายใหสถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี จัดการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ฝกอบรม เพื่อสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงรุนใหม โดยใชช่ือวา “หลักสูตรนักบริหารการเปลี่ยนแปลง 
รุนใหม”  
 
2.  วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 

เพื่อสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีความรูความสามารถสูง และฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเหลานี้
เพื่อสรางใหเปน “หลักสูตรนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม” ที่มีความสามารถในการเปนผูนํา
และสนับสนุนการบริหารการเปลี่ยนแลงในการพัฒนาระบบราชการใหแกสวนราชการที่มี
ความสําคัญทางยุทธศาสตร 
 
3.  ขีดสมรรถนะของนักบรหิารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม  
 

3.1  ความสามารถในการเปนนักคิดและนักพัฒนา (Visionary Thinker and Developer) 
การบริหารนโยบายสาธารณะ (Public Policy Management): การศึกษาวิจยั กําหนด 

พัฒนา ขับเคลื่อน และประเมินผลนโยบายสาธารณะ แผนงานโครงการภาครัฐ (Program 
Management)  
  

3.2  ความสามารถในการเปนนักบริหารเชิงปฏิบตัิ (Doer/Manager) 
การสนับสนุนการดําเนินงานของผูบริหารระดับสูง (Executive Apprentice) : 

สามารถปฏิบัติหนาที่เลขานกุารบริหาร (Executive Secretary) สําหรับผูบริหารระดับสูงในภาครัฐ 
เชน การเตรียมการนําประชมุ รางคํากลาว รางหนังสือราชการ ทําบันทกึรายงานการประชุม และทาํ
รายงานสรุป ฯลฯ และไดเรียนรูจากประสบการณและการสอนแนะจากผูบริหาร 

การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองคการ (Management of Organizational 
Change) : สามารถตรวจวินจิฉัย วางแผน ออกแบบ ขับเคลื่อนและสนบัสนุนการเปลี่ยนแปลงใน
การบริหารงานภาครัฐ  

การบริหารจัดการองคการ : สามารถวางแผน จัดโครงสรางและระบบงาน บริหาร
ทรัพยากร และองคความรูในองคการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมอืงที่ดี 
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3.3  ความสามารถในการครองคนและครองตน (Interpersonal Skills and Personal Talents) 
ความสามารถในการทํางานรวมทีมกับผูอ่ืน: สามารถสรางการยอมรับนับถือ ความ

เขาใจ ความไววางใจและความอบอุนใจในการทํางานรวมกับผูอ่ืนโดยไมเสียดุลยภาพกับ
ความสําเร็จเปนเลิศของงาน 

สามารถจัดการกับตนเองไดอยางมีคณุภาพ: สามารถในการเปนผูนํา การบริหารเวลา 
พัฒนาความรูความสามารถของตนเอง และควบคุมตนเองใหอยูในกรอบของจริยธรรมอันดี มีกิริยา 
มารยาท และพฤติกรรมที่เปนแบบอยางทีด่ี 
 
4.  องคประกอบของหลักสูตร 
 

ประกอบดวย 2 สวน 
สวนที่ 1 หลักสูตรนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม 
สวนที่ 2 หลักสูตรการเตรียมความพรอมสําหรับเขาศึกษาในหลักสูตรนักบริหารการ

เปลี่ยนแปลงรุนใหม 
 
สวนท่ี 1 หลักสูตรนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม 
1.  องคความรูท่ีเปนแกนหลักของหลักสูตร 

 องคความรูที่เปนแกนหลักที่ผูศึกษาควรไดรับการพัฒนาอยางเขมขนในระหวางการ
ฝกอบรมมี 5 สวน ประกอบดวย 

1) ความเขาใจ “นโยบายสาธารณะ” ในทางปฏิบัติและทางวิชาการ โดยเรียนรูทั้งใน
ดานเนื้อหาของนโยบายที่มุงแกไขปญหาและพัฒนาประเทศในดานตางๆ และแนวทางรูปแบบที่
หลากหลายของกระบวนการกําหนดและบริหารนโยบายสาธารณะ โดยศึกษาจากกรณีประเด็น
ปญหาและนโยบายที่สําคัญของประเทศ อันเปนการวางพื้นฐานทางความคิด โลกทัศนและตรรกะ
ของการวิเคราะหเพื่อตัดสินใจในการทําหนาที่เสนอแนะและสนับสนุนชวยเหลือผูบริหารของ
หนวยงานในการบริหารนโยบายสาธารณะ  การวางและจัดการยุทธศาสตรระดับกระทรวง กลุม
จังหวัด และจังหวัด   

2) ความรูและความเขาใจ “กฎหมาย” ในฐานะที่ เปนทั้งกรอบการจัดระเบียบ
ความสัมพันธของสถาบันองคกรและในฐานะที่เปนเครื่องมือในการบรรลุขอตกลงแกไขความ
ขัดแยงโดยสันติ  โดยเนนการเรียนรูเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน กฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
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ปกครองที่เกี่ยวของกับนโยบายสําคัญที่เปนกรณีศึกษาและการนํานโยบายไปปฏิบัติตามหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี และในการขับเคลื่อนการบริหารประเทศสูความเปนนิติรัฐ 

3) ความรูและทักษะเกี่ยวกับ “การบริหารจัดการองคการ” ทั้งในดานการบริหาร
จัดการโดยทั่วไป และการบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อการขับเคลื่อนโยบายและยุทธศาสตร และ
การสรางตัวอยางของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

4) ความรูและความสามารถประสานและเอื้ออํานวยให “การมีสวนรวม” ของผูมี
สวนไดสวนเสียและภาคีการพัฒนาตางๆในการบริหารงานภาครัฐ  

5) ความรูและความเขาใจใน “ปรัชญาและกระบวนทัศน” ตางๆ ของการบริหารงาน
ภาครัฐ และมีทักษะที่ดีในการเขาถึงความรูที่จะใชเปนกรอบในการพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับ
นโยบาย กฎหมาย การบริหารจัดการ และการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆในการบริหารงาน
ภาครัฐ 

กรอบความรูดานตางๆ ที่กลาวมา ถือเปนเครื่องมือสําคัญในการปฏิบตัิงานของนักบริหาร
การเปลี่ยนแปลงรุนใหม ในการปรับเปลี่ยนการบริหารจดัการภาครัฐ โดยความเชื่อมโยงของกรอบ
ความรูดานตางๆ ดังกลาวสามารถแสดงเปนแผนภาพไดดังนี ้

หลักและเคร่ืองมือ
นโยบายสาธารณะ
หลักและเคร่ืองมือหลักและเคร่ืองมือ
นโยบายสาธารณะนโยบายสาธารณะ

ปรัชญา แนวคดิปรัชญาปรัชญา  แนวคดิแนวคดิ

หลักและเครื่องมือ
ทางกฎหมาย

หลักและเครื่องมือหลักและเครื่องมือ
ทางกฎหมายทางกฎหมาย

การบริหารจดัการการบริหารจดัการการบริหารจดัการ

การมีสวนรวมการมีสวนรวมการมีสวนรวม

เสรีนิยมสงัคมนิยม
รัฐ ปจเจกชน

น.พ.ร.น.พ.ร.

ประเด็น
สาธารณะ

ประเด็น
สาธารณะ

ประเด็น
สาธารณะ

 
 
แผนภาพที่ 2  แสดงความสมัพันธของกรอบความรูที่นกับริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหมพึงม ี

น.ป.ร.
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2.  โครงสรางของหลักสูตร 
หลักสูตรนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม เปนการฝกอบรมที่เนนการเรียนรูบนฐานของ

ประสบการณตรง โดยใหมีการเสริมสรางความรูควบคูไปกับการเสริมสรางประสบการณตรงจา
การฝกปฏิบัติงานในลักษณะลูกมือ (Apprenticeship) ดังปรากฏในแผนภาพที่ 3 
 

 
 
แผนภาพที่ 3  แสดงวิธีการจดัการของหลักสูตรนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม 

สอบคัดเลือกโดยศูนยทดสอบวิชาการ 
แหงจฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

บรรจุแตงตัง้ในหนวยงานทีมี่ความสําคัญทางยุทธศาสตร 

หลักสูตร น.ป.ร. 

อบรม 

ฝกงานภูมภิาค 

อบรม 

ฝกงานสวนกลาง 

อบรม 

ฝกงานหนวยงานกลาง 

อบรม 

ฝกงานเอกชน 

ฝกงานตางประเทศ 

อบรม 

ประเมินความรูความสามารถ 
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3.  ชุดความรูพื้นฐานของหลักสูตรนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม  
ระบบการจัดการความรูประกอบดวย 

1) การเรียนรูจากกรณีศึกษาปญหาที่เกิดขึน้จรงิ 
2) เรียนรูเรียนรูดวยตนเองจากสื่อการสอน 
3) การเรียนรูจากการฝกปฏิบัติงานภายใตการดูแลของครูผูสอนงาน และ 
4) การสอนเสริม 

 
ชุดความรู หัวขอกรณีศึกษา หมายเหตุ 

1. บริบทที่สําคัญของรัฐและ
การบริหารภาครัฐของไทย 
Contexts of the Thai 
Administrative System 

การตางประเทศ 
1. ระบบเศรษฐกจิโลกและผลกระทบตอประเทศ

ไทย 
2. ความมั่นคง การทหารและการเมืองระหวาง

ประเทศและในภูมภิาคอาเซียน 
3. นโยบายตางประเทศของไทยที่มีตอกลุม

ประเทศในแตละภูมิภาคของโลก 
4. นโยบายการคาตางประเทศและการคาชายแดน 
5. ประเด็นกฎหมายระหวางประเทศที่สําคัญใน

ปจจุบัน 
 
การเมือง 

6. โครงสรางและแนวโนมการเมืองไทย 
7. หลักการและแนวทางของการบริหารงาน

ภาครัฐที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญปจจุบัน 
8. การเมืองภาคประชาชน 
9. การเมืองทองถ่ิน 
10. ฝกงานและสังเกตการณ ณ สํานักงานรัฐมนตรี 
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ชุดความรู หัวขอกรณีศึกษา หมายเหตุ 
 เศรษฐกิจ 

11. เศรษฐกิจมหภาคของประเทศ 
12. ระบบการเงินการคลังของประเทศ 
13. เศรษฐกิจทองถ่ินและวิสาหกิจชุมชน 
14. ผลกระทบของนโยบายขอตกลงการคาเสรี 
15. หนี้สาธารณะกับการพัฒนาประเทศ 
16. นโยบายแปรรูปรัฐวิสาหกจิ 
17. กรณีศึกษานโยบายการพัฒนาเศรษฐกจิที่

สําคัญ : ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม  
ภาคบริการและการทองเทีย่ว 

 
สังคม และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 

18. นโยบายสุขภาพแหงชาต ิ
19. นโยบายการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนา

ทรัพยากรมนษุย 
20. โครงสรางประชากร และการตั้งถ่ินฐาน 
21. นโยบายแรงงาน สวัสดิการสังคม และความ

มั่นคงของมนุษย 
22. นโยบายและการจัดการสิ่งแวดลอม และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
23. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค 

และสาธารณปูการเพื่อรองรับการพัฒนา
ประเทศในอนาคต 

24. การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการ
จัดการความรูเพื่อเปนสังคมฐานความรู 

25. การอยูรวมกันบนความหลากหลายทางเชือ้ชาติ
และศาสนา 
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ชุดความรู หัวขอกรณีศึกษา หมายเหตุ 
2. การพัฒนานโยบาย
สาธารณะ Thai Public 
Policy Analysis 

1. กรณีศึกษาการวิเคราะหและพัฒนานโยบาย
เศรษฐกิจและการเงิน การคลัง 

2. กรณีศึกษาการพัฒนากระบวนการงบประมาณ
แผนดิน 

3. กรณีศึกษาระบบการวางแผนพัฒนาประเทศ 
4. กรณีศึกษาการพัฒนานโยบายเศรษฐกิจ 
5. กรณีศึกษาการพัฒนานโยบายสังคม 
6. กรณีศึกษาการพัฒนานโยบายความมั่นคง 
7. กรณีศึกษาการพัฒนานโยบายการเมืองและการ

บริหาร 
8. กรณีศึกษาการพัฒนานโยบายความสัมพันธ

ระหวางประเทศ 
9. กรณีศึกษาการพัฒนาระบบบริหารราชการ

สวนกลางสวนภูมภิาค และสวนทองถ่ิน  

 

3. กฎหมายเกีย่วกับการ
บริหารภาครัฐ Public Laws 
and Legal Context of Public 
Management 

1. ประเด็นสําคัญทางกฎหมายเกี่ยวกับการบรหิาร
ราชการแผนดนิ 

2. กรณีศึกษากฎหมายเกี่ยวกับวิธีการงบประมาณ
แผนดิน 

3. กรณีศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูล
ขาวสาร 

4. กรณีศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการกระจายอํานาจ 
5. กรณีศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิ

เสรีภาพของประชาชน 
6. กรณีศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการมีสวนรวมของ

ประชาชน 
7. กรณีศึกษากลไกการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 
8. กรณีศึกษากฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคง 
9. กรณีศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศ 
10. กรณีศึกษากฎหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางปกครอง 
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ชุดความรู หัวขอกรณีศึกษา หมายเหตุ 
4. ระเบียบและวิธีปฏิบัติที่
สําคัญในการบริหารราชการ 

1. กรณีศึกษาระเบียบวาดวยการพัสดุและจดัซื้อจัดจาง 
2. กรณีศึกษาระเบียบการเงิน 
3. กรณีศึกษากฎหมายและระเบียบขาราชการพลเรือน 
4. กรณีศึกษาระเบียบวาดวยการมอบอํานาจ และการ

กระจายอํานาจ 

 

5. ความรูและทักษะเกีย่วกับ
การบริหารภาครัฐของไทย 
(ระดับจุลภาคและการ
ปฏิบัติ) Public Sector 
Management Skills 

ภาพรวม 
1. หลักการและยทุธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ 
2. ภาพรวมของเครื่องมือทางการบริหารในการพัฒนา

ระบบราชการ 
เคร่ืองมือการบริหาร 
3. การจัดการเชิงกลยุทธและการจัดทํายุทธศาสตร 

และแผนบรหิารราชการแผนดิน 
4. การจัดทําแผนนิติบัญญัติแหงชาติ 
5. การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการจดัทําขอเสนอ

การเปลี่ยนแปลง 
6. การบริหารกระบวนงานและการปรับลดขั้นตอนใน

การปฏิบัติราชการ 
7. การบริหารลูกคาและการปรบัปรุงการบริการ

ภาครัฐ 
8. การบริหารคุณภาพและความเสี่ยง 
9. การเสริมสรางความโปรงใสและการมีสวนรวมใน

การบริหารราชการแผนดิน 
10. การบริหารทรัพยากรบุคคล 
11. การพัฒนาทรพัยากรบุคคลและเสริมสรางขีด

ความสามารถในการเรยีนรูขององคการ 
12. การจัดการความรู 
13. การติดตามและประเมนิผลการปฏิบัติราชการ 
14. การบริหารการเงินและบัญชภีาครัฐแนวใหม 
15. การบริหารตนทุนฐานกจิกรรม 
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ชุดความรู หัวขอกรณีศึกษา หมายเหตุ 
 16. ระบบการจัดการเรื่องราวรองทุกข 

17. การพัฒนาองคการเพื่อเสริมสรางกระบวนทัศน 
คานิยม และวฒันธรรมการทํางาน 

18. ระบบการตรวจสอบ ติดตามประเมินผลภาครัฐแนว
ใหม 

19. การพัฒนาทรพัยากรบุคคลและเสริมสรางขีด
ความสามารถในการเรยีนรูขององคการ 

20. การจัดการความรู 
21. การติดตามและประเมนิผลการปฏิบัติราชการ 
22. การบริหารการเงินและบัญชภีาครัฐแนวใหม 
23. การบริหารตนทุนฐานกจิกรรม 
24. ระบบการจัดการเรื่องราวรองทุกข 
25. การพฒันาองคการเพื่อเสริมสรางกระบวนทัศน 

คานิยม และวฒันธรรมการทํางาน 
26. ระบบการตรวจสอบ ติดตามประเมินผลภาครัฐแนว

ใหม 
 
รูปแบบการบริหาร 
27. การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
28. การบริหารราชการไทยในตางประเทศแบบบูรณา

การ 
29. กรณีศึกษาการพัฒนาองคการและการบริหารใน

ภาคเอกชน 
30. กรณีศึกษาการพัฒนาระบบราชการในตางประเทศ 
31. กรณีศึกษาการพัฒนาระบบราชการในสวนภูมิภาค 
32. กรณีศึกษาการพัฒนาระบบราชการในตางประเทศ 
25. กรณีศึกษาการพัฒนาระบบราชการในสวนกลาง 
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ชุดความรู หัวขอท่ีเรียนรู หมายเหตุ 
6. ทักษะการบริหารภาครัฐ 
Professional Skills 

การจัดการ 
1. ทักษะการคิด ตัดสินใจ แกปญหา 
2. ทักษะการบริหารเวลา 
3. ทักษะการเจรจาตอรอง 
4. ทักษะการตรวจวินจิฉัยองคการและการจัดการ 
5. ทักษะการอานและตีความขอมูลทางการเงิน

และบัญช ี
6. ทักษะการประชุม: การเตรียมการ การนํา

ประชุม และการทําบันทึกรายงานการประชุม  
7. ทักษะการนําการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ: ฟง 

สรุปประเด็น ตั้งคําถาม และจัดการความ
ขัดแยง 

การสื่อสารและมนุษยสัมพนัธ 
8. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 
9. ทักษะการนําเสนอและพูดในที่ชุมชน 
10. ทักษะการเปนวิทยากร 
11. ทักษะดานภาษาตางประเทศ: ฟง พูด อาน 

เขียน 
12. ทักษะการทํา Website และสื่อสารทาง Internet 
13. ทักษะดานความสัมพันธระหวางบุคคล 
14. ทักษะการเขาสังคม 
15. ทักษะดานระเบียบพิธีการทตู 
16. ทักษะทางกฬีา 1 ชนิด 
17. ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพ 
18. ทักษะการบริหารความเครียด 
19. Arts and Music Appreciation 
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ชุดประสบการณ ประสบการณท่ีเรียนรู หมายเหตุ 
6. ทักษะการบริหารภาครัฐ 
Professional Skills (ตอ) 
 
 
 
 
7. ประสบการณตรงเกีย่วกับ
การบริหารภาครัฐ 
Professional Experience in 
Public Management 

ทางวิชาการ 
20. ทักษะการคนควาวิจยัและทาํรายงาน 
21. ทักษะการเขียนกรณีศกึษาและการสอนดวย

กรณีศึกษา 
22. ทักษะการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

 
1. ประสบการณตรงเกี่ยวกับการบริหารงานใน

ระดับจังหวดั 
2. ประสบการณตรงเกี่ยวกับการบริหารงานใน

ตางประเทศ 
3. ประสบการณตรงเกี่ยวกับการบริหารงานใน

หนวยงานสวนกลาง 
4. ประสบการณตรงเกี่ยวกับการบริหารงานใน

หนวยงานกลาง 
5. ประสบการณตรงเกี่ยวกับการบริหารงานใน

ภาคเอกชน 
6. ประสบการณตรงเกี่ยวกับชวีิตคนยากจน 
7. ประสบการณตรงเกี่ยวกับการบริหารราชการ

ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
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ชุดการพฒันาความสามารถ หัวขอความสามารถที่พัฒนา หมายเหตุ 
8. การแสดงความสามารถและ
ศักยภาพ Individual Talents 
and Potentiality 

1. ความสามารถในการทํางานเปนทีม:  
1.1 การทํากิจกรรมกลุมในรายวิชาตางๆ 
1.2 การเขียนขอเสนอการพฒันานโยบาย 1  
      เร่ืองที่เปนผลงานของรุน 

2. ความสามารถสวนบุคคล:  
2.1 การจัดทํารายงานสวนบุคคลที่ไดรับ

มอบหมาย 
2.2 การสอบขอเขียน สอบปฏิบัติ และสอบปาก

เปลา  
2.3 ขอเสนอในการปรับปรุงการบริหารและ

แผนเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ  
2.4 การปฏิบัติงานในหนวยงานที่ไดรับ

มอบหมายโดยมีการายงานผลงานที่ปรากฏ
ภายในเวลา 1 ป หลังจากผานหลักสูตร 
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ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ป 2549ป 2549

ป 2550ป 2550

ป 2551ป 2551

เปดรบัสมัครเปดรบัสมัคร ปฐมนิเทศและ
เตรยีมความ
พรอม

ปฐมนิเทศและ
เตรยีมความ
พรอม

การฝกทํางาน
การบรหิาร

จัดการภาครฐั : 
สวนภูมิภาค

การฝกทํางาน
การบรหิาร

จัดการภาครฐั : 
สวนภูมิภาค

การเรยีนรู
ภาควิชาการ

การเรยีนรู
ภาควิชาการ

การเรยีนรูภาควิชาการ และการ
ประเมินผลระหวางการศึกษา

การเรยีนรูภาควิชาการ และการ
ประเมินผลระหวางการศึกษา

การฝกทํางานการ
บรหิารจัดการภาครฐั : 

ตางประเทศ

การฝกทํางานการ
บรหิารจัดการภาครฐั : 

ตางประเทศ

การฝกทํางานการบรหิาร
จัดการภาครฐั : สวนกลาง

การฝกทํางานการบรหิาร
จัดการภาครฐั : สวนกลาง

การเรยีนรู
ภาควิชาการ

การเรยีนรู
ภาควิชาการ

การฝกทํางานการ
บรหิารจัดการภาครฐั:
หนวยงานนโยบาย

การฝกทํางานการ
บรหิารจัดการภาครฐั:
หนวยงานนโยบาย

การประเมินกอน
สําเรจ็การศึกษา

การประเมินกอน
สําเรจ็การศึกษา

บรรจุเขา
ปฏิบัติงาน

บรรจุเขาบรรจุเขา
ปฏิบัติงานปฏิบัติงาน

เตรยีมการ
-หลักสตูร
-ผูเขารวมโครงการ
-อาจารยผูสอน
-ผูฝกสอนงาน

เตรยีมการ
-หลักสตูร
-ผูเขารวมโครงการ
-อาจารยผูสอน
-ผูฝกสอนงาน

การฝกทํางานการ
จัดการภาคเอกชน

การฝกทํางานการ
จัดการภาคเอกชน

สอบคัดเลือกสอบคัดเลือก เริม่เรยีนรู
ภาคทฤษฎี

เริม่เรยีนรู
ภาคทฤษฎี

ตารางการจัดแบงหนวยการเรียนรู รุนท่ี 2

การเรยีนรู
ภาควิชาการ

การเรยีนรู
ภาควิชาการการเรยีนรู

ภาควิชาการ

การเรยีนรู
ภาควิชาการ

 
 
 
 

 



 

บทที่ 3  
วิธีดําเนินการวิจัย 

  
 การวิจยัในครัง้นี้ มีวิธีดําเนนิการตามวัตถุประสงค 3 ขอ ดังนี้  

วัตถุประสงคขอท่ี 1 ใชการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยนําเขาดานผูเรียน ปจจัยนําเขาดาน
อาจารย  กระบวนการเรียนการสอน  ปจจัยเกื้อหนุน  และการบริหารหลักสูตรและการเรียนการ
สอน โดยการสอบถามและการสัมภาษณ 

วัตถุประสงคขอท่ี 2 ใชการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะ นปร.รุนที่ 2 การสนับสนุน
ใหแสดงความสามารถในการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคของโครงการ และการนําความรูที่ได
เรียนรูไปใชใหเกิดประโยชนในงาน โดยการสอบถามและการสัมภาษณ  

วัตถุประสงคขอท่ี 3 ใชการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความชัดเจนของวัตถุประสงคโครงการ  
ความสอดคลองกับภารกิจของสถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี สํานักงาน
คณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก .พ .ร .) ความเหมาะสมของโครงสรางของหลักสูตร และ
การตอบสนองตอความตองการของผูเรียนและสังคม โดยการวิเคราะหเอกสารที่ไดจากการศึกษา
ตามวัตถุประสงคในขอที่ 1 และวัตถุประสงคขอที่ 2 
 
ขั้นตอนการดาํเนินการ 
 

1. ศึกษาขอมูลเบื้องตนเกีย่วกับ กพร .สถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ีและ
นปร.รุนที่ 2 

2. กําหนดตัวบงชี้ในการประเมินหลักสูตรตามวัตถุประสงคของการประเมิน  
 3. สรางเครื่องมือการติดตามประเมินผล ไดแก แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ       
 4. เก็บรวบรวมขอมูลติดตามผลระยะ 6 เดอืนจาก นปร.รุนที่ 2 ผูบังคับบัญชาและ
ผูเกี่ยวของนับจากฝกปฏิบัตงิาน โดยใชแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ   

5. รวบรวมและสรุปขอคิดเห็นจากการวิเคราะหเอกสาร แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ  
 6. ประมวลผลสรุปและจัดทํารายงานภาพรวมทั้งหมด 
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กลุมผูใหขอมูลท่ีใชในการศกึษา 
 

การติดตามและประเมนิผลความกาวหนาของนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม (นปร.) 
รุนที่ 2  มีทั้งหมดจํานวน 39 คน แบงกลุมผูใหขอมูลหลักที่ใชในการศึกษา 3 กลุม ประกอบดวย  

1. กลุมนักบรหิารการเปลี่ยนแปลง (นปร.) รุนที่ 2  
2. กลุมผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน  
3. กลุมอาจารยที่ปรึกษาและผูเกี่ยวของกับโครงการ  

 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ  ดังนี้ (ดูรายละเอียดใน
ภาคผนวก ก) 

1.  แบบสอบถาม คณะผูวิจัยไดสรางแบบสอบถาม  จํานวน 2 ชุด คือ แบบสอบถามสําหรับ 
นปร. และแบบสอบถามสําหรับผูบังคับบัญชาหรือเพื่อนรวมงาน แตละชุดแบงออกเปน 4 สวน 
ไดแก 

สวนท่ี 1  ขอมูลทั่วไป 
สวนท่ี 2  ความคิดเห็นและความพึงพอใจ ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดคาคะแนนและแปล

ความหมายของคะแนน ดังนี ้
มากที่สุด ใหคะแนน 5 คะแนน 
มาก  ใหคะแนน 4 คะแนน 
ปานกลาง ใหคะแนน 3 คะแนน 
นอย  ใหคะแนน 2 คะแนน 
นอยที่สุด ใหคะแนน 1 คะแนน 
คาเฉลี่ย 4.50 –  5.00 หมายถึง มีความคิดเหน็และความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 
คาเฉลี่ย 3.50 –  4. 49 หมายถึง มีความคิดเหน็และความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
คาเฉลี่ย 2.50 –  3. 49 หมายถึง มีความคิดเหน็และความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย 1.50 –  2. 49 หมายถึง มีความคิดเหน็และความพึงพอใจอยูในระดับนอย 
คาเฉลี่ย 1 .00 –  1. 49 หมายถึง มีความคิดเหน็และความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด 
สวนท่ี 3  ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติราชการ 
สวนท่ี 4  ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรหรือการดําเนินโครงการ 



 

 
 

40 

2. แบบสัมภาษณ คณะผูวิจัยไดสรางแบบสัมภาษณตามประเด็นการศึกษา จํานวน 3 กลุม 
คือ  กลุมนักบริหารการเปลี่ยนแปลง (นปร.) กลุมผูบังคับบัญชาหรือเพื่อนรวมงาน และกลุม
อาจารยที่ปรึกษากลุมและผูที่เกี่ยวของ  
 
การเก็บรวบรวมขอมูล   
 

การเก็บรวบรวมขอมูลโดยแบบสอบถามและการสัมภาษณ โดยการสงแบบสอบถามที่
คณะผูวิจัยสรางขึ้นไปยังกลุมผูใหขอมูลหลักที่ใชในการศึกษาและไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา 
ดังนี้  

1. กลุมนักบริหารการเปลี่ยนแปลง (นปร .) รุนที่ 2   จํานวน 39 คน ไดรับแบบสอบถาม
กลับคืนมา จํานวน 34  คน คิดเปนรอยละ 87.18  

2. กลุมผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน 
2.1 ผูบังคับบัญชา จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 87.18 
2.2 เพื่อนรวมงาน จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 87.18 

หลังจากนั้นทําการสัมภาษณเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกมากขึ้น ประกอบดวย กลุมนักบริหาร
การเปลี่ยนแปลง (นปร .) รุนที่ 2   จํานวน 34 คน ผูบังคับบัญชา จํานวน 29 คน เพื่อนรวมงาน 
จํานวน 30 คน อาจารยที่ปรึกษาและผูเกี่ยวของกับโครงการ จํานวน 3 คน (ดูรายช่ือในภาคผนวก ข) 
 
การวิเคราะหขอมูล 

 
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามโดยใชสถิติพื้นฐาน คือ คารอยละ 

(percentage) คาเฉลี่ย (mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) สวนขอมูลที่ไดจาก
แบบสอบถามปลายเปดและการสัมภาษณใชการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) 

 



 

บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
 ในบทนี้ไดนําเสนอผลการติดตามและประเมินผลความกาวหนาของนักบริหารการ
เปลี่ยนแปลงรุนใหม  (นปร .) รุนที่ 2 โดยทําการศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจของนัก
บริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม ผูบังคับบัญชาหรือเพื่อนรวมงาน อาจารยที่ปรึกษาประจํากลุมและ
ผูที่เกี่ยวของกับโครงการ ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคของการวิจัย แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1  การวิเคราะหขอมูลปจจุบันโครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม 
ตอนที่ 2  การวิเคราะหผลผลิตและผลลัพธนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม 
ตอนที่ 3  การวิเคราะหความเหมาะสมของวัตถุประสงคหลักสูตรนักบริหารการ

เปลี่ยนแปลงรุนใหม 
 
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลปจจุบันโครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม 
 

1. ขอมูลท่ัวไปของ นปร . 
ขอมูลทั่วไปของ นปร.ที่ตอบแบบสอบถาม มีทั้งหมด 34 คน สวนใหญเปนเพศหญิง 

จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 55.9 อายุ 29 ป จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 23.5 การศึกษาระดับ
ปริญญาโท จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 58.8 สําเร็จการศึกษาในกลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร ธุรกิจ 
และกฎหมายจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 47.1 ไดรับการบรรจุในตําแหนงนักวิเคราะหนโยบาย
และแผน จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 35.2 ลักษณะงานที่ทําเปนงานวิเคราะหนโยบายและแผน 
จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 23.6 อยูระดับปฏิบัติการ จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 76.5 หนวยงาน
ที่สังกัดกระทรวงพาณิชย จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 32.4 ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 1 – 8  
 
ตารางที่ 1 แสดงเพศของ นปร. 
 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 
ชาย 15 44.1 
หญิง 19 55.9 

รวม 34 100.0 
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ตารางที่ 2 แสดงอายุของ นปร. 
 

อายุ จํานวน (คน) รอยละ 
25  ป 3 8.8 
26  ป 5 14.7 
27 ป 3 8.8 
28 ป 3 8.8 
29 ป 8 23.5 
30 ป 6 17.6 
31 ป 3 8.8 
32 ป 1 2.9 
33 ป 1 2.9 
34 ป 1 2.9 
รวม 34 100.0 

  
ตารางที่ 3 แสดงระดับการศึกษาของ นปร. 
 

การศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 
ปริญญาตรี 14 41.2 
ปริญญาโท 20 58.8 

รวม 34 100.0 
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ตารางที่ 4 แสดงกลุมสาขาวชิาที่สําเร็จการศึกษาของ นปร. 
 

กลุมสาขาวิชา จํานวน (คน) รอยละ 
มนุษยศาสตรและศิลปกรรมศาสตร 3 8.8 

สังคมศาสตร ธุรกิจ และกฎหมาย 16 47.1 
วิทยาศาสตร 2 5.9 
วิศวกรรมศาสตร การผลิตและการกอสราง 1 2.9 
เศรษฐศาสตร ธุรกิจระหวางประเทศ  6 17.6 
ส่ิงแวดลอม เทคโนโลยีการบริหาร การบริหารทรัพยากร
มนุษย 

6 17.6 

รวม 34 100.0 
 
ตารางที่ 5 แสดงตําแหนงที่ไดรับการบรรจุของ นปร. 
 

ตําแหนง จํานวน (คน) รอยละ 

นักทรัพยากรบุคคล 1 2.9 
นักประชาสัมพันธ 1 2.9 
นักพัฒนาการทองเที่ยว 1 2.9 
นักพัฒนาสังคม 1 2.9 
นักวเิคราะหงบประมาณ 4 11.8 
นักวเิคราะหนโยบายและแผน 12 35.2 
นักวิชาการพฒันาชุมชน 1 2.9 
นักวิชาการพาณิชย 8 23.5 
นักวิชาการวัฒนธรรม 1 2.9 
นักวิชาการศึกษา 1 2.9 
นักวิชาการสงเสริมการลงทุน 1 2.9 
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 1 2.9 
อาจารยกองการศึกษา 1 2.9 

รวม 34 100.0 
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ตารางที่ 6 แสดงลักษณะงานที่ทําของ นปร. 
  

ลักษณะงานทีทํ่า จํานวน (คน) รอยละ 
การประสานความรวมมือตาง ๆ 7 20.6 

การติดตามประเมินผลโครงการ 4 11.7 

การศึกษาและวิชาการ 3 8.8 
งานวิเคราะหนโยบายและแผนงาน 8 23.6 

การจัดทํางบประมาณ 5 14.7 

การบริหารจัดการ 4 11.8 
การวิจยัและพฒันา การฝกอบรม 1 2.9 

ไมตอบ 2 5.9 
รวม 34 100.0 

 
ตารางที่ 7 แสดงระดับตําแหนงของ นปร. 
 

ระดับ จํานวน (คน) รอยละ 
ปฏิบัติการ 26 76.5 
ชํานาญการ 7 20.6 
ไมตอบ 1 2.9 

รวม 34 100.0 
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ตารางที่ 8 แสดงหนวยงานที่สังกัดของ นปร. 
 

หนวยงานที่สงักัด จํานวน (คน) รอยละ 
กระทรวงพาณิชย 11 32.4 
กระทรวงมหาดไทย 7 20.6 
กระทรวงการคลัง 3 8.8 
กระทรวงพลังงาน 1 2.9 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 2 5.9 
กระทรวงยุติธรรม 1 2.9 
กระทรวงศกึษาธิการ 1 2.9 
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 1 2.9 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 1 2.9 

สํานักนายกรัฐมนตรี 2 5.9 

สํานักงาน ก.พ. และ ก.พ.ร. 2 5.9 
สํานักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ 2 5.9 

รวม 34 100.0 
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2. ปจจัยนําเขาดานผูเรียน อาจารยผูสอน กระบวนการเรียนการสอน ปจจัยเกื้อหนุน และการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน 

 

2.1  ปจจัยนําเขา 
 

ตารางที่ 9 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยความคิดเหน็และความพึงพอใจของ นปร.ตอปจจัยนําเขา 
 

จํานวน (รอยละ) 
ความคิดเห็นและความพึงพอใจ ไมมีขอมูล นอยที่สดุ นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม Mean S.D. 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

ดานผูเรียนในภาพรวม        3.77 0.46 มาก 
คุณสมบัติผูเรียนในภาพรวมตรงตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
9 

(26.5) 
24 

(70.6) 
1 

(2.9) 
34 

(100.0) 
3.76 0.50 มาก 

ผูเรียนในภาพรวมมีความกระตือรือรนในการเรียน 0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

1 
(2.9) 

13 
(38.2) 

18 
(52.9) 

2 
(5.9) 

34 
(100.0) 

3.62 0.65 มาก 

ผูเรียนในภาพรวมมีบุคลิกภาพที่โดดเดน 0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

2 
(5.9) 

9 
(26.5) 

18 
(52.9) 

5 
(14.7) 

34 
(100.0) 

3.76 0.78 มาก 

ผูเรียนในภาพรวมมีทัศนคติเชิงบวกและสรางสรรค 0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

1 
(2.9) 

5 
(14.7) 

25 
(73.5) 

3 
(8.8) 

34 
(100.0) 

3.88 0.59 มาก 

ผูเรียนในภาพรวมมีความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3 
(8.8) 

13 
(13.8) 

17 
(50.0) 

1 
(2.9) 

34 
(100.0) 

3.47 0.71 ปานกลาง 
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จํานวน (รอยละ) 

ความคิดเห็นและความพึงพอใจ ไมมีขอมูล นอยที่สดุ นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม Mean S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

ดานตนเอง        3.57 0.67 มาก 

มีคุณสมบัติตรงตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 1 
(2.9) 

0 
(0.0) 

3 
(8.8) 

11 
(32.4) 

18 
(52.9) 

1 
(2.9) 

34 
(100.0) 

3.41 0.93 ปานกลาง 

มีความกระตือรือรนในการเรียน 0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

2 
(5.9) 

7 
(20.6) 

19 
(55.9) 

6 
(17.6) 

34 
(100.0) 

3.85 0.78 มาก 

มีบุคลิกภาพที่โดดเดน 0 
(0.0) 

1 
(2.9) 

4 
(11.8) 

13 
(38.2) 

14 
(41.2) 

2 
(5.9) 

34 
(100.0) 

3.35 0.88 ปานกลาง 

มีทัศนคติเชิงบวกและสรางสรรค 1 
(2.9) 

0 
(0.0) 

2 
(5.9) 

2 
(2.9) 

23 
(67.6) 

6 
(17.6) 

34 
(100.0) 

4.00 0.71 มาก 

มีความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 0 
(0.0) 

1 
(2.9) 

3 
(8.8) 

16 
(47.1) 

12 
(35.3) 

2 
(5.9) 

34 
(100.0) 

3.32 0.84 ปานกลาง 

ดานอาจารยผูสอน        4.05 0.61 มาก 

มีความรูความเชี่ยวชาญ 0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3 
(8.8) 

16 
(47.1) 

15 
(44.1) 

34 
(100.0) 

4.35 0.65 มาก 

มีความสามารถในการถายทอดและอธิบายไดชัดเจนเขาใจงาย 0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

2 
(5.9) 

11 
(32.4) 

15 
(44.1) 

6 
(17.6) 

34 
(100.0) 

3.74 0.83 มาก 

มีบุคลิกภาพเหมาะสม 0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

1 
(2.9) 

3 
(8.8) 

23 
(67.6) 

7 
(20.6) 

34 
(100.0) 

4.06 0.65 มาก 
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จากตารางที่ 9 แสดงใหเห็นวา นปร. มีความคิดเห็นและความพึงพอใจตอปจจัยนําเขาดาน
ผูเรียนในภาพรวม ดานตนเองและดานอาจารยผูสอน อยูในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นและความ
พึงพอใจมากในเรื่องอาจารยผูสอนที่มีความรูความเชี่ยวชาญ รองลงมา ไดแก  

1. อาจารยผูสอนมีบุคลิกภาพเหมาะสม  
2. ผูเรียนมีทัศนคติเชิงบวกและสรางสรรค 
3. ผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน 
 
ขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปดและการสัมภาษณนักบริหารการเปลี่ยนแปลง (นปร.) มี

ความคิดเหน็เพิ่มเติม สรุปไดดังนี ้
 
ดานผูเรียน 

1. แรงจูงใจของ นปร. ในการเขารวมโครงการสวนใหญมาจากครอบครัว (จํานวน 9 คน)
โดยใหความสนใจเรื่องความกาวหนาในการทํางาน (จํานวน 6 คน) ตองการทํางานใหสวนรวม 
ประชาชน ประเทศชาต ิ(จํานวน 5 คน) และตองการทดสอบความสามารถของตนเอง (จํานวน 2 
คน) นอกจากนั้น นปร. ท่ีเขารวมโครงการ เพราะตองการความรูเพิ่มเตมิในการบริหารจัดการระบบ
ราชการใหม ๆ (จํานวน 7 คน) ตองการประสบการณ (จํานวน 6 คน) ไดรับโอกาสฝกงานที่
หลากหลายจากกับผูบริหารระดับสูง (จํานวน 6 คน) ตองการเปลี่ยนงาน (จํานวน 3 คน) ตองการรับ
ราชการ(จํานวน 3 คน) และโครงการมีความชัดเจนเรื่องบรรจุ ไมตองรอขึ้นบัญชีเหมือนสอบ กพ.
(จํานวน 2 คน)  

ดังขอคิดเห็นตอไปนี ้
 

“...เร่ิมจากพอแมแนะนํา มาอานรายละเอยีดโครงการนาสนใจดี คิดวาใน 2 ป
เมื่อเทียบกับการเรียนปริญญาโทเรียนเมื่อไหรก็ได แตโครงการแบบนี้มไีมบอยที่มี
โครงการแบบนี้ ประกอบอายุตอนนัน้ยังนอยอยู เลยลองสอบดูถาไดก็เรียน...” (นปร.
หญิง) 

 
“...ครอบครัวเอามาใหดู ชวงนั้นเปนครูในโรงเรียนเอกชน อยูปหนึ่ง ตอนอายุ 22 

ป สังคมครูดีตอหนาเดก็แตลับหลังไมใชแบบนั้น หลังจากนั้นก็ลองมาสอบดู ราชการจะ
นาอยูหากมีความกาวหนามาสนับสนุนเด็กรุนใหมกเ็ลยเขามา...” (นปร.ชาย) 
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 “...เพื่อนชวน เดิมอยูเอกชนสักพักหนึ่ง รูสึกวา จะทําอยางไรที่จะใหกาํไรสูงสุด 
ไมวาทําอยางไรเราไดเงินเดือนของเรา เรารูความจริงเกีย่วกับผลประโยชนที่หลวงจะ
ไดรับจากการประมูลนั่นคือ ตอนนั้นจะออกมาทํา non profit เหมือนกัน ไมไดหวังเรื่อง 
fast track เลย..”(นปร.หญิง) 

 
2. ผูเรียนบางคนเปนคนเชื่อมัน่ในตวัเอง ขาดวุฒภิาวะความเปนผูใหญ (จํานวน 2 คน)   

3. การคัดเลือกผูเรียนไมควรมีการจํากัดวุฒกิารศึกษา มีความหลากหลายในสาขาวิชาที่
สําเร็จการศึกษา (จํานวน 4 คน) ในขณะทีบ่างคนเห็นวาควรจํากัดวุฒิเฉพาะปริญญาโทและเอก 
ความหลากหลายของผูเรียนทําใหมีความแตกตางกันจึงมปีญหาในบางเรื่องและเกิดความขัดแยงขึ้น
ได (จํานวน 3 คน)  

4. การคัดเลือกผูเรียนควรเปนคนดีไดรับการยอมรับมากกวาเปนคนเกงแตทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนไมได โดยมีความตั้งใจจริงที่จะเปนขาราชการ มีความฉลาดทางอารมณ (EQ) และมีทัศนคติ
เชิงบวกในการทํางานที่ดี (จํานวน 8 คน) 

5. การคัดเลือกผูเรียนควรเนนผูเรียนที่มีประสบการณการทํางาน อาจเปนผูที่ทํางานอยูใน
ระบบราชการ มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่ดี มีความเขาใจในวัฒนธรรมองคกร ซ่ึงจะเปนการ
เพิ่มความรูความสามารถทางวิชาการและเสริมอาวุธทางปญญาเพื่อใหไดคนเกงและคนดีตาม
เปาประสงค และสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงได (จํานวน 5 คน) 

6. ไมควรเนนปจจัยจูงใจทีเ่ปนผลประโยชนแตละบุคคลจะไดรับในการทํางานราชการ  
 
ขอมูลจากการสัมภาษณอาจารยที่ปรึกษาและผูเกี่ยวของกับโครงการ มีความคิดเหน็

เกี่ยวกับตวั นปร. สรุปไดวา นปร.สวนมากอายุนอย มีความกระตือรือรนสูง มีความคาดหวังกับ
โครงการมาก มีความคิดเหน็ไมลงรอยกันและไมยอมรับซึ่งกันและกัน  บางสวนไมเขาใจ
วัตถุประสงคของหลักสูตร ขาดการเรียนรูดวยตนเอง คาดหวังความรูจากผูสอน บางคนปริญญาโท
ควบคูกับการเรียนที่สถาบัน ทาํใหทุมเทกบัการเรียนไดไมเต็มที่ ดังขอคิดเห็นตอไปนี้ 

 
“...อายุนอยกวารุน 1 maturity ต่ํากวา แตมคีวามกระตือรือรนสูง มีคามคาดหวัง

ส่ิงที่จะไดกับโครงการมากวาจะไดหลายอยาง ทั้งดานความรูวิชาการ การปฏิบัติตางๆ แต
เมื่อใหรุน 1 มาเลาวาในทางปฏิบัติอาจะไมไดทุกอยางเหมือนกับในกระดาษ บางสวนก็
รับได อาจจะเปนเพราะรุนที ่1 ยังมีเร่ืองของความตองการในการปฏิรูปขาราชการเปน
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กระแสของบานเมืองดวย แตรุน 2 นี่ตางกัน กระแสลดลงเปนชวงปฏิวัตดิวย แตความ
คาดหวังของหลักสูตรก็เหมือนเดิม ส่ิงที่จะไดทั้งหมดเหมือนตอนรุน 1 ก็อาจจะตางกนั 
เด็กบางคนเขาใจแตบางคนไมเขาใจ คิดเพยีงแตวาจะมาเรียน แตบางคนคิดวาเขามาเรียน 
อยากจะไปเมือ่ไหรก็ได คดิวาเปนเหมือนเงินอุดหนนุเทานั้น จะไปเมือ่ไหรก็ใชเงิน
เทานั้น แตไมถึงกับจะปฏวิตัิหลักสูตร เพยีงแตเห็นไมตรงกัน จึงแบงเปน 2 กลุม กลุม
หนึ่งก็เขาใจ แตอีกกลุม upset กับการที่ไมไดส่ิงตามที่หวงัจึงทําไปอยางนั้นเอง เรียนไป
อยางนั้นเอง แตเราก็พลาด เพราะอยางรุน 1 ใหเขาเลือกกรรมการรุนกนัเอง เขามี unity 
กันดี แตรุนนีใ้หเลือกแลวก็มปีญหาเพราะมนัมี  2 กลุม ประธานรุนคนแรกไมสามารถ
เปนคนเชื่อมประสานกลุมได  ซ่ึงจริง ๆมีกิจกรรมเหมือนกัน กจิกรรมมากกวาดวยซํ้า แต
พอชวงหลังกเ็ลือกประธานรุนคนใหม เปนกลุมคนที่เขาใจงานปฏิบัติและเลือกคนที่เคย
ทํางานกับรัฐมากอน ทําใหกลุมที่มาจากเอกชนก็ไม upset มาก งานของรุนนี้เวลาทํางาน
รุนจะคอนขางยาก…” 

 
“...ตอนแรกคดิวาถาจบโทมาแลว จะใชวิธีการเรียนรูที่เร็วและเรียนดวยตนเอง 

ได คนที่ไปทํางานในฐานะทีเ่ปนขาราชการ คือเปน pre-service training แตปรากฏวาจบ
มาแลวยังทํางานราชการไมได ทําหนังสือราชการหรือการวิเคราะหส่ิงตาง ๆ ไมเปน...
เรียนแบบไทย ๆ ไมวาจะจบโทหรือเอกก็อยากใหอาจารยบรรยายให จะขอความรูจาก
ผูสอนมาก…” 

 
ดานอาจารยผูสอน 

1. อาจารยผูสอนเปนผูมีความรูความสามารถและเปนผูเชี่ยวชาญดีอยูแลว สามารถสราง
เครือขายการตดิตอในอนาคตได (จาํนวน 7 คน) 

 2. อาจารยผูสอน ดําเนนิการสอนเร็วเกนิไป ไมคํานึงถึงความแตกตางของผูเรียน สอนผิว
เผินมากเกนิไป อาจเพราะมเีวลานอยในแตละเรื่อง ควรสอนใหเห็นแนวทางในการนําไปปฏิบัติ มี
มนุษยสัมพนัธที่ดีกับผูเรียน และไมควรสอนซ้ําวิชาเดิม (จํานวน 7 คน) 

3. อาจารยผูสอนไมมีเวลาใหแก นปร. อยางเพียงพอ บางครั้งไมสามารถทําการสอนได ซ่ึง
ทําใหมีการยกเลิกชั้นเรียน ควรลดจํานวนอาจารยผูสอนใหนอยลงเพื่อจะไดมีเวลาให นปร.มากขึ้น 
(จํานวน 7 คน) 
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4. อาจารยผูสอนควรเปนคนที่อยูในวงราชการพลเรือนซึ่งมีประสบการณตรงในการทํางาน
จริงดานปฏิบตัิมากกวาอาจารยในมหาวิทยาลัยที่มีแตทฤษฎีหรือผูทรงคุณวุฒิที่มีช่ือเสียง (จํานวน 
12 คน) 

5. อาจารยผูสอนควรทําความเขาใจลักษณะเฉพาะของ นปร. ที่แตกตางกัน สรางบรรยากาศ
การเรียนรูที่เปนกันเอง และควรกระตุนใหผูเรียนมีสวนรวมในการคิดหรือแสดงความคิดเห็นมาก ๆ 
พรอมทั้งชี้แนะในสิ่งที่ถูกตองเหมาะสมใหแกผูเรียนดวย (จํานวน 4 คน) 

6. อาจารยผูสอนควรมาจากหลากหลายองคกร เชน องคกรพัฒนาเอกชน (NGO) ปราชญ
ชาวบาน (จํานวน 3 คน) 

7. ควรมีอาจารยประจําสถาบนั เปนเหมือน MC คอยแนะนําหรือสอบถามนํารอง
ผูทรงคุณวุฒิ เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมาย ไมใชปลอย นปร. นั่งฟงกันเอง (จํานวน 
4 คน) 

ดังขอคิดเห็นตอไปนี ้
 

“...พูดถึงอาจารยผูสอนก็ เปนอาจารยที่เกงมากมาย แตอาจารยที่ปรึกษากับเด็ก 
นปร. เหมือนดูแลไมเพยีงพอ แลวอาจารยก็ภารกจิเยอะ เหมือนไมคอยไดเจออาจารย เรา
เลยเหมือนไมคอยไดคุยกับทานเทาไร คือ ความรูของอาจารยผูสอนอาจจะสูงเกินไป ที่ 
นปร. จะเอาไปใชได…”(นปร.หญิง) 

 
“...อาจารยไมคอยมีเวลาให แตก็ไมเปนไรเพราะมีอาจารยบางทานที่มีเวลาให

คําแนะนําไดดเีชนกัน อยากใหวิทยากรมีความรูหลากหลาย ไมใชแตกลุมนักวิชาการ เชน 
อยากไดกลุมตรงขาม NGO ปราชญชาวบาน ฯลฯ   บางครั้งอาจารยที่มาสอนดีเกินไป 
ความรูสูงเกินไป อาจมากเกนิความสามารถของนปร. จะเขาใจได ไมมกีารปรับ
ฐานความรูกอน…”(นปร.ชาย) 

 
“...สําหรับอาจารยในวิชาทัว่ไปมีขอบกพรองบาง คือ บางวิชาตามไมทัน ผูสอน

ก็ไมสนใจ เชน ในวิชากฎหมาย แตละวิชามเีวลานอย ผูสอนก็สอนแบบรีบๆ ไมละเอียด 
ไมสามารถอธิบายอยางละเอียดได และบางครั้งก็มีการเปลี่ยนแปลงตารางเรียนกะทันหัน 
เขาใจวาเปนเพราะอาจารยเปนคนที่มีช่ือเสียง งานยุง แตก็อยากใหมกีารจัดการที่ดกีวานี้ 
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และสุดทายคอื เวลาเรียนแนนมาก ไมมเีวลาตึกตรอง ตกผลึกเลย เวลาเรียนก็เรียนไปเรื่อย 
เยอะเกินไป แนนเกนิไป...” (นปร.หญิง) 

 
“...ระหวางสถาบันประสานกับอาจารยยังไมชัดเจน สถาบันก็เรียนเชิญมาสอน 

ส่ิงที่สอนเปนสิ่งทั่วไปสามารถคนหาไดจากเวบไซตและเอกสารบางทีก็ไมไดกอน ส่ิง
สําคัญสถาบันควรชี้แจงวตถปุระสงคจริงๆ วาโครงการเปน intensive course แบบนีม้ี
มากโดยเฉพาะจากราชการ หากเปนอาจารยในมหาวทิยาลัยจะมีความพรอมกวาในเรื่อง 
material วิทยากรขาราชการก็ไมไดเลาประสบการณ การ share ควรยก case ใหแตละ
กลุมคิด…ควรเชื่อมโยงในการเขามาตอนแรก อยากเปนอะไร ในการทํางาน อนาคตอยาก
เปนอะไร ก็เขยีน career path ไปตามนั้น เพื่อจัดอาจารยที่ปรึกษา จัดกลุมใหตรงกับนปร. 
อาจารยที่ปรึกษาควรเปนคนนี้จากฟวสนี้ จดัโดยอาจารยหนึ่งคนรูทุกเรือ่ง ก็ share 
อาจารยที่ปรึกษากัน แตก็เลยไมดี หากคนทีไ่มกลาเขาหาก็ดูเควงควาง  อาจารยควรมี
บทบาทเปนผูนําผูชวยใหคิด มากกวาจะมาบอกวาอะไรคืออะไร…” (นปร.หญิง) 

 
“...ตอนเรียนผิดหวังตรงตัวหลักสูตรมากกวาที่เรียนในหองเรียนคะ คือ  ก็ดีที่เอา

คนที่มีประสบการณจากหลายๆ ที่มาสอนเพราะวาถามวาเราเปนเดก็ เราก็ไดเรียนรูคนที่มี
ประสบการณมันก็ดี ทําใหเราเรียนรูไดเร็ว แตบางทกีารที่เอาแบบ style ที่เปนอาจารยใน
มหาวิทยาลัยมาสอนทฤษฎี ซ่ึงถามาสอนแบบนั้นเราสามารถที่จะไปหาที่ไหนก็ไดใน
หนังสือเหมือนกัน คือ ทุกทีก่็เอาอาจารยจากมหาวิทยาลยัมา ส่ิงที่ไดคอืในลักษณะ
academic ทุกอยาง แตถาในสายปฏิบัติจริงๆ ถามวาอาจารยสอนบริหารธุรกิจกับคนที่
เปนผูปฏิบัติ เปนเจาของบรษิัท ธุรกิจ ถามวามุมมองแบบเหมือนกนัไหม คนละมุมคะ 
เพราะหนึ่งอาจารยไมไดมีสวนไดสวนเสยีในเรื่องกําไรขาดทุน เขากแ็คเปนไปตาม
ตัวหนังสือ แตถามวาในความเปนจริงเจาของธุรกิจเขาตองมองกําไรขาดทุนเปนสิ่งสาํคัญ
ที่ทําใหเขาดํารงอยูได แตอาจารยดํารงอยูไดดวยเงินเดือนของมหาวิทยาลัยเขาก็ไม
เดือดรอนอะไร…”(นปร.หญิง) 
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2.2 กระบวนเรียนการสอน   

 
ตารางที่ 10 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยความคิดเห็นและความพึงพอใจของ นปร. ตอกระบวนการเรยีนการสอน 
 

จํานวน (รอยละ) 
ความคิดเห็นและความพึงพอใจ 

ไมมีขอมูล นอยที่สดุ นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม 

Mean S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

ดานการจัดการเรียนการสอน        3.27 0.61 ปานกลาง 

มีวัตถุประสงคในการสอนที่ชัดเจน 
0 

(0.0) 
1 

(2.9) 
5 

(14.7) 
14 

(41.2) 
13 

(38.2) 
1 

(2.9) 
34 

(100.0) 
3.24 0.86 ปานกลาง 

อาจารยผูสอนเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
3 

(8.8) 
24 

(70.6) 
7 

(20.6) 
34 

(100.0) 
4.12 0.54 มาก 

อาจารยผูสอนตั้งคําถามกระตุนใหผูเรียนไดใชความคิด 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
1 

(2.9) 
12 

(35.3) 
19 

(55.9ป 
2 

(5.9) 
34 

(100.0) 
3.65 0.65 มาก 

อาจารยผูสอนใชสื่อ/เทคโนโลยีในการสอนที่เหมาะสม 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
5 

(14.7) 
14 

(41.2) 
14 

(41.2) 
1 

(2.9) 
34 

(100.0) 
3.32 0.77 ปานกลาง 

อาจารยผูสอนตรวจงานและใหขอคิดที่เปนประโยชน 
0 

(0.0) 
9 

(26.5) 
7 

(20.6) 
11 

(32.4) 
7 

(20.6) 
0 

(0.0) 
34 

(100.0) 
2.47 1.11 ปานกลาง 

อาจารยผูสอนกระตุนใหผูเรียนศึกษาคนควาเพิ่มเติมอยาง
ตอเนื่อง 

1 
(2.9) 

4 
(11.8) 

7 
(20.6 

10 
(29.4ป 

11 
(32.4) 

1 
(2.9) 

34 
(100.0) 

2.85 1.18 ปานกลาง 

           



 

 
 

54 
จํานวน (รอยละ) 

ความคิดเห็นและความพึงพอใจ 
ไมมีขอมูล นอยที่สดุ นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม 

Mean S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

ดานการใหคําปรึกษา        3.08 1.09 ปานกลาง 

อาจารยที่ปรึกษาใหคําปรึกษาที่เปนประโยชนตอการพัฒนา
ความรูของตนเอง 

0 
(0.0) 

4 
(11.8) 

5 
(14.7ป 

9 
(26.5) 

15 
(44.1) 

1 
(2.9) 

34 
(100.0) 

3.12 1.09 ปานกลาง 

อาจารยที่ปรึกษามีความรูและทักษะในการใหคําปรึกษา 
0 

(0.0) 
2 

(5.9) 
7 

(20.6) 
4 

(11.8) 
17 

(50.0) 
4 

(11.8) 
34 

(100.0) 
3.41 1.13 ปานกลาง 

อาจารยที่ปรึกษามีเวลาใหคําปรึกษาแกผูเรียนอยางเพียงพอ 
0 

(0.0) 
9 

(26.5) 
5 

(14.7) 
9 

(26.5) 
9 

(26.5) 
2 

(5.9) 
34 

(100.0) 
2.71 1.29 ปานกลาง 

ดานเนื้อหาวิชา        3.27 0.66 ปานกลาง 

เนื้อหาวิชาที่สอนตรงตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
3 

(8.8) 
14 

(41.2) 
16 

(47.1) 
1 

(2.9) 
34 

(100.0) 
3.44 0.71 ปานกลาง 

เนื้อหาวิชาที่สอนครบถวนตามหลักสูตร 
0 

(0.0) 
2 

(5.9ป 
5 

(14.7) 
14 

(41.2) 
11 

(32.4) 
2 

(5.9) 
34 

(100.0) 
3.18 0.97 ปานกลาง 

เนื้อหาและตัวอยางสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4 

(11.8) 
8 

(23.5) 
20 

(58.8) 
2 

(5.9) 
34 

(100.0) 
3.59 0.78 มาก 

เนื้อหาที่สอนมีการบูรณาการเชื่อมโยงกัน 
0 

(0.0) 
1 

(2.9) 
10 

(29.4) 
14 

(41.2) 
9 

(26.5) 
0 

(0.0) 
34 

(100.0) 
2.91 0.83 ปานกลาง 

องคความรูที่เปนแกนหลักของหลักสูตรตรงกับหัวขอ
กรณีศึกษา 

0 
(0.0) 

1 
(2.9) 

6 
(17.6) 

12 
(35.3) 

14 
(41.2ป 

1 
(2.9) 

34 
(100.0) 

3.24 0.89 
 

ปานกลาง 



 

 
 

55 
จํานวน (รอยละ) 

ความคิดเห็นและความพึงพอใจ 
ไมมีขอมูล นอยที่สดุ นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม 

Mean S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

ดานการวัดและประเมินผล        2.48 0.70 นอย 

วิธีการวัดผลและประเมินผลมีความชัดเจน 0 
(0.0) 

9 
(26.5) 

8 
(23.5) 

15 
(44.1) 

1 
(2.9) 

1 
(2.9) 

34 
(100.0) 

2.32 1.01 นอย 

วิธีการวัดและประเมินผลที่ใชมีความหลากหลาย 0 
(0.0) 

2 
(5.9) 

11 
(32.4) 

14 
(41.2) 

6 
(17.6) 

1 
(2.9) 

34 
(100.0) 

2.79 0.91 ปานกลาง 

วิธีการวัดและประเมินผลกระตุนใหเกิดความตองการเรียนรู
เพิ่มขึ้น 

0 
(0.0) 

5 
(14.7) 

12 
(35.3) 

10 
(29.4) 

7 
(20.6) 

0 
(0.0) 

34 
(100.0) 

2.56 0.99 ปานกลาง 

เกณฑที่ใชในการวัดและประเมินผลมีความเหมาะสม 1 
(2.9) 

4 
(11.8) 

10 
(29.4) 

18 
(52.9) 

1 
(2.9) 

0 
(0.0) 

34 
(100.0) 

2.41 0.86 นอย 

การวัดและประเมินผลมีความยุติธรรม โปรงใส และ
ตรวจสอบได 

0 
(0.0) 

11 
(32.4) 

4 
(11.8) 

17 
(50.0) 

2 
(5.9) 

0 
(0.0) 

34 
(100.0) 

2.29 1.00 นอย 
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จากตารางที่ 10 แสดงใหเหน็วา นปร. มีความคิดเห็นและความพึงพอใจตอกระบวนการ
เรียนการสอนดานการใหคําปรึกษาและดานเนื้อหาวิชา อยูในระดับปานกลาง สวนในดานการวัด
และประเมนิผล อยูในระดับนอย โดยมีความคิดเห็นและความพึงพอใจมากในเรื่องอาจารยผูสอน
เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม รวมถึงการตั้งคําถามกระตุนใหผูเรียนไดใชความคิด 
แตมีความคิดเห็นและพึงพอใจนอยในเรื่องตอไปนี ้

1. การวัดและประเมินผลมีความยุติธรรม โปรงใส และตรวจสอบได  
2. วิธีการวัดผลและประเมินผลมีความชัดเจน  
3. เกณฑที่ใชในการวดัและประเมินผลมีความเหมาะสม 

 
ขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปดและการสัมภาษณนักบริหารการเปลี่ยนแปลง (นปร.) มี

ความคิดเหน็เพิ่มเติม สรุปไดดังนี ้
 
ดานการจัดการเรียนการสอน 
1. การจัดลําดบัการเรียนการสอนไมเปนตามลําดับขั้นตอน มีปญหาในการเรียงลําดับและ

การเชื่อมโยง (จํานวน 9 คน) 
2. การจัดการเรียนการสอนเหมือนกับการอบรมสัมมนา เนนการบรรยายใหฟงเพยีงอยาง

เดียว มีรูปแบบที่ตายตัว ควรใชการบรรยายและอภิปรายผสมผสานกัน และควรสอนใหคิดเชิงบวก
หรือใหคิดเองมากกวา (จํานวน 6 คน) 

3. ตารางการเรียนคอนขางแนนและไมแนนอน มีการเปลี่ยนแปลงตารางเรียนตลอดเวลา 

และควรจดัเวลาใหเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา (จํานวน 6 คน) 
4. ควรกําหนดขอบเขตวิชา เปาหมายหรือวตัถุประสงคในการเรียนใหชัดเจนวาจะนาํไปใช

ประโยชนไดอยางไร และเนนการแลกเปลีย่นเรียนรู (จํานวน 5 คน) 
5. เจาหนาที่ควรจะมกีารประสานงานกับผูเรียนและผูสอนใหมีประสิทธิภาพ (จํานวน  

2 คน) 
6. ควรจัดใหมวีิชาเลือกที่ตรงตามความตองการดานการพัฒนาบุคคลควบคูกับวิชาบงัคับ 

(จํานวน 2 คน) 

ดงัขอคิดเห็นตอไปนี ้
 

“...สําหรับการอภิปรายในชัน้เรียน ทางผูบริหารหลักสูตรปลอยใหนปร.เปน
ผูดําเนินการอภิปรายกนัเอง มุมมองที่ได คนลีดการอภิปรายก็ไมตางกบัคนที่ใหความรู
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เพราะเรียนมาในหองเดียวกนั  กิจกรรมการอภิปรายมีนอย อาจารยเนน lecture เหมือน
การศึกษาปกต ิมัธยมปลาย ครูสอนนักเรียนจดตาม  และไมไดสรางความเขาใจใหเกดิขึ้น 
สุดทายอยากเห็นภาพนปร.เปนแบบไหน กับวิชาที่เรียนแคสรางการรับรูแตไมมีความ
เขาใจ…”(นปร.ชาย) 

 
“...รูปแบบการสอน เปนการบรรยายและอภิปราย ควรเนนทั้งสองสวนแบบ

ผสมผสานกัน เนนการออกไปฝกงานรวมดวย  การเขียน Learning Log มันเยอะไป เมือ่
สงไปไมมีการตรวจกลับ ระยะหลังก็ลอกสง เชนเดียวกบั 3D ที่เปนการอภิปรายกลุม
โดยเฉพาะรายงานหลังจากทฝีกงานแลวก็ไมมีการตรวจงานกลับเชนกนั ซ่ึงจะมีการคิด
คะแนนเฉพาะการนําเสนอหนาชั้นเรียน โดยตอนแรกๆ จะทําดีสุด หลังๆ มาก็จะแยลงมา 
เพียงใหมีสงกพ็อ..”(นปร.ชาย) 

 
“...ผมวาถามองเทียบกับหลักสูตรแลวมันเยอะเกินไป เหมอืนเรียนจับฉายมาก 

บางเรื่องเราเรียนแคสามชัว่โมง แตในขณะที่มหาวิทยาลัยเรียนกนัเปนเทอม…พอออกไป
ขางนอกก็โฆษณาทํานองวา นปร. รูเยอะมากเลย แตรูแบบเปดแทบไมมีขนเลยดวยซํ้า แต
เราไปโฆษณาอัจฉริยะรูมันทุกเรื่อง กลายเปนวาพอเราฝกงานจริงเขากค็าดหวังวาเรา
จะตองรูสารพัดเรื่องแลวรูเยอะดวย แตสุดทายคนเขาก็รูวา นปร. ก็ไมใชจะรูลึกจริงๆ จัง  
รูแคผิวเผิน วทิยากรบางคนก็ผิดหวังเพราะเขาคาดวาเราจะรูอะไรเยอะมากกวานี้ 
กลายเปนวาเราเรียนทุกเรื่องๆ ละนิดละหนอย แทบไมมตีําราพิเศษอะไรใหเรา จริงๆ ถา
จะสอนให ช่ัวโมงที่นอยตองมีตําราเหมือนเปนแพ็คเก็จตําราใหไปเลย ซ้ือตําราไปใหอาน
เลย เหมือนกับเปนโรงเรียนมธัยม เหมือนวนัแรกมาปฐมนิเทศ มีตํารามาเลยยี่สิบเลม เอา
ไปอานถึงเวลาสอบๆ ไมไดก็เร่ืองของคุณ ผมวาก็ยังดีกวา...”(นปร.ชาย) 

 
“...คอืถาสอนแบบนี้ใหไปอบรมสัมมนาที่ไหนกเ็หมือนกัน เพราะวาเปนแค

พูดๆ ใหฟงคือโตๆ กันแลวขึน้อยูกับวาใครสนใจ ไมสนใจ เพราะไมมีอะไรที่จะมา
ประเมินวามีความรูความเขาใจเรื่องที่เขาพดูมากนอยแคไหน...”(นปร.หญิง) 

 
“...ของรุน 2 จะเปลี่ยนแปลงไปเยอะ ผูจัดจะจัดตามที่ อาจารยวาง บางทีเนื้อหา

อาจจะไมตอกนั บางทีอาจจะเรียนเลมนี้กอน กอนจะเรียนอีกเลมหนึ่ง แตอาจเปนเพราะ
ติดตออาจารยไมไดกเ็ลยตองเรียนอีกเลมหนึ่งกอน แตรุนหลังๆ ก็อาจจะไดปรับใหดีขึ้น 
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    โดยสวนตวัแลว ชอบเรื่องการฝกงานมากกวา เพราะเราที่เคยทํางานมาแลว 
เราเหมือนกับเคยอยูที่หนึ่ง แลวไปอยูอีกทีห่นึ่ง กจ็ะเกิดความแตกตาง ไดเอาแนวคิด
ใหมๆ มาปรับใชได...”(นปร.หญิง) 

 
 “...สวนใหญก็จะ lecture และชวนคยุตลอด ทุกคนกพ็มิพทํา LL (Learning Log) 

สง ทําใหเสร็จในคาบไปเลย LL มาดูในการเลื่อนขั้นเงินเดอืนควรให feedback กลับ
รวมถึง 3D ดวย ควรใหเหน็คุณคาความสําคัญดวย อีกทั้งคะแนนสวนนีค้อนขางนอยดวย 
คือเรียนเชา ทาํ 3D ตอนบายไดไหม บางทจีัด 3D  หลังจากนั้นไปนาน จัดกลุมอภิปราย
กัน เมื่อเจาหนาที่จัดตารางให บางทีใหหาเวลาทํา 3D  ยากขึ้น เชาบาย เรียนตางวิชากนัก็
ทําใหยากในการทํา 3D เชน เชาเรียน บายทํา 3D ตอนใกลจบจัดตารางให ตางกห็าขอมูล
จาก LL กัน... เคยหาย เคยสงแลวเจาหนาที่เปลี่ยนมือกัน เปนตอนชวงรวมคะแนนสุดทาย
ก็ตองเรารีบสง เปนเรื่องของการเก็บไฟลขอมูล…สอนเชิงคิดบวก ใหเราไดคิดเองไมใชมี
รูปแบบชัดเจน ฝกใหคิดแบบราชการดีที่มีพื้นฐานเดียวกนั หากโครงการนี้ตองเพิ่ม 
option จากมาตรฐานก็ตองเพิ่มใหเราคิดไดมากกวาราชการทั่วไปดวย  เห็นใจนปร.บาง
และจัดบรหิารเวลาใหนปร. ได มายดัเยยีดไป จัดหลักสูตรใหครบถวน…” (นปร.หญิง) 

 
“...ชอบการมี workshop  คร่ึงเชาเรียน มกีารคุยตอนบายม ีworkshop สวนใหญ

ไมใชอยางนั้นจะเปน lecture เวลาสอนเนื้อหามันกน็าเบื่ออยูแลว แตส่ิงที่นปร.อาจจะ
ตองการมากกวา ประสบการณหรือเอากรณีศึกษามาลองทํา แลวเขาก็ feedback กลับมาวา
คุณคิดเปนอยางไร  คุณคิดมมุนี้ คุณควรจะรูเร่ืองนี้ …แลวอยางนปร.ไมไดจบ field 
เดียวกัน บางคนก็วิทยาศาสตร วิศวะ อักษรก็ไมรูเร่ืองรัฐศาสตรเลย ในหองเดียวกัน
ตางกันมาก สมมติมาสอนเรื่องเศรษฐศาสตร คนที่จบมาตรงก็จะนาเบือ่เพราะรูอยูแลว 
สวนคนที่จบอกัษรมาก็ไมรูเร่ืองเลย จะมีคนอยูไมเทาไหรที่สนใจ พอสนใจรูเพิ่มก็รู
ขึ้นมานิดเดียว คนรูอยูแลวกไ็มอยากรูเพิ่ม คือตองรูวา เวลาเราออกมาทํางาน เราไมใช
ทํางานกพร. งานจริงๆ กบัตอนที่เรียนก็เรียนเรื่องนโยบาย กพร. บริหารราชการกวางๆ ยิ่ง
คน พื้นฐานทีม่าเรียนแตกตางกัน รูขึ้นมาอีกนิดนึง มาทาํงานจริงไมไดใชเลย   จะจดัตาม
ความวางของอาจารยโดยสวนใหญเทาทีดู่ ควรยดึที่วาชวงใดควรเรียนอะไร สอดคลอง
กับการไปฝกงาน…”(นปร.หญิง) 
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“...อยากใหเพิม่จํานวนอาจารยที่เปนบุคลากรจากหนวยงานจริง ควรมีเวลานาน
ประมาณ 1 วนัในแตละ session รวมทั้งการนํา case จริงมาใหดู มาวิเคราะหและ
เสนอแนะใหด ูหรือการทํา workshop กัน...”(นปร.ชาย) 

 
“...บางวิชาเรียนดานทฤษฎีมากเกินไป อยากใหเพิ่มการฝกประสบการณหรือพูด

ถึงสถานการณในการทํางานบาง   สวนการทํา 3D ไมคอยไดผล เพราะไมมีการวัดและ
ประเมินผล แตทําไปเพื่อคะแนนเทานั้น ไมไดความรูอยางจริงจัง อยากใหผูสอนเขามามี
สวนรวมในการทํากิจกรรมนีด้วย…อยากใหปูพื้นฐานกอน หรือบางวิชามีแบบ beginner 
และ advanced เพื่อใหมีความรูเทาเทียมกนัในแตละกลุม  การทําให class เล็กลง 
แบงกลุมเรียน เพราะอาจารยจะไดดูแลอยางเขมขนมากกวานี้ และอยากใหเพิ่มการจัด 
case จริง ใหลงมาฝกและมีอาจารยควบคุม ...”(นปร.ชาย) 

 
ดานการใหคาํปรึกษา 

1. อาจารยที่ปรึกษาสวนใหญมเีวลานอยและไมเพยีงพอตอการใหคําปรึกษาแก นปร. ตอง
ไปปรึกษาอาจารยทานอื่น (จาํนวน 19 คน) ในขณะที่บางทานเปนอาจารยที่ปรึกษาทีด่ี ดูแลอยาง
ใกลชิด เสียสละ มีความเขาใจหลักการของโครงการ และใหคําปรกึษากับ นปร. อยางสม่ําเสมอ เชน 
อาจารยหมอ อาจารยสุธรรม อาจารยเกรยีงศักดิ ์(จํานวน 8 คน) 

2. ควรเชิญผูที่มีเวลา มีความตั้งใจ มีความรูความสามารถ มีประสบการณดานการ
ปฏิบัติงานราชการ เปดกวางรับฟงความคิดเห็น ใหกําลังใจ ใหความชวยเหลือ มาเปนอาจารยที่
ปรึกษาในลกัษณะอยูเต็มเวลา (จํานวน 3 คน) 

3. การใหคําปรึกษาควรจดัใหมีระบบเสรมิสรางการมีสวนรวมระหวางอาจารยที่ปรึกษา 
กับ นปร. จะตองเรียนรูและทําความเขาใจลักษณะของ นปร.แตละคน เพื่อการใหคําปรึกษาที่
เหมาะสมและเปนไปอยางธรรมชาติในฐานะครูกับศิษย (จํานวน 3 คน) 

ดังขอคิดเห็นตอไปนี ้
 

“...มีการมอบหมายอาจารยที่ปรึกษาใหแตไมคอยวาง สง e- mailไป ขึ้นอยูวาจะ
ตอบกลับหรือไม ไมไดตดิตอกันเลย งานของอาจารยเปนอีกแบบหนึ่ง อาจเปนงานวจิัย
ทางสังคมศาสตร ซ่ึงเราก็ไมไดปรึกษาในการทําหัวขอ อาจารยที่ปรึกษาถูกตั้งขึ้นเฉยๆ 
แสดงอาการวามีอะไรก็โทรไดแตดวยความที่เขาไมไดเจอเรามันก็ลําบาก ไมมี
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ประสิทธิภาพเลย  มีแคคนเดยีวหรือสองคน หากเรามีจุดออนเรื่องใดกใ็หอาจารยแนะนํา
...”(นปร.หญิง) 

 
“..อาจารยที่ปรึกษากับเด็ก นปร. เหมือนดูแลไมเพยีงพอ แลวอาจารยก็ภารกจิ

เยอะ เหมือนไมคอยไดเจออาจารย เราเลยเหมือนไมคอยไดคุยกับทานเทาไร…”(นปร.
หญิง) 

 
“...พอดีไดอาจารยหมอ เคามีเวลาเต็มที่ อาจารยเคากใ็สใจ ก็ถือวาโชคดี แต

อาจารยบางทานก็แทบไมเคยเห็นหนา เพื่อนบางคนกเ็ศราไป  ปรึกษากนัเอง คือบางคนนี่
เคาก็ไมเคยทํางาน มุมมองเคาแคบ เขาโครงการมาเพราะอะไร ปรึกษากันเองยิ่งแคบเขา
ไปใหญ…”(นปร.ชาย) 

 
“...ทานเหลานีไ้มคอยมีเวลา ที่สําคัญอยากใหเปลี่ยนอาจารยที่ปรึกษาทีม่ีเวลา ให

คําแนะนํา ปรึกษาได เพราะมีความสําคัญอยางยิ่งในการดําเนินการเรียนใหมี
ประสิทธิภาพ เพราะเปนการเรียนที่เปลี่ยนมุมมอง จึงเหน็ความสําคัญของการให
คําปรึกษาที่ด.ี..”(นปร.หญิง) 

 
ขอมูลจากการสัมภาษณอาจารยที่ปรึกษาและผูเกี่ยวของกับโครงการ มีความคิดเหน็

เกี่ยวกับอาจารยที่ปรึกษา สรุปไดวา การใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาบางคนอาจจะไมได
สงเสริมสถาบันเทาที่ควร ทําให นปร. มีความเขาใจในสถาบันตางกัน ดงัขอคิดเห็นตอไปนี ้

 

“…coach (อาจารยที่ปรึกษา) หลายคนอาจจะมองสถาบนัไมเหมือนกนั coach 
บางคนก็ไมไดชวยสถาบันเทานั้นที่ ใหขอมูลกับเด็กไป demand มาก ๆ กับสถาบัน เพือ่
อะไรสักอยางที่ coach ตองการ เด็กบางกลุมจึงมีความตองการแบบนัน้…” 

 
ดานเนื้อหาวิชา 

1.  เนื้อหาวิชาเหมาะสม มีความหลากหลายและนําไปใชประโยชนไดจริง (จํานวน 5 คน) 
ในขณะที่ นปร. อีกกลุมหนึง่เห็นวาเนื้อหาวิชาที่เรียนมีความหลากหลายและอดัแนนมากเกินไป 
เนนตวัทฤษฎี ไมสามารถปรับใชไดกบัการปฏิบัติจริง ไมเหมาะสมกับระยะเวลา รวมทั้งการเรียน
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การสอนแบบกวาง ๆ กระจดักระจายไมลงลึก ทําใหผูเรียนมองไมเห็นภาพเชื่อมโยงกัน(จํานวน  
13 คน) 

2. ควรจัดกลุมเนื้อหาวิชาที่มคีวามสอดคลองเกี่ยวของกนัอยูในชวงระยะเวลาเดยีวกนั  
เพื่อใหไมสับสนระหวางเรยีน โดยไมจําเปนตองยืดหยุนตามผูสอน รวมถึงการจัดสรรเวลาให
เหมาะสมและมีความตอเนื่อง (จํานวน 2 คน) 

3. ควรจัดใหมกีารเรียนวิชานโยบายและแผน วิชาดานการบริหารงานภาครัฐเบื้องตน เพื่อ
ปรับพื้นฐานความรูใหเทากนั วิชาพืน้ฐานเกี่ยวกับการทํางานราชการ เชน เทคนิคในการทํางาน
ราชการ การเขียนหนังสือราชการ รวมทั้งวชิาทางดานจิตวิทยา การพัฒนา EQ สถานการณปจจุบัน
สอดแทรกประสบการณ ตลอดจนจดัใหมกีิจกรรมนอกหลักสูตรมากขึ้น (จํานวน 7 คน) 

4. ควรเนนการฝกปฏิบัติหรือสนับสนุนใหมีการทดลองทําจริง เพื่อใหเกิดความเขาใจให
มากขึ้น เชน การเขียนโครงการพัฒนาระบบราชการ รวมถึงการนํากรณศีึกษา (Case study) มาชวย
ฝกใหคิดวิเคราะห โดยเชื่อมโยงกับความรูเพื่อการแกไขที่สามารถเกิดขึ้นไดจริง และเสริมสรางแรง
กระตุนในการเรียนรู (จํานวน 13 คน)  

5. ควรลดการเขียน Learning Log เพราะสงไปแลวไมมกีารใหขอเสนอแนะกลับมา 

ดังขอคิดเห็นตอไปนี ้
 

“...เนื้อหาที่เรียนมันจะกวางมากเลย ไมไดเนนเรื่องใด เร่ืองหนึ่ง กอนทีจ่ะไป
ฝกงานในแตละสวน อยางจะไปสวนราชการ กจ็ะเรยีนเรื่องจังหวดั อยางกอนที่จะไปอยู
สวนกลาง ก็จะเรียนเรื่องโครงสรางสวนกลาง     ถาเรื่องวิชาการ ไมคอยไดเอามาใช
เทาไร ถาเปนเรื่องทักษะในเรื่องของการติดตอ ประสานงาน หรือความเชื่อมโยงของงาน
จะไดเอามาใชเยอะ ทกัษะการวิเคราะหไดเอามาใช ก็ไดประสบการณในการฝกงานมาก
วา ในแตละคนไมอาจจะเอาไปใชไมเหมือนกัน แตวาโดยสวนตวั อยูงานประสานงาน 
งานปฎิบัติ เลยคลองกวา…”(นปร.หญิง) 

 
“...คอนขางสะเปะสะปะไปนิดหนึ่ง คือ นาสนใจแตวาทางสถาบันเคาอาจจะ

ลําบากดวยในการที่จัดใหวิทยากรที่บรรยายในหัวขอใกลเคียงกันมาในวันตอกนัก็เขาใจ
ขอจํากัดตรงนี ้มันก็เลยกลายเปนวาบางทีเราเรียนหวัขอนีอ้าทิตยนี้แลวกวาจะเรียนหวัขอ
ที่มันใกลเคยีงกันมันก็ไปอีกอาทิตยถัดไป มันก็เลยจัดความคิดคอนขางลําบาก แลวหวัขอ
มันหลากหลายเกนิไป มันไมไดเปนหมวดเปนหมู ถาจะใหดีกจ็ัดเปนหมวดหมู เรียน
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ตอเนื่องกันไปเลยแลวก็ลงไปถึงภาคปฏิบัติ อาจจะไมตองเรียนครบ ขณะที่รุน1 รุน2 
เรียนมาเพยีงแตวาลงใหลึกกวาจะไดประโยชนมากกวา...ก็ถาตามเปาหมายที่เคาวาดไววา
อยากสรางวิสัยทัศน ผูนํานกัคิดนักพัฒนา มันก็นาจะเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนายุทธศาสตร 
การขับเคลื่อนนโยบาย ซ่ึงมนัก็จะสามารถเอาไปปรับใชไดกับทุกหนวยงาน ทุก
หนวยงานก็มีเร่ืองแบบนี้อยูแลว  มีเรียนกแ็ค 3 ช่ัวโมง 6 ช่ัวโมง แลวกเ็รียนแตในหอง 
มันไมไดมีออกไปปฏิบัติ รูสึกวานอยไป  อยางกับที่เรียนที่สถาบันมันคอนขางจะเปน
อะไรกวางๆที่มีประโยชนคอืทําใหเรารูจักระบบราชการมากขึ้น คือจะปูพื้นเรื่องหนังสือ
ราชการ เร่ืองโครงสราง พอเราไปฝกงานจริงๆมันคอนขางจะทําใหเราไมสับสนมากนัก
พอจะรูจกัอะไรมาบาง แตตัวเนื้องานจริงๆเราก็ตองไปฝกเอาเอง เพราะแตละที่งานก็ไม
เหมือนกนั…”(นปร.หญิง) 

 
“...เรียนทฤษฎีมากเกินไป อยากใหสอนในสวนที่เปนงานปฏิบัติการบาง

โดยเฉพาะในสวนของงานภมูิภาค เพราะเมื่อเขามาทํางานก็ตองมาเจอกับสิ่งเหลานี้ 
อาจจะจัดไมเหมือนกนัตามที่ที่จะไปทํางาน ใหตรงกับความตองการ   มีความซ้ําซอนใน
การจัดเนื้อหาการเรียนการสอน ทําใหการเรียนไมครบถวนเนื้อหาตามที่ตองการหรือระบุ
ไวมากนัก   อยากใหสอนเรือ่งการทําหนังสือราชการมากกวานี้ สรางวธีิฝกแบบกลางที่
ทุกคนตองรู อาจจะไมตองลงมือเขียนมากนัก แตตองรูวาที่มาที่ไปอยางไร จะตองติดตอ
ใคร มีลําดับหนวยงานติดตออยางไร    เนื้อหาในการสอนนั้น บางครั้งเขมขนเฉพาะทาง
เกินไป ไมมีความหลากหลาย ผูเรียนที่มีความแตกตาง ที่เรียนมาตางกนัก็จะเห็น
ความสําคัญตางกัน ทําใหบางคนเรียนรูไดไมเต็มที่ เพราะบางเรื่องบางคนก็ยังไมรูแต
โครงการมีการสอนนอยเกนิไป หรือบางเนื้อหาที่สอนมากๆ ใชเวลามากๆ แตมี
ประโยชนกับคนกลุมนอย ความรูเหลานัน้จึงยังไมไดถูนาํไปใชงาน...”(นปร.หญิง) 

 
ขอมูลจากการสัมภาษณอาจารยที่ปรึกษาและผูเกี่ยวของกับโครงการ มีความคิดเหน็

เกี่ยวกับหลักสูตร สรุปไดวา หลักสูตรไมสามารถปรับเปลี่ยนไดตองขอความเห็นชอบจาก ครม. 
ขาดความชัดเจนในตัวหลักสูตร มีเรียนรายวิชามากเกนิไป การจัดลําดบัรายวิชาไมเปนไปตามแผน
ที่วางไวเนื่องจากผูสอนไมสามารถจัดเวลาไดตามที่กําหนด ดังขอคิดเห็นตอไปนี้   
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“...ในสองรุนแรกมีปญหาเพราะเอาหลักสูตรไปเขา ครม.ดวย เพราะฉะนั้นจะ
เพิ่มจะลดชัว่โมงเรียนแบบใด ก็ตองเขา ครม. ทุกๆ เร่ือง แตรุน 3-4 ขอใหม เราจึงมี
ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงเองได เพียงแตเขาขอแค 22 เดือน...”  

 
 “...ตอนที่ไปขอคราวกอนเนนไปในเรื่อง Policy Analysis แบบอเมริกัน แตพอ

จบมาอยากใหเปนแบบอังกฤษ ฝร่ังเศสใหเปน Policy Maker มากกวา เด็กก็ตองเรยีน
หลายเรื่อง บางครั้งสอนบางเรื่องสั้นเกินไปมาก คือ เด็กจะรูทุกเรื่องแตอาจจะไมลึกซึ้ง 
คนมาชวยทํา ชวยคิดหลักสตูรก็อยากใหเขารูหลายเรื่อง…”  

 
 “…รุน 2 เปนแบบเดิมที่ไมใชแบบนี้ คือ สอนเยอะไป รุน3 จะใหเด็กไดมีโอกาส

พูด เราตองพยายามดึงศักยภาพของเด็กออกมา…”  
 
 “...เวลาออกแบบการเรียนการสอนเปน module ก็จะมาดูกันวาเรื่องใดสอนกอน 

เร่ืองใดสอนหลัง เชน เร่ืองนโยบายหลักก็เอา อ.บวรศักดิ ์มาสอน เวลาจัดก็มหีลักการ 
แตเมื่อเวลาจัดการเรียนการสอนจริงนั้นมีปญหาเรื่องอาจารยเปนผูมีช่ือเสียง ไมมีเวลา 
บางเรื่องก็เลยตองสอนทีหลังบาง เด็กก็งง…”  

 
ดานการวดัและประเมินผล 
1. เกณฑการประเมินไมชัดเจน ไมโปรงใส และไมไดแจงให นปร.ทราบลวงหนาในตอน

เร่ิมตน (จํานวน 14 คน) 
2. การประเมนิผลไมใชจากขอสอบหรือจากการสังเกตของอาจารยเพยีงอยางเดยีวเทานั้น 

การสอบปากเปลา มีขอจํากัดสําหรับบางคนที่พูดไมเกง ควรพิจารณาจากเนื้อหารายงานดวย 
(จํานวน 6 คน) 

3. ไมแจงผลการประเมินเพือ่นําไปพัฒนาปรับปรุงตนเอง (จํานวน 5 คน) 
4. ควรมีเกณฑการประเมินผลที่ชัดเจนและแจงใหทราบตัง้แตเร่ิมตนโครงการ เพื่อความ

โปรงใส ตรวจสอบได และใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขภายหลังการประเมินผล (จํานวน  
17 คน) 

5. การวัดและประเมินผลควรมีความทันสมัย มีความละเอียดและมีความหลากหลาย โดย
เนนการมีสวนรวม และควรมีคณะกรรมการเพียงชุดเดียวในการประเมินผลในแตละครั้ง (จํานวน  
5 คน) 
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6. ขอสอบควรเปนเรื่องขาราชการสมัยใหม มากกวาการถามเรื่องระบบราชการแบบเกา 

ดังขอคิดเห็นตอไปนี ้
 

“...ขาดความชดัเจน ระหวางเรียนก็ไมไดบอกวาจะมีการประเมินอยางไร เร่ือง
ประเมินเลื่อนขั้นก็ดวย โดยมีการแจงตอนหลัง สมมติหากมี 4 quarter จะบอกตอน 
quarter สุดทายซึ่งไมดีในเรือ่งการวางแผนของนปร. ประเด็นที่ควรพจิารณาเรื่อง
ประเมินความรู ความสามารถ เร่ืองการนําเสนอ เร่ืองซี การสงรายงาน มาตรฐานการให
คะแนนไมมี ในการตรวจงานจะแลวแตโชคชะตา รวมถึงอาจารยผูมาฟงการนําเสนองาน
งานขาดความรู ในเนื้อหาทีน่ปร.พูดซึ่งเปนนักธุรกิจเอกชน แตจะมองเพียงบุคลิกภาพ 
ลักษณะการพดูจาที่ดูนาเชื่อถือหรือไมแลวจึงใหคะแนน...” (นปร.ชาย) 

 
“...มีประสบการณที่ไมดกีับ marking scheme โดยใหคะแนนกับการสอบจบ

สุดทายมากไป กับการสอบขอเขียนและการสัมภาษณในสองสวนหลังนี้ สวนการเกบ็
คะแนนจากตนปจนจบโครงการ โดยใหคะแนนเพยีง 60 %  ซ่ึงมันไม fair ที่การวัด
ประสบการณเพียง 4-5 ช่ัวโมง 2 คร้ังคือ 8 ช่ัวโมงถึง 20-40 % น้ําหนักมันไมได ควรเพิ่ม
คะแนนสองปมากขึ้นจาก 60 เปน 80% วิธีการวัดคือการสอบขอเขียนใหผูทรงวุฒิตรวจ
และ ใหนําเสนอ...ชวงสอบมิดเทอมมีการเขียนคอมเมนทให และกอนสอบ final มีการ
เรียกสัมภาษณกอนเดนิทางไปตางประเทศ ไมไดมองกระบวนการแย แตมองที่ mark 
allocation ไมเหมาะสงผลใหนปร.ที่ไดคะแนนอับดบัตนๆ มีปญหาเรื่องระเบียบวินยั ถึง
ขั้นยอมรับไมไดในหนวยงานนั้นเลยซึ่งสวนนี่สะทอนอยูในชวงคะแนนเก็บ 60 % ทีเ่ก็บ 
ซ่ึงคะแนนเก็บไดไมมาก พวกนี้มาแกตัวไดในชวงหลัง คนที่ทําไดดใีนการสอบสองครั้ง
หลังก็ขึ้นมาเปน top แตกตางกับคนอื่นที่เกบ็คะแนนมาเรือ่ยๆ มาตกมาตายชวงหลัง ดวย
ความที่ไมไดมคีวามคิดเชิง aggressive เทาพวกนั้น ทําใหมีโอกาสในการเลือกสถานที่
ทํางานไดกอน นปร.เองเปนนักเรียนกลางๆ ไมเกงไมโง คะแนนชวงหลังเก็บกลางๆ การ
เลือกไดอันดับสอง คนอื่นก็ไดอันดับหนึ่งทีต่นเองเลือกไป คิดวานปร.เร่ืองแรงบันดาลใจ
เอาชนะเชิงสรางสรรคมีทุกคน...”(นปร.ชาย) 

 
“...การสอบเพื่อใหมีการสอบแตส่ิงที่สอบก็ไมสะทอนวานปร.ไดไปฝกงานทํา

อะไร ไดทําอะไรมาบางอาจารยสอนใหคิดจะเนนตวัวิสัยทัศนมากแตการสอบจะเปน
พื้นฐานมากกวา ทําใหtuneไมคอยตรงกันเทาไหร...”(นปร.ชาย) 
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“...อยากใหโปรงใสกวานี้ทัง้การจัดการสอบ ระยะเวลา การเก็บคะแนน สัดสวน
คะแนน บางครั้งใหสอบไปแตไมบอกสัดสวน และอยากได feedback นอกเหนือจาก
คะแนน…” 

 

ขอมูลจากการสัมภาษณอาจารยที่ปรึกษายอมรับการแจงผลการประเมินวา “... การบริหาร
จัดการที่ตองรวมคะแนนการประเมิน ซ่ึงทําใหงานของ staff  มากเกินไป จึงไมมีกําลังพอในการ
ตอบสนอง อันนี้ยอมรับ…” การประเมินควรเนนทีก่ารพฒันาตัว นปร.มากกวา “...ส่ิงสําคัญคือเรา
ตองวัดการพฒันา ไมไดวัดการเรียนรู…ไมวาที่ใดตองม ีminimum ในดานความรู แตเราตองการ
ขาราชการที่ดี ซ่ึงหายากมาก เราวัดไดแตความรู แตเราไมไดวดัทัศนคติ เร่ืองอื่น...คะแนนที่ได
ไมไดวัดวาพฒันาอะไร เราไมตองการคนที่ไดตามมาตรฐาน แตเราตองการคนที่สูงกวามาตรฐาน  
เรารับที่ต่ํากวามาตรฐานไดแตเราตองสอน ตองพัฒนาใหเขาสูงกวามาตรฐาน...” 
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2.3 ปจจัยเกื้อหนุน   

 
ตารางที่ 11 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยความคิดเห็นและความพึงพอใจของ นปร. ตอปจจยัเกื้อหนุน 
 

จํานวน (รอยละ) 
ความคิดเห็นและความพึงพอใจ ไมมีขอมูล นอยที่สดุ นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม Mean S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

ดานแหลงคนควา        2.81 0.67 ปานกลาง 

มีแหลงคนควาที่สามารถเขาถึงได 0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

10 
(29.4) 

17 
(50.0) 

6 
(17.6) 

1 
(2.9) 

34 
(100.0) 

2.94 0.78 ปานกลาง 

มีหนังสือและสื่อในการคนควาเพิ่มเติมเพียงพอ 0 
(0.0) 

2 
(5.9) 

13 
(38.2) 

15 
(44.1) 

4 
(11.8) 

0 
(0.0) 

34 
(100.0) 

2.62 0.78 ปานกลาง 

มีหนังสือและสื่อในการคนควาเหมาะสมและทันสมัย 0 
(0.0) 

3 
(8.8) 

14 
(41.2) 

11 
(32.4) 

6 
(17.6) 

0 
(0.0) 

34 
(100.0) 

2.59 0.89 ปานกลาง 

มีคอมพิวเตอรที่มีสมรรถนะดีในการสืบคน 0 
(0.0) 

3 
(8.8) 

7 
(20.6) 

13 
(38.2) 

10 
(29.4) 

1 
(2.9) 

34 
(100.0) 

2.97 1.00 ปานกลาง 

มีคอมพิวเตอรใหใชในการศึกษาคนควาเพียงพอ 0 
(0.0) 

5 
(14.7) 

13 
(38.2) 

13 
(38.2) 

3 
(8.8) 

0 
(0.0) 

34 
(100.0) 

2.41 0.86 นอย 

มีการเชื่อมตอเครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 0 
(0.0) 

1 
(2.9) 

5 
(14.7) 

12 
(35.3) 

14 
(41.2) 

2 
(5.9) 

34 
(100.0) 

3.32 0.91 ปานกลาง 
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จํานวน (รอยละ) 

ความคิดเห็นและความพึงพอใจ ไมมีขอมูล นอยที่สดุ นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม Mean S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

ดานอาคารสถานที่        2.74 0.76 ปานกลาง 

มีหองทํางานสําหรับการศึกษาคนควาดวยตนเอง 0 
(0.0) 

9 
(26.5) 

10 
(29.4) 

9 
(26.5) 

6 
(17.6) 

0 
(0.0) 

34 
(100.0) 

2.35 1.07 นอย 

อาคารสถานที่เรียนมีบรรยากาศทางวิชาการที่เหมาะสม 0 
(0.0) 

1 
(2.9) 

11 
(32.4) 

11 
(32.4) 

11 
(32.4) 

0 
(0.0) 

34 
(100.0) 

2.94 0.89 ปานกลาง 

มีอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกในหองเรียนเพียงพอ 0 
(0.0) 

2 
(5.9) 

12 
(35.3) 

12 
(35.3) 

7 
(20.6) 

1 
(2.9) 

34 
(100.0) 

2.79 0.95 ปานกลาง 

มีอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกในหองเรียนที่ทันสมัย 0 
(0.0) 

3 
(8.8) 

6 
(17.6) 

18 
(52.9) 

7 
(20.6) 

0 
(0.0) 

34 
(100.0) 

2.85 0.86 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 11 แสดงใหเหน็วา นปร. มีความคิดเห็นและความพึงพอใจตอตอปจจยั
เกื้อหนนุ ดานแหลงคนควาและดานอาคารสถานที่ อยูในระดับปานกลาง โดยมีความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจนอยในเรื่องตอไปนี ้

1. มีหองทํางานสําหรับการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
2. มีคอมพิวเตอรใหใชในการศึกษาคนควาเพียงพอ 
 
ขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปดและการสัมภาษณนักบริหารการเปลี่ยนแปลง (นปร.) มี

ความคิดเหน็เพิ่มเติม สรุปไดดังนี ้
 
ดานแหลงคนควา 
1. สถาบันมีหนังสือใหคนควานอยมาก (จาํนวน 11 คน) เปนหนังสือทีไ่ดรับการบริจาคมา 

ซ่ึงเปนหนังสอืที่สวนใหญไมอานกัน แตสามารถไปสืบคนไดที่หองสมดุจุฬาฯ (จาํนวน 7 คน) 
2. ไมสามารถเขาถึงหองสมุดตางประเทศได เชน หองสมดุ World Bank  หองสมุด ADB 

(จํานวน 2 คน) 
3. คอมพิวเตอรสําหรับคนควาขอมูลไมเพยีงพอตอความตองการ และบางครั้งการเชื่อมตอ

อินเตอรเน็ทมปีญหา (จํานวน 4 คน) 
4. ควรจัดหนังสือเพิ่มเติม เชน การวิเคราะหนโยบายสาธารณะ รวมทั้งสื่อการเรียนรูหรือ

วารสารทางวชิาการจากสถาบันชั้นนําของโลก  (จํานวน 4 คน) 
5. ควรจัดสรรงบประมาณสาํหรับการศึกษาคนควาดวยตนเองตามอัธยาศัย (จํานวน 2 คน) 

ดังขอคิดเห็นตอไปนี ้
 

“...นอย อยากไดอะไรไมตองไปหองสมุดเพราะจะไมได นอกจากขอมลูเกาของ
นปร.  ควรมี Text book ขอมูลที่จําเปนในการสืบคน มีแตหนังสือแจกฟรี ทุกคนก็ไดแจก
ฟรีแลวดวย เชน การบริหารจัดการนโยบายสาธารณะ จะแกปญหาดวยการซื้อกันเอง 
หรือบางคนประหยดัก็ไปหองสมุดจุฬา เพราะขอจํากดัในเวลาเรียนตัง้แต 8.30-16.30 น. 
มันไกล..” (นปร.หญิง) 

 
“...มีครับ มีหองสมุดใหคนควา แลวก็ ที่ จุฬา แตเวลาทีจ่ะทําวิจัยนอย เลิกก็ 4 

โมงเย็นแลว เสาร อาทิตยกอ็ยากจะพักผอนบาง หองสมดุในโครงการก็มีหนังสือนอย 
คอมพิวเตอรนอยเมื่อเทียบกบัคน…” (นปร.ชาย) 
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“...แหลงคนควาเปนภายนอก มีหองสมุดเล็กๆ หนังสือจาํกัด ไมสามารถรองรับ

ความหลากหลายความคิดของนปร.ไดทั้งหมด รวมกับหองสมุดจุฬา สวนตัวอยูชลบุรี นั่ง
รถไปกลับ ทําใหชวงหนึ่งขาดหายไปไมไดใชงาน e-library เลย ขาดการชี้แจงในการใช
งานใหกับนปร…” 

 
ขอมูลจากการสัมภาษณอาจารยที่ปรึกษา มีความคิดเหน็เรื่องแหลงคนควาวา “...เขาจะมี

สถานที่คนควา มีหองสมุดใหคนควาเต็มที ่สวนของเราไดเสียคาใชจายใหจฬุาฯ ไปแตก็ใชไดไม
เต็มที่ เพราะเปดเวลาที่เดก็พวกนี้เรียนอยู ก็ไปไมได นีค่ือขอจํากัดของสถาบัน…” 
 

ดานอาคารสถานที่ 
.1  ดานอาคารสถานที่มีความเหมาะสมดี เชน อยูกลางเมอืง (จํานวน 6 คน) ในขณะทีบ่าง

คนเห็นวาสถานที่คอนขางเล็กคับแคบเกนิไป การเชาอาคารอยูใจกลางเมือง เปนการสิ้นเปลือง
งบประมาณ คาใชจายสูง (จํานวน 5 คน) คอมพิวเตอรและอุปกรณการบรรยายไมพรอม (จํานวน  
2 คน) 

2. ควรออกแบบผนังหองใหมีสีสันเพื่อชวยสรางบรรยากาศในการกระตุนความคิด
สรางสรรค หรือมีหองทํางานสวนตวัที่มีความสงบสําหรับการใชความคิด (จํานวน 5 คน) 

3. ควรมีส่ิงอํานวยความสะดวกในการใชสถานที่นอกเวลาราชการ  
4. ควรมีสถานที่สําหรับทํากิจกรรมนันทนาการหรือการพักผอน  

ดังขอคิดเห็นตอไปนี ้
 

“...ควรมีหองทํางานสวนตวั หนึ่งหองตอหนึ่งคน เปนหองยอยที่ไมตองกวาง
มากมีอุปกรณครบ นี่กลายเปนหองรวม บางคนไมไดเขามาคนควา เสียงดังมาก…” 
(นปร.ชาย) 

 
“...มาเชาที่อยูใจกลางเมืองอยางนี้กไ็มเหน็ดวยเพราะแพงมาก ส้ินเปลือง

งบประมาณมาก แตถามกไ็มคอยบอกหรอกวาใชงบฯเทาไรไมเคยตอบเขาตอบไมได
หรือไรก็ไมรู...”(นปร.ชาย)
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2.4 การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน 

 

ตารางที่ 12 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยความคิดเห็นและความพึงพอใจของ นปร.ตอการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน 
จํานวน (รอยละ) 

ความคิดเห็นและความพึงพอใจ 
ไมมีขอมูล นอยที่สดุ นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม 

Mean S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน        2.59 0.63 ปานกลาง 

มีคูมือหลักสูตรการศึกษา 2 
(5.9) 

9 
(26.5) 

9 
(26.5) 

10 
(29.4) 

3 
(8.8) 

1 
(2.9) 

34 
(100.0) 

2.18 1.19 นอย 

มีกิจกรรมเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางอาจารยและ นปร. 0 
(0.0) 

5 
(14.7) 

13 
(38.2) 

11 
(32.4) 

5 
(14.7) 

0 
(0.0) 

34 
(100.0) 

2.47 0.93 นอย 

มีจํานวน นปร.ที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับจํานวนอาจารยที่ปรึกษา 0 
(0.0) 

3 
(8.8) 

7 
(20.6) 

14 
(41.2ป 

8 
(23.5) 

2 
(5.9) 

34 
(100.0) 

2.97 1.03 ปานกลาง 

มีการจัดตารางเวลาให นปร.เขาพบอาจารยที่ปรึกษา 0 
(0.0) 

12 
(35.3) 

9 
(26.5) 

10 
(29.4) 

2 
(5.9) 

1 
(2.9) 

34 
(100.0) 

2.15 1.08 นอย 

มีการจัดตารางเวลาเรียนที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 0 
(0.0) 

3 
(8.8) 

12 
(35.3) 

17 
(50.0) 

2 
(5.9) 

0 
(0.0) 

34 
(100.0) 

2.53 0.75 ปานกลาง 

มีเจาหนาที่คอยดูแลและอํานวยความสะดวกในการใหขอมูล 0 
(0.0) 

8 
(23.5) 

8 
(23.5) 

16 
(47.1 

2 
(5.9) 

0 
(0.0) 

34 
(100.0) 

2.35 0.92 นอย 

มีการประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารยผูสอน 0 
(0.0) 

2 
(5.9) 

3 
(8.8) 

9 
(26.5) 

17 
(50.0) 

3 
(8.8) 

34 
(100.0) 

3.47 0.99 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 12 แสดงใหเหน็วา นปร. มีความคิดเห็นและความพึงพอใจตอการบริหาร
หลักสูตรและการเรียนการสอน อยูในระดบัปานกลาง โดยมีความคดิเห็นและความพึงพอใจนอยใน
เร่ืองตอไปนี ้

1. มีการจัดตารางเวลาให นปร.เขาพบอาจารยที่ปรึกษา 
2. มีคูมือหลักสูตรการศึกษา 
3. มีเจาหนาทีค่อยดูแลและอํานวยความสะดวกในการใหขอมูล 
4. มีกิจกรรมเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางอาจารยและ นปร. 
 
ขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปดและการสัมภาษณนกับริหารการเปลี่ยนแปลง (นปร.) มี

ความคิดเหน็เพิ่มเติม สรุปไดดังนี ้
1. การจัดเวลาเรียนแนนเกนิไปและไมเพยีงพอ โดยเฉพาะในการทํา 3D ควรจัดการเรยีน

เฉพาะชวงเชา ในชวงบายเปนการทํา 3D (จํานวน 6 คน) 
2. เจาหนาทีใ่นหลักสูตรควบคุมดูแล นปร. เหมือนเดก็ไมมีประสบการณ มีการลาออกหรือ

เปลี่ยนเจาหนาที่บอย  ทําใหงานไมตอเนื่อง ไมมีการสงตองาน และมปีญหา เชน ไมอํานวยความ
สะดวกในการติดตอประสานงานกับหนวยงานตางประเทศในเรื่องการฝกงานใหไดอยางที่ควร ทํา
ไฟลขอมูลหาย ทําใหตองกลับมาทําใหม ไมนําขอเสนอแนะหลักสูตรและการบริหารจัดการใน
สถาบันใหแกผูบริหาร ใชอํานาจในการบังคับกดขี่ นปร. (จํานวน 6 คน) 

3. ผูบริหารควรมีเวลาพบ นปร. เพื่อรับฟงความคิดเหน็ ขอเสนอแนะ ปญหาและอุปสรรค
ที่เกิดขึ้นไปพจิารณาดําเนินการปรับปรงุแกไขอยางเปนรูปธรรม (จํานวน 3 คน) 

4. ควรนําผูบริหารจากทุกกระทรวงเขารวมเปนคณะกรรมกรรมหลักสูตร  
5. ควรมีการประเมินการทํางานของเจาหนาที่ (จํานวน 2 คน) 
6. ควรมีการแนะนําสถานทีท่ํางานในอนาคต  
7. มีการประเมินผลโครงการโดยการเปรียบเทียบกับตางประเทศ 
8. อาจใหหนวยงานเอกชนเขามารับผิดชอบในการบริหารโครงการของสถาบัน 
9. ควรพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

โดยให นปร.เขามามีสวนรวม 
10. ควรใหเปนหลักสูตรที่ ก.พ .ยอมรับ โดยใหสามารถเทียบไดกับวฒุิการศึกษาระดับใด

ระดับหนึ่งได 

ดังขอคิดเห็นตอไปนี ้
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“...คือเนื้อหาผมไมคอยหนกัใจเนื้อหาโอเคอยูแลว แตวามันอยูในชวงเวลาของ
การจัดสรรมากกวา คือบางครั้งแนนไป บรรยายตั้งแตเชา 8 โมงเลิก 6 โมงเย็นมนัไมไหว 
จริงๆที่ดีเลยกค็ือประมาณวนัหนึ่งใหไดกีว่ิชาบายก็มาทาํdiscuss 3D อยางที่เคาจัด เพราะ
บางครั้งทางโครงการไมไดบอกไววาจะตองทํา ปญหาคือ lecture กันมาอาทิตยหนึ่งแลว
ผานไป 5 เร่ือง 7 เร่ือง พออาทติยตอมาเดีย๋วคุณตองสงระดมความคดิเห็นเรื่อง 7 เร่ือง 
แลวคุณมาคดิดูวาคุณจะตองมาระดมความคิดเห็นใน 7 หัวขอผมวามันไมสามารถทําให
เกิดคุณภาพไดก็ทําแคสงผาน ถามวาโครงการตองการอะไร ถาเผื่อประเด็นตองการ
พัฒนาบุคลากร แตถาเกิดตองการนับเชิงปริมาณก็ทําได นปร.ก็ทําได แตมันเปนในเชงิ
ปริมาณแตถามวาในถาในเชิงคุณภาพละ มันไมใช ประเด็นผมตัวเนื้อหาไมไดติดใจ 
ครอบคลุมใชไดอยูแลว…”(นปร.ชาย) 

 
“...เนื้อหาบางสวนควรจดัลําดับกอนหลังใหดี เหมาะสมกับเวลา บางทเีนื้อหา

ของชุดนี้เขาจดัลงไมได มาเรียนทีหลัง (หลังกลับจากฝกงาน) เขาพยายามแลวแตอาจารย
ไมวาง บางทีเราจะพกความรูนั้นไปใชดวยอาจจะมีประโยชนกับเขามากกวานี ้ วิชาดี 
บางสวนควรจดัเรียนในลําดบัที่เหมาะสม บางอยางนาจะไดเรียนรูในชวงแรกๆ…” (นปร.
หญิง) 

 
“...การจัดตารางเรียน จะทราบเชาเย็นไปเลย สองรุนแรกเปนรุนทดลอง ตัว

เจาหนาที่มีขอจํากัดดานสมรรถนะ ขาดการเอาใจใส จะทาํตามขอบเขต กรอบหนาที่ของ
เขา ไมไดนกึถงึในการจดัตารางพบที่ปรึกษา  เจาหนาที่เกงไมพอ ผูบริหารหลักสูตร
หางไกลจากความเปนจริงของนปร. ...”(นปร.ชาย) 

 

“...การสงตองานที่ดี หากคนลาออก และสื่อสารกับนปร.ควรแจงนปร.ไมเฉพาะ
ติด board การประสานงานกบัหนวยงานไมชัดเจน ขาดการประสานงานกับหนวยงานที่
นปร.ตองการไปฝกงาน บางหนวยงานทีข่าดหรืออยากได นปร. ควรเก็บขอมูลความ
ตองการของหนวยงานแมทีเ่ล็กแตเปนที่ทีม่ีความตองการนปร.มากกวา    บางอยางเรียน
กันแทบตายหรือเขียนไป เจาหนาที่ทําหายตองเขียนใหม…” (นปร.หญิง) 
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3. ความคิดเห็นของ นปร.ตอขีดสมรรถนะของตนเอง 

 
ตารางที่ 13 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบีย่งเบนมาตรฐานตามความคิดเห็นของ  นปร .ที่มีตอขีดสมรรถนะของตนเองกอนและหลังการฝกอบรม 
 

Mean S.D. 
ความคิดเห็น N 

กอน หลัง กอน หลัง 

ความสามารถในการเปนนักคิดและนักพัฒนา 34 2.85 3.78 0.49 0.48 

สามารถวิเคราะหสภาพแวดลอมและสถานการณปจจุบนัไดอยางเปนระบบชัดเจน 34 2.76 3.76 0.78 0.50 

สามารถคาดการณแนวโนมในอนาคตจากขอมูลในอดีต 34 2.94 3.68 0.78 0.68 

สามารถนําเสนอแนวคิดใหมๆ ในเชิงสรางสรรคสําหรับการปฏิบัติงานได 34 2.88 3.71 0.69 0.72 

สามารถศึกษาวิจัย กําหนดเปาหมาย วัตถุประสงคและแผนงานโครงการภาครัฐได 34 2.26 3.53 0.96 0.71 

สามารถติดตามและประเมนิผลนโยบายสาธารณะได 34 2.24 3.47 0.92 0.90 

สามารถประสานงานและปรบัตัวเขากับผูอื่นได 34 3.41 4.21 0.56 0.59 

สามารถเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงได 34 2.74 3.47 0.75 0.75 

มีไหวพริบความสามารถในการแกปญหาเฉพาะหนา 34 3.18 3.91 0.67 0.71 

มีความอดทนตอแรงกดดนัจากปญหาและอุปสรรคตางๆ ได 34 3.24 4.26 0.86 0.67 

      



 

 
 

74 
Mean S.D. 

ความคิดเห็น N 
กอน หลัง กอน หลัง 

ความสามารถในการเปนนักบริหารเชิงปฏบิัต ิ 34 2.25 3.46 0.74 0.61 

สามารถปฏิบัติหนาที่เลขานกุารบริหาร สําหรับผูบริหารในระดบัสูงในภาครัฐ 34 2.24 3.71 0.86 0.76 
สามารถตรวจวินิจฉยั วางแผน ออกแบบ ขับเคลื่อนและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง 
ในการบริหารงานภาครัฐ 

34 2.15 3.26 0.93 0.71 

สามารถวางแผน จัดโครงสรางและระบบงาน บริหารทรัพยากร และองคความรูในองคการ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักการบรหิารกิจการบานเมืองที่ด ี

34 2.38 3.41 0.89 0.66 

ความสามารถในการครองคนและครองตน 34 3.34 3.93 0.55 0.46 

สามารถสรางการยอมรับนบัถือ ความเขาใจ ความไววางใจและความอบอุนใจในการทํางาน
รวมกับผูอื่น 

34 3.32 3.91 0.64 0.51 

สามารถเปนผูนํา การบริหารเวลา พัฒนาความรูของตนเอง ควบคุมตนเองใหอยูในกรอบ
จริยธรรมอันดแีละประพฤตทิี่เปนแบบอยางที่ดี 

34 3.35 3.94 0.60 0.60 

รวม 34 2.79 0.49 3.73 0.45 
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จากตารางที่ 13 แสดงใหเหน็วา นปร. มีความคิดเห็นและความพึงพอใจตอขีดสมรรถนะ
ของตนเองกอนการฝกอบรม อยูในระดับปานกลาง ภายหลังการฝกอบรม อยูในระดบัมาก ทั้งใน
ดานความสามารถในการเปนนักคิดและนกัพัฒนา และดานความสามารถในการครองคนและครอง
ตน ในขณะทีด่านความสามารถในการเปนนักบริหารเชงิปฏิบัติ กอนการฝกอบรม อยูในระดับนอย 
ภายหลังการฝกอบรม อยูในระดับมาก  

 
นอกจากนั้นจากการสัมภาษณนักบรหิารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม มีความคิดเห็นวามี

ความสามารถในการเปนนักคิดและนกัพัฒนา เพราะมกีารระดมสมองใชความคิดรวมกันใน
ลักษณะการประชุมวางแผนงาน และมีโอกาสในการวางแผนเชิงกลยทุธเสนอระดบัรัฐมนตรีชวยวา
การ แตบางคนมีความสามารถในการเปนนักบริหารเชิงปฏิบัติ ในระดบัปานกลาง เพราะตําแหนง 
และลักษณะงานที่ทํา ในขณะที่มีความสามารถในการครองตนและครองคน สามารถควบคุมและ
อดทนตอแรงกดดันไดด ีไมมีปญหากับคนในหนวยงาน เพื่อใหเกดิการยอมรับ เพราะจาก
ประสบการณในการทํางานราชการมากอน 

ดังขอคิดเห็นตอไปนี ้
 

“...หลักในการวิเคราะหขอมูล ถาเผื่อพูดในเรื่องของทั่วไปที่เราไมรูกใ็ชหลัก
สถิติเบื้องตน ถาเกิดขอมูลที่กระจัดกระจายแบงหมวดแบงหมู เสร็จแลวถาไปในขัน้ตอน
ตอไปในการวเิคราะหเชิงคณุภาพก็ตองมาทาบกับเราวาดูผลลัพธเปนตองตามเปาที่วางไว
นั้น  เราเอาอะไรมาตัดสินใจในการที่จะตอบ ขอมูลที่มีอยูหรือวาประสบการณ  
ประสบการณผมวาผมไมมีแลวเพิ่งยาย ตอนนั้นสิ่งที่ผมจะยึดพูดแลวก็เขียน ยดึกฎหมาย
เปนหลัก ในสวนตวันี่ผมตอบครม.นี่ประหลาดสุดในสาํนักเลย ฟงดูแลวไมคอยวิชาการ
คือยึดหลักใจเขาใจเรา แตหลักๆถาเกิดวาเราจะยดึก็ตองยึดตวับทกฎหมาย เพราะวามันวัด
ได เปนบรรทดัฐาน    ทีนี้เวลาเราไปทํางานตามทานรัฐมนตรีเราใชความสามารถ
ตรงไหนหรือวาไมไดใชเลย    เร่ืองตามรัฐมนตรีถือวาเปน skill หลักเลยในเรื่องการ
ทํางาน 1.คือการคิดวิเคราะหสรุปที่ตองใชและก็ความรวดเรว็แมนยําในการคิดเพราะวา
งานจะตางกันโดยสิ้นเชิง จะเปนงานฝายการเมืองดู output outcomeไมไดดู process ซ่ึง
ไมซีเรียส ผมประชุม เมื่อวานนี้ตาม 4 ประชุม วันเดียว 4 ประชุม ประชมุเสร็จตองสง
รายงานเลย คอื ประธานกลาวปดประชุมเสร็จผมก็สงรายงานผานทางอีเมลเลย ไมเหมือน
ขาราชการที่ตองจัดรูปแบบใหม ที่ ซ่ึง อัน อยางไรก็ตาม ซ่ึงอยางนั้นกวาจะเสร็จเรียบรอย
จริงๆ สงได ผมวาตองใชเวลา 3 วัน แลวก็ไมตองการอะไรซึ่งแบบเปนสรอย เพราะวา



 

 
 

76 

คณะรัฐมนตรีทานอานเปนรอยเร่ืองพันเรื่อง เพราะฉะนั้นถาเรื่องเดียวของเราปาเขาไป 3 
หนา 5 หนา ไมมีเวลาอาน เพราะฉะนัน้งานผมสวนใหญไมเกิน 2หนา แตสวนใหญจะ 1 
หนา ใหรูเลยวาเรื่องอะไรเปนหัวใจสําคัญ แลวก็อีกอนัหนึ่งซึ่งทําแลวกจ็ะไดใช skill ของ
เราดวย คือเราตองคิดวิเคราะหดวยเร่ืองอะไรซึ่งเคาจะตองสนใจ เร่ืองอะไรที่รัฐมนตรไีม
สนใจ เขียนไปเคาก็ไมอาน ประสบการณสอนเราเองวา เราควรจะตองเสนออะไร เราควร
จะตอง serve อะไรซึ่งเคาอยากทํา…”(นปร.ชาย) 

 
“...หนาที่หลักๆ ของที่นี้จะเปนงานโครงการ ตอนนี้จะเปน 2 กิจกรรมยอย จะ

เปนคาราวานเสริมสรางเด็ก กิจกรรมคาราวานของกรุงเทพฯ มีขึ้นของ กทม. อีกอยาง
หนึ่งก็คือกจิกรรมเผยแพรยทุธศาสตรความรูของเด็กในระดับทองถิ่น นอกนั้นก็จะเปน
งานที่มอบหมายพิเศษ อยางเปนเลขาคณะทํางาน ทาํรายงานการประชมุ…” 

 
   “... งานที่ไดรับมอบหมายจากหวัหนาก็จะเปนเรื่องของ การดําเนนิงานตามมติ

คณะรัฐมนตรี ที่ไมใชงานประจํา กจ็ะเปนหลายๆ เร่ืองรวมกัน อยางการยกระดับพัฒนา
ศูนยเดก็ เร่ืองการจัดตั้งสถานเลี้ยงเดก็ในสถานประกอบการ เราเคยทาํงานกับกระทรวง
แรงงานก็ทราบวา เขามี การจัดตั้งสถานเลีย้งเดก็ในโรงงาน เลย ประสานไป แลวเสนอ
ตอหัวหนา เพือ่เสนอตอนายกฯ เพื่อกําหนดแนวทางยกระดับของกระทรวงแรงงาน กบั
ศูนยเล้ียงเด็กทองถิ่น ของอบต. อพม….” 

 
  “ ... เดิมทาน ผอ.เคยเรียกประชุม กับ C8 อยู 2 คน บอกวาพี่มีงานใหทาํ ที่ตอง

ชวยกันระดมความคิด แลวที่นี้ พูดถึงการเลี้ยงเด็กของกระทรวงแรงงานกัน เราก็เลยเสนอ
ความคิดไป วาเราเคยไปฝกงานมา พี่เขาเลยเหน็อาจจะมคีวามเชื่องโยงกัน และเราก็มี
ความรูกับหนวยงานอื่น ที่ตองใชในประสานงานเรื่องนีก้ัน...” 

 
      “...อยางที่เดิมงานที่เรารบัผิดชอบแค 50% แตพอมานี้เราตองรับผิดชอบ

ภาพรวมทั้งประเทศ การประสานงานกับหนวยงานราชการตางๆ ที่อยูในภูมภิาค ตองใช
เวลาในการประสานงาน บางทีงานตางๆ ก็เขามา ทําใหอาจจะทําใหการติดตอ
ประสานงานไมมากพอ...” (นปร.หญิง) 
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“...จะคุยกันวาเราอยากทําอะไร มีการประชุมวางแผนรวมกันอยูแลว เราทํางาน
ดานฐานขอมลูในระบบราชการเรามีมากจะชวยเหลือเพือ่นรวมงานไดการจะขอหรือ
ประสานกับใคร สามารถใชเพื่อนเราใหเปนประโยชนได  ยังไดทําโครงการเศรษฐกจิ
สรางสรรคเปนชวงตั้งไขตั้งแตเร่ิม วางแผนกลยุทธ วางแผนจัดตั้งสํานักงาน ไดรับ
มอบหมายการวางแผนเชิงกลยุทธเสนอระดับรัฐมนตรีชวย …”(นปร.หญิง) 
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4. การใหแสดงความสามารถในการปฏิบตัิงานและการนําความรูที่เรียนไปใชประโยชน 

 
ตารางที่ 14 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยความคิดเห็นของนปร .ตอการใหแสดงความสามารถในการปฏิบัติงานและการนําความรูที่เรียนไปใชประโยชน 
 

จํานวน (รอยละ) 
ความคิดเห็นและความพึงพอใจ ไมมีขอมูล นอยที่สดุ นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม Mean S.D. 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

การสนับสนุนใหแสดงความสามารถในการปฏิบัติงาน        3.60 0.70 มาก 

ไดรับการบรรจุใหปฏิบัติงานในตําแหนงที่เหมาะสมกับความรู
ความสามารถ 

0.0 
)100.0(  

0.0 
)100.0(  

4 
)11.8(  

11 
)32.4(  

18 
)52.9(  

1 
)2.9(  

34 
)100.0(  

3.47 0.75 ปานกลาง 

ไดรับโอกาสหรือการสนับสนุนใหแสดงความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการ 

0.0 
)100.0(  

1 
)2.9(  

1 
)2.9(  

10 
)29.4(  

16 
)47.1(  

6 
)17.6(  

34 
)100.0(  

3.74 0.90 มาก 

การนําความรูที่ไดเรียนรูไปใชประโยชนและความคุมคาในงาน        3.61 0.57 มาก 

องคความรูในหลักสูตรมีประโยชนในการปฏิบัติราชการ 0.0 
)100.0(  

0.0 
)100.0(  

5 
)14.7(  

5 
)14.7(  

22 
)64.7(  

2 
)5.9(  

34 
)100.0(  

3.62 0.82 มาก 

สามารถนําความรูที่เรียนในหลักสูตรมาใชในการปฏิบัติราชการ 0 
(0.0) 

1 
)2.9(  

5 
)14.7(  

9 
)26.5(  

18 
)52.9(  

1 
)2.9(  

34 
)100.0(  

3.38 0.89 ปานกลาง 

ไดรับการยอมรับจากผูบังคับบัญชา 0.0 
)100.0(  

0.0 
)100.0(  

0.0 
)100.0(  

9 
)26.5(  

20 
)58.8(  

5 
)14.7(  

34 
)100.0(  

3.88 0.64 มาก 

ไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน 0.0 
)100.0(  

0.0 
)100.0(  

1 
)2.9(  

8 
)23.5(  

21 
)61.8(  

4 
)11.8(  

34 
)100.0(  

3.82 0.67 มาก 
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จํานวน (รอยละ) 

ความคิดเห็นและความพึงพอใจ ไมมีขอมูล นอยที่สดุ นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม Mean S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการเมื่อเทียบกับผูปฏิบัติงานใน
ตําแหนงเดียวกันหรือคลายคลึงกัน 

1 
)2.9(  

0.0 
)100.0(  

0 
(0.0) 

11 
)32.4(  

18 
)52.9(  

4 
)11.8(  

34 
)100.0(  

3.68 0.91 มาก 

มีความสามารถเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงใหแกสวนราชการ 0.0 
)100.0(  

0.0 
)100.0(  

5 
)14.7(  

16 
)47.1(  

11 
)32.4(  

2 
)5.9(  

34 
)100.0(  

3.29 0.80 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 14 แสดงใหเหน็วา นปร. มีความคิดเห็นและความพึงพอใจตอการใหแสดง
ความสามารถในการปฏิบัติงานและการนําความรูที่เรียนไปใชประโยชน อยูในระดับมาก โดยมี
ความคิดเหน็และความพึงพอใจมากในเรื่องการไดรับการยอมรับจากผูบังคับบัญชา รองลงมา ไดแก  

1. การไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน  
2. การไดรับโอกาสหรือการสนับสนุนใหแสดงความสามารถในการปฏิบัติราชการ 
3. ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการเมื่อเทียบกับผูปฏิบัติงานในตําแหนงเดียวกนัหรือ

คลายคลึงกัน 
 
นอกจากนั้นขอมูลจากการสัมภาษณนักบรหิารการเปลี่ยนแปลง มีความคิดเห็นวาไดรับ

โอกาสและการสนับสนุนใหแสดงความสามารถในการปฏิบัติงาน เชน การเขารวมประชุมตาง ๆ 
การทําโครงการชวยเหลือเด็ก การถายภาพยนตร แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง แตก็ตองขึ้นกับ
ผูบังคับบัญชา ระยะเวลา ประสบการณและความสามารถของตัวเองดวย บางครั้งติดขัดที่ระบบ
ราชการยังเปนระบบสั่งการ สุดทายก็ตองเอาตามคําสั่งจากหัวหนา  ในสวนของการนําความรูไปใช
ประโยชนคุมคาโดยพิจารณาเปรียบเทียบกับขาราชการที่มีตําแหนงหนาที่ใกลเคยีงกัน นปร. มีความ
คิดเห็นวาตนเองมีศักยภาพมากกวา เรียนรูงานไดเร็ว คลองแคลว ติดตอประสานงานกับหนวยงาน
ภายนอกไดดีกวา รวมทั้งมีมมุมองที่กวาง สามารถวิเคราะหเชิงยุทธศาสตรที่เปนองครวมไดชัดเจน
กวา (จํานวน 11 คน) แตบางคนคิดวาไมมคีวามแตกตางกับขาราชการในระดบัเดยีวกัน แตตางกัน
เร่ืองของความคิดและโอกาสที่ไดรับมากกวาขาราชการทั่วไป เชน นปร.สามารถนําผลงานมา
ประเมินเพื่อการเลื่อนตําแหนงไดเลย อยางไรก็ตามความรูที่ไดเรียนรูสามารถนําไปใชประโยชนได 
โดยเรียงลําดับความสําคัญจากมากไปหานอย ไดแก 

1. นโยบายสาธารณะ 
2. การบริหารจัดการองคกร 
3. ปรัชญาและการบริหารงานภาครัฐ การมีสวนรวม กฎหมาย 

ดังขอคิดเห็นตอไปนี ้
 

“...คือถาใหเลือกใหเรียงลําดบัความสําคัญในเรื่องของการนําไปใชประโยชน 
ในหลักสูตรมาใชทํางานจริงก็นาจ ะok  เร่ืองนโยบายสาธารณะ  ผมวามันครอบคลุมแลว 
กฎหมายอนัดบัสุดทายเพราะอะไร เพราะวาถาไมอยูในสํานักงบประมาณก็ไมมใีครดู 
พรบ. งบประมาณ 2552 ผมไมไดอยูพาณชิยผมก็ไมสนใจเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์  ถามมัน
จําเปนมัย้ก็จําเปน ไมใชเร่ือง common ซ่ึงจะเตรียมการอะไรกันได…”(นปร.ชาย) 
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“...ไมไดลงงานสวนใดสวนหนึ่งโดยเฉพาะ ขึ้นกับผอ.โดยตรง มาชวยใน
สํานักงาน (ภายใน) ตองมีการพัฒนามาก ปรับปรุงโครงสรางหนาที่งานใหม ร้ือ
โครงสราง โดยโครงการแตละตัวมวีิธีการขับเคลื่อนในภาพรวม อยางไร มีตัวช้ีวดัของ
กําลังพลอยางไร  การรื้อจากของเดิมนั้น จากเดิมเพราะตองพัฒนาพยายามหาเครื่องมือ
วิธีการในการกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  จะทําอะไรมากนอยแคไหน การเปนผูนํา
การเปลี่ยนแปลงไดนั้นขึ้นกบัโอกาส ทั้งผอ.และเพื่อนรวมงานใหการยอมรับ…” (นปร.
ชาย) 

 

“...รูสึกวา หากเปนนปร.หากเทียบกับปริญญาตรีจะดีกวา มีศักยภาพมากกวา 
เหมือนสั่งอะไรมาเถอะ สามารถตัดสินใจทาํไดและไมเกรงกลัว ความรูที่ไดและเครือขาย 
การไดรูจักคนอื่น ขอขอมูลคนอื่นจะงายกวา ไดทุกกระทรวงการไดเปนนักปฏิบัติในการ
ปฏิบัติงาน..”(นปร.หญิง) 

 
5. ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติราชการ 
 

ขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปดของนักบริหารการเปลี่ยนแปลง (นปร.) มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 

1. ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานมีความคาดหวังในตวั นปร. คอนขางสูง และ
มอบหมายงานเฉพาะทางทีย่ากใหทํา ซ่ึงควรเขาใจศกัยภาพและขอจํากัดของ นปร .สวน นปร.เองก็
ควรพัฒนาตนเองและแสดงความสามารถใหเห็นเปนทีป่ระจักษเพื่อใหเกิดการยอมรับดวยเชนกนั 
(จํานวน 3 คน) 

2. ขาดความรูความเขาใจตอระเบียบกฎเกณฑตาง ๆ เชน ระเบียบงานสารบรรณ การเงิน 
พัสดุ และการเขียนหนังสือราชการ รวมถึงขาดองคความรูในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่ไดรับการ
บรรจุ (จํานวน 7 คน) 

3. หนวยงานราชการที่บรรจุไดมอบหมายไมตรงกับความสามารถ มีลักษณะเปนงาน
ประจํา การปฏิบัติงานไมตรงกับวัตถุประสงคของโครงการเทาที่ควร ทําใหบางครั้งไมไดใชความรู
ความสามารถเต็มที่มากนัก ทํางานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเทานั้น อาจเกิดจากการขาดความ
เขาใจของผูบังคับบัญชาระดับตน การเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงอาจจะเปนไปไดยากใน
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ระยะเวลาอันสั้น นอกจากนัน้หนวยงานทีม่าบรรจุยังมีขอจํากัด เชน นโยบายการพัฒนาบุคลากร ส่ิง
อํานวยความสะดวกในการทาํงานไมเพยีงพอ (จํานวน 5 คน) 

4. ขาดประสบการณในการทาํงานหรือการเรียนรูในภาคปฏิบัติ ทําใหการวิเคราะหหรือ
เสนอแนวทางการดําเนนิงานเพื่อนําไปสูการปฏิบัติไมดีเทาที่ควร ซ่ึงเปนสิ่งจําเปนที่จะตองเรยีนรู
ไปควบคูกับการปฏิบัติงานจริง หากไดเรียนรูจากผูมปีระสบการณกอนจะเขาใจไดเร็วข้ึน (จํานวน  
3 คน) 

5. โครงสรางระบบราชการมสีายบังคับบัญชาหลายชั้น ลักษณะการบรหิารเปนแบบบน
ลงลาง (Top-down) มีระเบียบมาก ทําใหการปฏิบัติงานลาชา (จํานวน 4 คน) 

6. วัฒนธรรมองคกรแบบเกาที่ใหความสําคัญกับผูอาวุโสและผูมีประสบการณ  
ไมยอมรับหรือตอตานความคิดสมัยใหม แนวคิดของ นปร .กับขาราชการอาวุโสไมคอยตรงกัน  
ยากตอการเปลี่ยนแปลง ไมเอื้อตอการพัฒนาความคิดเชงิยุทธศาสตรเทาที่ควร มีความเครียดจาก
ความรูสึกที่มีตอเพื่อนรวมงานบางคน มีระบบอุปถัมภหรือเกื้อกูลกันใหความสําคัญกับคนบางกลุม  
มีทัศนคติการทํางานไปวนัๆ ขาดแรงจูงใจในการทํางาน (จํานวน 7 คน) 

7. คุณลักษณะสวนตัวของตวั นปร. เชน มีปญหาเรื่องการสื่อสารกับเพื่อนรวมงาน
(จํานวน 3 คน) 

8. ปญหาอื่นๆ เชน  การแทรกแซงทางการเมือง ทําใหการทํางานไมราบรื่น ไมมีการ
ทํางานเปนทีมแบบตางคนตางทําตางรับผิดชอบ ขาราชการในองคกรที่มทีัศนคติเชิงลบตอ
ภาพลักษณของโครงการ มีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิระหวาง นปร.กบัระบบขาราชการ เปนตน  

 
ขอมูลจากการสัมภาษณ นปร. มีความคิดเห็นเพิ่มเติม สรุปไดดังนี ้

1. นปร. ถูกคาดหวังสูงทําใหเกิดแรงกดดนั (จํานวน 6 คน) ในขณะที่เพือ่นรวมงานบาง
คนที่เปนขาราชการขัดขวางการทํางานของ นปร. (จํานวน 1 คน) 

2. ขาดความรูและประสบการณ เชน การเขียนหนังสือราชการ สถิติ ภาษาอังกฤษ 
(จํานวน 5 คน) 

3. หนวยงานทีบ่รรจุมีแตผูที่อายุมาก ไมมนีโยบายการรับคนรุนใหม ทําใหในอนาคต
การเชื่อมตอประสบการณทาํงานของหนวยงานจะขาดชวง ไมมีนโยบายในการพัฒนาบุคคลากร 
เนนเพยีงการอบรมระยะสั้น อีกทั้งยังไมเขาใจในวัตถุประสงคของโครงการ นปร. เปนผลใหไมได
รับความไววางใจจากผูบังคับบัญชาใหรับผิดชอบงานที่มีความสําคัญ (จํานวน 5 คน) 
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4. ระบบราชการมีระเบียบราชการมาก มีหลายขั้นตอน ใหความสําคัญกับรูปแบบ
มากกวาเนื้อหา เชน การรางหนังสือราชการ ทําใหโอกาสในการเปลี่ยนแปลงนอยมาก กําหนดเวลา
ในการเขางานที่แนนนอน คอื 08.30 – 16.30 น. นาจะมกีารปรับใหมกีารทํางานตามเนื้องาน ตาม
ความรับผิดชอบของแตละคนมากกวาการมาตอกบัตรเขาทํางาน อีกทั้งยังมีความไมตอเนื่องของ
นโยบาย (จํานวน 4 คน) 

5. วัฒนธรรมองคกรตอตานการเปลี่ยนแปลงใหม ๆ ยากในการขับเคลือ่นเพื่อใหเกดิการ
เปล่ียนแปลง มีลักษณะเชิงโครงสราง ยึดระบบอาวุโส ตองปรับตัวใหเขากับคนและวัฒนธรรม
องคกร (จํานวน 7 คน) 

6. ทํางานไดไมเต็มที่เพราะตองกังวลกับเรื่องอื่นมากกวาเรื่องงาน เปนคนไมกลา
แสดงออกในบางครั้งจึงไมกลาถามหรือเสนอความคิด (จํานวน 2 คน) 

7. กพร. ควรบรรจุ นปร. เขาทํางานในสังกดัหนวยงานที่เกี่ยวของกับยทุธศาสตรและมี
ความเหมาะสมกับวัตถุประสงคของโครงการ (จํานวน 1 คน) 

ดังขอคดิเห็นตอไปนี ้
 

“...ระบบราชการเปนอุปสรรคในการปฏิบัติราชการภายในหนวยงาน  มีคนขัด
ขา โดนบอย เปนเพราะถกูมองวา นปร.เกงจริงหรือเปลา โชคดีคราวนี้ผอ.ชอบก็เลยรอด
ตัวไป งานสวนใหญเปนการจัดงานประชมุ การเตรียมงานโดยจะแบงงานกันรับผิดชอบ 
มีการเดินทางบอยๆ แตสนกุดี...” (นปร.ชาย) 

 
“...ระบบราชการเปลี่ยนแปลงยาก คุณเปนใครในการมาเปลี่ยนแปลงเขา จะทํา

อยางไรในการเปลี่ยนจากการเดินหนังสือจากระบบเล็ก ผอ.ไปอธิบดี เรานาจะทําได คอื
ใชกลยุทธ อาจใชการพดูได หากทราบวา โครงการนี้จะเขามา หากเรารูเร่ือง จะขอเขาฟง 
เมื่อเขาแลวนายก็จะมอบหมายใหทํา จะไปปรึกษาอาจารย ใชการสื่อสารผาน e-mail 
ติดตอประสานงานกับตางประเทศ บางอยางหากไมจําเปนก็ไมตองออกหนังสือกไ็ด หาก
จําเปนคอยออกหนังสือราชการเพราะรูวาชา...”(นปร.หญิง) 

 
“...เปนเรื่อง basic ของการเปนราชการ นปร.มีแตเทคนคิ เชน การเขียนหนังสือ

ตองเรียบรอยในการทํางาน เสนออะไรจึงตองใชเวลามากหนอย ซ่ึงเขมงวดเรื่องหนังสือ
ออก   บางทีงานในกรมจะถกูตีกรอบจากขอบเขต ที่ถูกตี หากนปร.มีความรูก็จะทํางาน
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ได แตหากไมรูจะตองใชเวลามากขึ้น basic งานในกรมนีจ้ะเปนงานหลายหนา อยาง
ฝกงานที่กระทรวงคมนาคมจะนกึออกวาเปนงานบริการในการสรางถนน แตหากเปน
กรมการคาภายในซึ่งมันนึกไมออกในเชิง general มีทั้งงานสนับสนุนสินเคาการเกษตร 
ช่ังตวง วดั รวมถึงงานที่เปนนามธรรมก็มี คือ ดูแลผูผลิตและผูบริโภค โดยยุทธศาสตร
ของกรมนี้คอนขางกวางในการนํามาปฏิบัติ   กรอบที่กําหนดและวฒันธรรมองคการที่
แตกตางกัน โดยตางจากที่เคยพบมา ไมไดมองในแงรายอะไรมาก ของที่นี่จะเปนเชิง
ระบบโครงสราง  ขาดความรูในการปฏิบัติงานเปนเรื่อง basic โดยตองปฏิบัติบอยๆ โดย
ความเขมของ basic แตละทีจ่ะแตกตางกนั นปร.โตมากับอิสระ เลยมองวาเรื่องเหลานี้ไม
นาจะนํามาคิด...” (นปร.ชาย) 

 
“...ระเบียบราชการมาก หากตอนนี้อุปกรณไมมี เชน clipหมด ตองเบกิ

สวนกลาง ยังเบิกไมไดตองรอปงบประมาณใหม แคนีย้งัไมไดสวนอื่นไมตองพูดถึง 
ความไมตอเนือ่งของนโยบาย หากเปลี่ยนผูบริหารทีก็เปลี่ยนที พวกระดับรัฐมนตรี ฟง
เหมือนไกลตัวที่จริงใกลตัว หากนั่งทําอยู ผูใหญใหเล่ือนงานไปยังไมมีกําหนด หรืออาจ
ฟองรองเรา ตองแจงการเลื่อนงานไป กระทบภาพลักษณองคกรไป …”(นปร.หญิง) 

 
“...ถูกคาดหวงัสูงทําใหกดดนับางในบางครั้ง ตั้งแตตอนไปฝกงาน คนในพื้นที่

คาดหวงัวาเราจะทํางานไดเลยไมตองเรียนรูอีก แตเราเรียนแตผิว ไมไดรูทุกเรื่องผูสอน
เปนคนเกง แตบางครั้งอัดแนนเกินไป ทําใหเรียนรูไดไมเต็มที่ เชน การทํา 3D บางครั้งก็
ไมครบ ทําใหความคิดการนาํไปใช คอนขางยาก  ตอนมาทํางานจริงมปีญหาเรื่อง 
technique มาก เพราะตองไปทํากอน พอเขามาทํางานจริงตองเริ่มเรียนรูใหมมาก...” 
(นปร.ชาย) 

 
“...ผูบริหารยังไมคอยรูเร่ืองโครงการฯ ทั้งผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน ทํา

ใหตองปรับตวัและอธิบายหลายครั้ง บางคนยังเขาใจผิดอกีดวย...”(นปร.หญิง) 
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ขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปดของผูบงัคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติราชการของนักบริหารการเปลี่ยนแปลง (นปร.) ดังนี ้

1. นปร. มีความคาดหวังในการทํางานสูง ในขณะทีห่นวยงานผูบังคับบัญชาและเพื่อน
รวมงานตางกม็ีความคาดหวงัตอ นปร. เชนเดียวกนั ทําใหเปนแรงกดดนัตอการทํางานของ นปร. 
(จํานวน 4 คน) 

2. การปรับตัวเขากับกฎระเบยีบของทางราชการและผูบังคับบญัชาที่บริหารงานโดยใช
ตนเองเปนศนูยกลาง ซ่ึง นปร.เรียนรูภาคทฤษฎี บางเรื่องตองอาศัยระยะเวลาในการนาํทฤษฎีมา
ประยุกตใชในการปฏิบัติ การทํางานรวมกบัเจาหนาทีห่ลายระดับ ตองมีการศึกษาเรยีนรูทั้งเรื่อง
ระบบงานและคน (จํานวน 4 คน) 

3. หนวยงานทีรั่บ นปร.ไมมีความพรอม การบรรจุเขาทํางานไมตรงกับตําแหนงหนาที่
หรือไมไดรับโอกาสในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่สามารถแสดงศักยภาพตามที่ไดรับมอบหมาย
อยางเต็มที ่ทําใหไมสามารถนําความรูไปใชประโยชนได หรือไมมีอํานาจในการเปลี่ยนแปลง 
(จํานวน 3 คน) 

4. ขาดประสบการณและความรูความเขาใจในการทํางานราชการ เชน การเขียนหนังสือ
ราชการตามระเบียบงานสารบรรณ (จํานวน 5 คน) 

5. โครงสรางระบบราชการแบบเกาที่มีกฎหมาย ระเบียบ วินัย กระบวนการปฏิบัติงาน
หลายขั้นตอน ทําใหการปฏบิัติงานแบบใหมเกิดขึน้ยาก อีกทั้งหนวยงานไมมีการกําหนดหลักเกณฑ
หรือแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนตอ นปร. และไมมีแรงจูงใจพิเศษ เชน ผลตอบแทน เงนิเดือนทีแ่ตกตาง
จากขาราชการอื่น ๆ (จํานวน 5 คน) 

6. วัฒนธรรมองคกรที่ยึดระบบอาวุโสและการทํางานแบบเกา ไมไดรับการยอมรับจาก
ขาราชการรุนเกา  ซ่ึงอาจจะสงผลให นปร. ที่เปนคนรุนใหมทํางานไดไมเต็มที่และไมงายที่จะคดิ
เปลี่ยนแปลง อาจทําใหเพื่อนรวมงานครอบงําไปสูพฤติกรรรมที่ไมดี (จํานวน 7 คน) 

7. คุณลักษณะสวนตัวบางอยาง เชน ไมชอบงานที่มอบหมายให บางครั้งไมคอยเอาใจ
ใส ขาดความกระตือรือรน ขาดความมั่นใจในตนเอง มคีวามรับผิดชอบนอย ปฏิบัติงานไดไม
ตอเนื่องเพราะตองลาไปศึกษาตอในระดับสูงขึ้น มีความคดิวาตวัเองเปนนักบริหารการเปลี่ยนแปลง 
เหนือกวาคนอืน่ ไดไปทํางานกับ CEO ไมไดลงมือปฏิบัติ ทําใหไมอยากทํางานที่มีรูปแบบหรือ
ขั้นตอนของระบบราชการ ขณะเดียวกนักไ็มสรางงานหรือศึกษางานใหมๆ ตอองคกร (จํานวน  
4 คน) 
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ขอมูลจากการสัมภาษณผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน มีความคิดเหน็ในทํานอง
เดียวกับขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปด โดยมีขอคิดเหน็เพิ่มเติม สรุปไดดังนี ้

1. ถูกมอบหมายใหทํางานในลักษณะขาราชการแบบเกา ควรให นปร .ทํางานใน
ตําแหนงทีเ่หมาะสมกับความรูความสามารถ โดยจัดสรร นปร. ไปอยูกบัผูบังคับบัญชาที่มองเห็น
ความสามารถและใหโอกาสอยางเต็มที ่(จํานวน 4 คน) 

2. ลักษณะงานที่ทําไมตรงกับสาขาวิชาที ่นปร. จบการศึกษา (จํานวน 2 คน) 
3. นปร. ขาดความเขาใจถึงลักษณะงานของหนวยงานและขาดประสบการณในการ

ทํางาน (จํานวน 12 คน) 
4. ระบบและระเบียบของราชการมีหลายขัน้ตอน คาตอบแทนของขาราชการนอยกวา

เอกชนทําใหขาดขวัญและกําลังใจ ซ่ึงควรแกไขที่ระบบราชการมากกวาการสราง นปร .ที่มีคุณภาพ 
เพราะอาจทําให นปร. ลาออกจากงาน  (จํานวน 10 คน) 

5. การทํางานไมอิสระเพราะมีเร่ืองของการเมืองเขาแทรกแซง 
6. การจะเปลีย่นแปลงระบบราชการไดนั้น ตองเปลี่ยนทัง้ผูบริหารและเจาหนาทีใ่น

ระดับปฏิบัติการ ซ่ึงตองใชเวลานาน 
7. มีปญหาเรื่องบุคลิกภาพมปีญหา เชน การพูดจาติดอาง ขาดสมาธิ หลงลืม เรียนรูงาน

ชา ทํางานชา ขาดความมั่นใจในตวัเอง ขาดความกระตือรือรน มีความรับผิดชอบในการทํางานนอย 
รวมถึงการปรับตัวและการควบคุมอารมณ 

ดังขอคิดเห็นตอไปนี ้
 

“...เปนเรื่องอายุงานของนปร.และเพิ่มเรื่องของความเกรงใจของนปร.โดยสวน
ใหญยอมรับตวันปร. รวมถึงความคิดของเขา  ระบบที่นปร.ไดรับทําใหคนที่นั่งอยูมอง
นปร.วาไปไว ทําใหรูสึกวามาจากไหน หนวยงานมีคนแบบนี้มาก เลยปกติ ซ่ึงนปร.จะ
รวบรวมงานและนําเสนอผูบริหารโดยตรง เปนเรื่องระเบยีบราชการ เบกิจาย อาจเปนที่
ประสบการณยังนอย แตนปร.ก็พยายาม ทาํงานยิบยอยกเ็รียนรู ถามและอาน พรอมทีจ่ะ
เรียนรู เมื่ออยูรวมกันแตอาจจะมีคําถามบาง แตผูบริหารกค็วรจะรู เชน พวกงานพัสด ุถา
ไมรูและขึ้นมาอีกจุดหนึ่ง ควรรูที่มาที่ไปดวย..”(เพื่อนรวมงาน นปร.หญิง) 
 

“...อยางแรกเลย คือ ความมัน่ใจในตวัเอง อยางเราสามารถตอบผูใหญได เวลา
บางทีทานนายกฯหนัมาถาม อยางยืนๆ อยูดวยกัน มีงานเขาก็สามารถหายไปไดเลย ซ่ึงก็
นาเสียดาย เขานาจะไดมีโอกาส…ที่นี่เปนงานแบบการเมอืง ซ่ึงเขาเลือกที่นี่ เขาควรจะได
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กอบโกยนะ แตเขาไมไดเปนไปตามนั้น ความรับผิดชอบเขานอยไปนดึนึง และกไ็มคอย
กระตือรือรน. .” 

 
“ ...เขาคอนขางจะไมเปดตวัเทาไร ในเรื่องการทํางานรูสึกจะชาในการมอบงาน

ใหไปจะชา ตอนแรกนกึวาเพิ่งมาใหมๆ หลังจากนั้นก็ไมดีขึ้น และก็ชอบอยูคนเดยีวดกึๆ 
ทําอะไร นึกวาทํางานแตไมไดทํางาน (เปนเด็กเก็บตัว) เกบ็ตัว   ดูจากงานที่มอบหมายเขา
ไป นอกจากชา ถาใหเวลาเขาก็จะทําไดดใีนระดับหนึ่ง แตสําหรับหลักสูตรนี้นาจะ
มากกวานี้คือมนัเหมือนธรรมดาจบปริญญาตรีก็เหมือนทัว่ไป และก็มีตอนที่สัมภาษณจะ
เห็นวากรรมการคนอื่นก็งงวาบุคลิกภาพเขาคือการพูดจาของเขา คือ ติดอางมาก ตองคุย
กัน อาจจะเปนเพราะวาสภาพแวดลอมตอนสัมภาษณแตไมทราบวาตอนนี้ของ นปร. 
เขาใจวาคัดมาตองมีการสัมภาษณเหมือนกนั …”(ผูบังคับบัญชา นปร.ชาย) 

 
“...เราเคยสัมภาษณ เขาเคยบอกวาเขาเคยแปกเงินเดือน ถามวาเปนเพราะอะไร 

เพราะผมมาสายเกนิเวลา เกนิครั้งที่เขาอนุญาต ถามวาทาํงานอยูตรงนีแ้ลวบานพกัอยูตรง
นี้ มันก็ไมไดไกลกันมากนะ ทําไมถึงไปสาย เขาบอกเขาตื่นสาย คือ เดก็สมัยนี้จะไมคอย 
care กฏระเบียบหรอก ถาอยูไดก็อยู อยูไมไดกย็ังมีที่ไป ตอนนี้ไมทราบวาเปนยังไง แต
เมื่อกอนนี้เปน chanp การมาสาย แลวอยูดีๆ  หายไปไมมา ตองโทรถามวาวนันี้จะมา
ทํางานหรือเปลา เพราะเขาจะไมบอก ...”(ผูบังคับบัญชา นปร.ชาย)     

 
“...บางครั้งถามองในลักษณะคนทํางานประสบการณการทํางาน คือถาเขารู

ขอมูลเยอะ ถาเขาสามารถมองภาพงานของสํานักไดไมทราบวาเขามองทะลุหรือยัง กไ็มรู
แตเขาก็มองไดในระดับหนึง่ แตเขายังไมไดขึ้นเปนถึงผูบริหารระดับสูง มองยังไมได
แบบนั้น แตเขาก็มอง ความคดิก็คืออยูในระดับดี ถือวายังเด็กก็มองไดเยอะเขาก็แสดง
ความคิดเหน็ตอที่ประชุมทุกเวที เขามีความกลาที่จะแสดงความคิดเหน็ เขามีหลักในการ
สอนในคนกลาคิดกลาแสดงออก เนื่องจากอาจจะไมมีความมั่นใจเรื่องขอมูลหรือการใฝรู
มันตางกัน ถาเขารูวาเขาจะตองเติบโตเขาตองหาขอมูลที่เปนองคความรูใหเขาเพื่อใหเขา
แสดงความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอหนวยงาน เขาจะตองเพิ่มเติมตลอดเวลา เพราะมัน
ไมไดหยุดนิ่งอยูแคนี้ อะไรที่ใหมๆ แตบางทีเขาอาจจะไมไดรับผิดชอบเยอะ หมายถงึ เขา
ก็รับผิดชอบอยูกลุมหนึ่ง แตกลุมนี้ก็เปนในเรื่องของยุทธศาสตรเยอะแตถาเขาสามารถไป
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คุยกับเพื่อนรวมงานฝายอื่น เขาก็จะมองความเชื่อมตอของงานมองไดของสํานัก แตเขาก็
พยายามอยูนะ มองได…”(ผูบังคับบัญชา นปร.หญิง) 

 
“...ไมรูวางานที่ทําตรงกับสาขาหรือไม นปร.ทํางานเกง ด ีเร็วและชวงทีง่านมาก

จะตองอยูทํางานดึกหนอย จะไดรับความไววางใจจากผูใหญมาก   ระบบราชการศูนย
รวมอํานาจมากเกินไปกับผูใหญ ทําใหชา เปนหนวยงานม ีอิสระเทาไหรโดยเฉพาะ
นักการเมือง บางทีคิดมีความคิดดี อาจไมกลาเสนอเพราะอาจไมเขาทาง…” (เพื่อน
รวมงาน นปร.หญิง) 

 
ขอมูลจากการสัมภาษณอาจารยที่ปรึกษาและผูที่เกี่ยวของกับโครงการ มีขอคิดเห็น 

หนวยงานทีเ่กีย่วของขาดการเตรียมพรอมเรื่องการบรรจุและการสงเสริม นปร. ในขณะที่โครงการ
ไมไดรับการออกแบบใหมีกฎหมายรองรับตลอดกระบวนการ ตั้งแตบรรจุเขาทํางานจนถึง
เกษยีณอายุราชการ ดังขอคิดเห็นตอไปนี ้

 
 “...การทํางานมี 2 วงซอนกันอยู วงในคือการบริหารการจัดการเรียนการสอนซึ่ง

เปนหนาที่ของสถาบัน แตวงนอกคือดูเร่ืองการ recruit เด็ก แลวก็การ placement แลวก็
ไป  promote เด็ก ซ่ึงเปนงานนอกสถาบัน เราไมสามารถเขาไปได มี 3 หนวยงาน คอื 
ของเราเปนผูผลิต ก.พ. เปน ผูรับรองวุฒิ เรามองวาเราตองการดึงคนจากเอกชนเขามา 
นําเด็กทีเ่พิ่งจบมาไมใหเขากับเอกชน และขาราชการทีก่ลัววาจะโดนกลืนไปกับ
แบบเดิมมาเรยีน แตหนวยงานแตละสวนวาคนที่สรางเขาก็ไมไดมแีรงมากจะใหเขา
ทํางาน แตคนที่จะเอาไปใชก็ไมรูวาเขาคืออะไร ตอนเราสรางไปสอนไปแบบหนึ่ง พอ
ไปทํางานไปทาํอีกแบบหนึ่ง เด็กก็  upset กลายเปนวาเราไมไดประสานงานกันดีพอ 
การเตรียมพรอมของแตละฝายไมดีพอ ความจริงเปนเรื่องของระบบ บางคนรูจัก
โครงการนี้ดี ผูใหญในกรมดีเขาก็ promote แตบางหนวยงานก็ไมรูจกั ไมรูจะใชเรา
อยางไร ไมใชความผิดของใคร แตเปนความผิดของระบบที่ไมมีการประสานงานกนั...”  

 
 “...การปรับระบบราชการ จะใหทํางานแบบไหน เพราะเราไม strong พอวา

อยากใหขาราชการไทยอยางไร เรากระจายอํานาจไปแตไมบอกวาตองเปนอยางไร  ก.พ.
ไมไดเขาไปปรับมาตรฐาน วาตําแหนงเดยีวกันในแตละที่จะตองเหมอืนกันอยางไร ตอง
ทําอะไรบาง...” 
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“...ผมมองวางานนี้มันเปนงานที่ไม incomplete ในตางประเทศมองตั้งแตวันที่
เขามาจนถึงวนัที่จบชีวิตราชการ มีกฎหมายรองรับทั้งหมดเปนระบบใหญ แตเราคิดไม
จบ ปลอยใหไปดูแลกันเอง หวังวาทําไปสกัพักคอยๆ เพิม่ไป เมื่อทําตลาดก็คอยๆ 
เปลี่ยนไป แตเราไมมีวิธีคิดทีต่กผลึกวาทําอยางไร ตองรอใหเวลาหรือทาํไปกอนแลวจงึ
คอยเขียนกฎรองรับ…ในตางประเทศเขารอมากวาเมื่อไหรจะฝกมา สวนของเราไมมี
ระเบียบในเรื่องใดๆ เมื่อเดก็เขามาแลว ถาอยากจะใหไดตาํแหนงไหน ตองใหตั้งแตเขา
มาเลย เพราะเมื่อเขามาแลว ปรับไมได เพราะระเบียบขาราชการทําไมได…” 

 
6. ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ 

 
ขอมูลจากการสัมภาษณ นปร. มีขอคิดเห็นในภาพรวมสรปุไดวา โครงการมีวัตถุประสงค 

ที่ดีในการดึงดดูคนรุนใหมเขามาทํางานราชการ แตเมื่อนํามาบริหารจดัการแลวแตกตางไปจาก
วัตถุประสงควางไว ซ่ึงจะตองทําใหเกิดขึ้นไดจริงตามวัตถุประสงค ถึงแมวาระบบที่เปนอยูจะสราง
การเปลี่ยนแปลงใหเกดิขึ้นไดยากตาม การเปลี่ยนแปลงไมจําเปนตองเปนเรื่องใหญ เพียงแคเปน
ขาราชการที่ไมคดโกง ทําตวัเปนตวัอยางที่ดีก็ทําใหเกดิการเปลี่ยนแปลงไดแลว และจะตองใช
ระยะเวลา (จํานวน 10 คน) อีกทั้งยังมีความประทับใจในโครงการตอนชวงฝกงานทัง้หนวยงาน
ราชการ เอกชน และตางประเทศ ไดพบกบัปราชญและผูทรงคุณวุติจํานวนมาก เชน ผูวาราชการ
จังหวดั ทําใหไดประสบการณและวิธีคิดในการทํางานดขีึ้น รวมทั้งอาจารยที่ปรึกษาที่ใหการดแูล
เอาใจใส (จํานวน 5 คน) นอกจากนั้น นปร.  ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน มีขอคดิเห็นหรือ
ขอเสนอแนะในดานตาง ๆ ดงันี้ 

 
6.1  การพัฒนาเนื้อหาหลักสูตร 

ขอมูลจากการสัมภาษณ นปร. มีขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ สรุปไดดังนี้ 
1. ควรใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร 
2. เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องระเบียบราชการ การทําหนังสอืราชการ การพัฒนา

ยุทธศาสตร การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย  
3. เพิ่มการปฏิบัติจริงและกจิกรรมดานอื่นๆ โดยลดเนื้อหาดานทฤษฎลีง 

ดังขอคิดเห็นตอไปนี ้
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“...อยากใหสอนเรื่องการทําหนังสือราชการมากกวานี้ สรางวิธีฝกแบบกลางที่
ทุกคนตองรู อาจจะไมตองลงมือเขียนมากนัก แตตองรูวาที่มาที่ไปอยางไร จะตองติดตอ
ใคร มีลําดับหนวยงานติดตออยางไร...”(นปร.หญิง) 

 
“...ใหเวลาการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น ควรมีการ implement ใหกรณีศึกษา ในการจัด

เวลาการเรียนรู ในการเรียนนโยบายสาธารณะใหทํากรณีศึกษาไดมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติงานจริง โดยรวมกับหนวยงานที่ทํานโยบายเพื่อการแสดงความคิดเห็นรวมกัน จะ
ไดเรียนรูจากประสบการณจริง ไมเฉพาะเชิงทฤษฎีอยางเดียว…”(นปร.ชาย) 

 
“...สอนใหนําทฤษฎีมาใชไดจริง การทํางานกับสายบังคบับัญชา และการทํางาน

แบบ routine บาง เชน การทําหนังสือราชการ จริงอยูทีต่องมาปรับ แตควรสอนใหเขาใจ
ระบบระเบยีบบาง เพราะตองปรับตัวและเสียเวลาไปมาก อยากใหสอนเรื่องการเขียนงาน
และการประชมุมากขึ้นดวย...”(นปร.หญิง) 

 

ขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปด การสัมภาษณผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน  
มีขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ สรุปไดดังนี้ 

1. ใหสวนราชการที่รับการบรรจุเขามาชวยในการพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรทั้งดานการ
ปฏิบัติและดานวิชาการ ใหสอดคลองกับบทบาทหนาทีค่วามรับผิดชอบในอนาคต เนนเรื่องการ
เสริมสรางสมรรถนะเฉพาะตําแหนงหรือกระทรวง (จํานวน 2 คน) 

2. เพิ่มเนื้อหาหลักสูตรเร่ืองการเขียนหนังสือราชการ กฎระเบียบวธีิปฏิบัติราชการ 
การบริหารความขัดแยง สถิติ งบประมาณ จิตวิทยา การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ โดยอาจพิจารณา
ตามความตองการของแตละบุคคล (จํานวน 9 คน) 

3. ฝกปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น มีการประยุกตใชระหวางทฤษฎแีละปฏิบัติ มีกรณีศึกษา
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานจริงที่มีความหลากหลาย มีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ นปร.รุนพี่ 
(จํานวน 7 คน) 

4. การฝกการปฏิบัติจากการทํางานจริง ๆ ใหมีความเขมขน โดยใหฝกงานจาก
สวนกลางไปกอนแลวจึงแยกไปฝกสวนอื่นๆ และควรใหฝกงานแตละหนวยงานระยะเวลานานกวา
นี้ เพื่อใหเหน็ภาพรวมในการทํางานและการประสานงาน (จํานวน 14 คน)  

ดังขอคิดเห็นตอไปนี ้
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“...เพิ่มในสวนของทฤษฎีหรือการปฏิบัติ จริงๆ ที่เขาขาด ทฤษฎีจริงๆ เขามีอยู
แลวนะพวกเทคโนโลยี เขามีอะไรใหมๆ อยูแลว แตอีกอนัหนึ่งก็คือประสบการณๆ เปน
ส่ิงสําคัญ เพราะอยางที่จะไดมาบางอยางมนัตองใชประสบการณในการทํา บางอยางมัน
ตองพลิกแพลง และอีกอยางหนึ่งก็คือ เพราะงานที่ออฟฟศเปนงานทีต่อง ประสาน กับ
หนวยงานขางนอก รัฐวิสาหกิจอะไรตางๆ อันนี้มันกต็องฝกวิธีการ ไมใชวาเขาไมเคยนะ 
อันนี้เปนขอเสนอแนะเหมือนกับวิธีการทํางานที่ไมใชเปนทีม มันเปนวธีิการแบบ 
เหมือนกับวาเวลาเราคุยแลกเปลี่ยนกับหนวยงานขางนอกบางทีอาจจะยังเปนเด็กใหมเขา
ยังไมยอมรับหรืออะไรตางๆ บางทีวิธีการคุยมันเหมือนกบัตรงนี้มันตองใชเวลา ...”
(ผูบังคับบัญชา นปร.ชาย) 

 
“...ใช ยังไมมปีระสบการณมากเลย การเสนอความเหน็ครม.หรือการรางหนังสือ 

หรืออะไรเขายงัไมรูระเบียบ ซ่ึงสํานักงบประมาณโดยสวนตัวคิดวานาจะสอนในเรื่องนี้
ดวย เพราะวาสมัยที่เขามาทํางานใหมๆปฐมนิเทศนี่ตองเรียนเรื่องระเบยีบงานสารบรรณ 
การเขียนหนังสือราชการ เดี๋ยวนี้รุนใหมๆรูสึกวาจะไมไดเรียน ก็บอกใหเขาดูตวัอยางพี่ๆ
ที่เขาทํา คือในดานวิชาการไมคอยเนนเทาไหร เพราะคดิวา กพร.หรือกพ.เขาจะใสใหเขา
อยูแลว แตนาจะเปนในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมขาราชการควรจะมี เพราะวาเดี๋ยวนีไ้ม
คอยมี เราไมคอยเนนในเรื่องนี้เลย แมแตเดก็เขาก็ไมคอยเนน เพราะฉะนั้นบานเมืองเรา
ถึงไดวุนวายยุงเหยิงอยางนี้ ถาเราเนนเรื่องนี้มันก็อาจจะดีขึ้น...”(ผูบังคับบัญชา นปร.
ชาย) 

 
“...หลักสูตรมีการเทรนการเขียนหนังสือราชการรึเปลาเพราะสําคัญมากและก็มี

เร่ืองการประสานประโยชนได หมายถึงวา ตองทําภายใตกรอบของกฎ ระเบียบ กฎเกณฑ 
ที่หนวยงานสามารถตองนําไปทํางานได เนื่องจากเปนหนวยงานที่ผลักดันการขับเคลื่อน
นโยบายรัฐบาล ก็ตองประสานประโยชนกับฝายการเมอืงได  และตองแกปญหาการเดิน
งานไดดวย    ตัวผูเขารับการอบรม เมื่อเปนน้ําใหมเขามาในระบบราชการจะมองเหน็แลว
วามันขัดกับความรูสึกก[ัภาคเอกชน อาจจะเปนเพราะตวัเด็กเองมากกวา ถาเปนตัว
หลักสูตรก็ตองสรางขวัญกําลังใหเดก็ในโครงการวา มนัสามารถทําไดจริงๆ...”
(ผูบังคับบัญชา นปร.หญิง) 
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6.2  การพัฒนาความรูความสามารถของ นปร. 
ขอมูลจากการสัมภาษณ นปร. มีขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ สรุปไดดังนี้ 
1. พัฒนาความรูความสามารถของ นปร. ใหตอเนื่องทั้งหลักสูตรการอบรมระยะสัน้

และระยะยาว โดยสนับสนุนตามความตองการของ นปร. 
2. เนนการพัฒนาความคิดที่เปนระบบและสามารถตอยอดความคิดได 
3. เนนการอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับการครองตนและจริยธรรมใหจริงจังกวาเดิม 

ดังขอคิดเห็นตอไปนี ้
 

“...ตอนที่เรียน รูสึกวาเราจะเรียนเรื่องวิชาการมากเกนิไป พอมาทํางานจริง 
อาจจะไมไดใช ก็อยากจะใหเนนในเรื่องของการพัฒนา ในเรื่องของทักษะในการตดิตอ 
อยางนี้มากกวา...” (นปร.หญิง) 

 
“...อยากใหปลอยเชิงสรางสรรคคิดตอยอดเอง และควบคุม นปร.ได...”(นปร.

หญิง) 
 
“...ลดเรื่องวิชาการลง ตองเพิ่มปฏิบัติใหมากขึ้น  เพิ่มการสอนจริยธรรม การ

ครองตน การแตงกาย มีช่ัวโมง homeroom สอนตอนเชา ครูก็พยามจะสอนแตกไ็มได
จริงจัง เพียงแตพูดบอยๆมากกวา และอยากใหการจัดเนือ้หาการเรียนการสอนเปนเรื่อง
ตอเนื่องกัน  ไมกระโดดขามเรื่องไป และไมอยากใหมาซ้าํกัน พูดเรื่องเดียวกันอกี...”
(นปร.ชาย) 

 
ขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปด การสัมภาษณผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน  

มีขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ สรุปไดดังนี ้
1. ความรูเกี่ยวกับงานราชการ กฎระเบียบตาง ๆ และทักษะพื้นฐานของขาราชการ

ระดับปฏบิัติการ เร่ืองแผนงาน โครงการ การนํานโยบายปฏิบัติ เร่ืองการเจรจาตอรองและการแกไข
ปญหาความขดัแยง รวมถึงเรื่องภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศ (จํานวน 3 คน) 

2. ความสามารถทํางานเปนทีมรวมกับผูอ่ืน รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพและการคิด
เชิงระบบ (จํานวน 3 คน) 

3. การพัฒนาคณุธรรมและจติสํานึกใหมีความรับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ 
มุงมั่นในการทํางานใหประชาชนใหมากไมเอาเปรียบราชการ (จํานวน 7 คน) 
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4. ควรสอนใหมีการเรียนรูส่ิงใหม ๆ ที่ทันสมัยอยางตอเนื่อง แมวาจะจบจาก
หลักสูตรไปแลว  

ดังขอคิดเห็นตอไปนี ้
 

 “...ควรสอนคุณธรรม ไมใหเอาเปรียบราชการมากเกนิไป เชน การเดนิทางไป
ตางประเทศ หองพักพวกเราจะไมมีคา internet แตเขาสั่งใช ซ่ึงระเบียบหามใชสวนตวั 
แตนปร.มองวาใชไดตามระเบียบ ถือเปนการเอาเปรียบราชการ ควรใหสมน้ําสมเนื้อ แต
อยาใหบอย…”(ผูบังคับบัญชา นปร.ชาย) 

 
“...การทํางานเปนทีม คือ เนือ่งจากเวลาเราแบงงานกนั มนัก็แบงตาม job จะใช

คําวาแบงหัวขอที่จะมอบหมายแตละคนไปทําๆ ซ่ึงเขาก็ทํามาไดระดับหนึ่ง แตตอง
ยอมรับวาเปนคนรุนใหมทีย่งัไมเคยทํางานราชการหรือวาประสบการณในการทํางาน
พวกนี้ เราตองยอมรับในระดบัหนึ่ง ไมใชวาหวังดเีลิศอยางคนทาํงานมา 6 ป มันเปนไป
ไมไดที่เด็กที่พึง่จะจบมา จะทํางานไดเลย มันไมมี มีที่ไหน มันตองยอมรับ แตถาถามวา
เขามีความสนใจที่จะทํางานมี และการทํางานกับเพื่อนรวมงานและพี่รวมงานเขาก็ทําได
ระดับหนึ่งไมถึงกับวาทําไมได...”(ผูบังคับบัญชา นปร.ชาย) 

 
6.3  การดําเนนิงานโครงการ 

ขอมูลจากการสัมภาษณ นปร. มีขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ สรุปไดดังนี้ 
1. ควรมีการผลิต นปร.รุนตอ ๆ ไป และอาจเพิ่มจํานวนใหมากขึน้ (จํานวน 2 คน) 
2. การคัดเลือกผูเขารวมโครงการ ควรเปดโอกาสใหกับทกุระดับการศึกษาและควร

พิจารณาถึงประสบการณ (จํานวน 5 คน) โดยอาจพจิารณาจากขาราชการในหนวยงานตาง ๆ ที่
กําลังจะขึ้นเปนผูบริหาร ซ่ึงนาจะสามารถเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงไดงายกวาโครงการของ นปร. 
(จํานวน 1 คน) 

3. ควรมีการประชาสัมพันธโครงการใหกบัหนวยงานทีจ่ะตองไปฝกงานหรือ
ทํางาน (จํานวน 4 คน) 

4. รูสึกผิดหวังกับการโฆษณาเกี่ยวกับ Fast Track 
5. ควรมีความโปรงใสในทุกเรื่อง โดยเฉพาะการใชงบประมาณในการพัฒนา นปร. 

หากพิจารณาจากสิ่งที่ไดรับไมสอดคลองกับงบประมาณที่สูญเสียไป (จํานวน 2 คน) 
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6. ควรนําขอเสนอของ นปร.มาพิจารณาและปรับใชใหเกิดการปฏิบัตจิริง (จํานวน  
2 คน) 

7. กพร. ควรทาํงานใหรวดเรว็และถูกตองกวาเดิม ผูที่เกี่ยวของกับโครงการตองมี
เวลาและใหความสําคัญกับโครงการมากขึ้น (จํานวน 3 คน) 

8. ควรเพิ่มกิจกรรมระหวางรุนพี่รุนนอง 
9. ระยะเวลาการอบรมนานเกินไป 
10. ควรบรรจุ นปร. ในแตละหนวยงานมากกวา 1 คน 
11. นปร.ควรมีสวนในการเลือกหนวยงานที่จะไปฝกงาน และควรแจงใหชัดเจนวา

ตองไปทํางานที่ใด มีภาระหนาที่อยางไร 

ดังขอคิดเห็นตอไปนี ้
 

“...มีมาตรฐานไวในการรับ แตไมไดหมายความวาคนจบโทจะเกงกวาตรี
ตรงไหน เพราะการรับเขามาก็มุกระดับโดยทุกคนใชขอสอบเดียวกัน คนระดับปริญญา
ตรีที่มีศักยภาพสูง หากไมด ีก็ไมไดเขารวมโครงการ สวนนี้เปนเรื่องของเกณฑการ
คัดเลือก คงสะทอนไปที่เกณฑการคัดเลือก ไมใชผิดที่ผูไดรับการคัดเลอืกในระดับ
ปริญญาตรีที่ไดเขาโครงการ…”.(นปร.หญิง) 

 
“...ขาดการประชาสัมพันธทีด่ีเกีย่วกับโครงการ โดยเฉพาะในหนวยงานที่จะไป

อยู บางคนจึงมีอคติกับ นปร. บางคนก็ตั้งความคาดหวังไวสูงวาเราจะสามารถรูทุกอยาง 
ทําไดทุกอยาง ซ่ึงในความเปนจริงเราก็เขามาเรียนรูเหมือนกัน…”(นปร.ชาย) 

 
“...การไมรับปริญญาตรี  เปนการตัดสิทธิ์คนบางกลุมออกไป สถาบันดูถูกคนที่

จบปริญญาตรี แสดงวาไมมีประสิทธิภาพ ตอนสอบมีทั้งสามระดับ คนทีเ่ปนปริญญาเอก
ตกไปก็มี ใชขอสอบชุดเดียวกัน คนจบปรญิญาตรีก็เขามาได อาจจะเปนเรื่องของวัยวฒุิ 
ควรสรางขาราชการตั้งแตอายุยังนอย สวนใหญคนลาออกจะเปนปริญญาโท และเอก
เพราะหาเงินไดมากกวาเปนราชการ…(นปร.หญิง) 

 
“...การดําเนนิโครงการควรจะมีความโปรงใสในทุกๆ เร่ือง...” (นปร.ชาย) 
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ขอมูลจากการสัมภาษณอาจารยที่ปรึกษาและผูที่เกี่ยวของกับโครงการ มีขอคิดเห็น
เร่ืองการใชงบประมาณวามคีวามเครงครัดมากตามกฎระเบียบราชการ ไมคลองตัว และมีปญหา
เร่ืองการสื่อสารให นปร. ทราบ ทําใหเกิดความเขาใจผิดเรื่องงบประมาณ ดังขอคิดเหน็ตอไปนี้  

 
“...การใชงบประมาณ ของน ปร.รุนที่ 2 เครงครัดกวาของ นปร. รุนที่ 1 รวมทั้ง

การประสานงาน และการสื่อสารไมชัดเจนทําใหเกิดการเขาใจผิดระหวาง นปร. และ
เจาหนาที่ประสานงาน และการดําเนนิงานไมคลองตัว…” 

 
“…โครงการนี้ยังไมคลองตัวตามวัตถุประสงค และเมื่อมีระบบ สตง. เขามาอีก 

จึงคอนขาง Fix ระบบมาก เมื่อกอนใชของ World Bank ก็มีความยืดหยุนมากกวาเพราะ
ดูที่ผลงาน แตเมื่อตองใชเงินหลวงในรุน 3 นี้นาจะคลองตัวนอยกวารุน 2 ในเรื่อง
ระเบียบตาง ๆ ทั้งของในหนวยงานของเราดวย ซ่ึงเคยทําได เมื่อใชเงินหลวงก็ถือวาผิด
กฎหมายก็ใชไมได…” 

 
“...เชนตอนทีไ่ปตางประเทศ สํานักงานเปลี่ยนกฎเรื่องของคาใชจายวาใหลดลง

เพราะงบประมาณลดลง ไปถามรุนพี่วาไดไมเหมือนกัน ยังมีปญหากับเด็กบางคน และ
ความผิดของเราดวยทีไ่มส่ือสาร เชน เมื่อเด็กไปอยู ตองไปเชาบาน เมือ่กลับมาเจาของ
บานขอคาเสียหายของบานพัก ซ่ึงจะหักจากคามัดจํา ซ่ึงเด็กออกไปกอน แลวมาหักเงนิ
เด็กไมเกี่ยวกับเงินหลวง เด็กก็ไมเขาใจ ตองยอมรับวาเจาหนาที่ของเราไมใชราชการ ไม
รูระเบียบที่แนนอน ระเบยีบไมชัดเจน และมีกฎขอ 16 ที่วาสถาบันจะออกกฎอะไรก็ได
ที่ไมจําเปนตองเหมือนหนวยราชการทั่วไปปฏิบัติ แตคนที่มาตรวจกลับบอกใหเรา
กลับไปทําเหมอืนราชการ เดก็ก็งง เราก็งงวา ตองทําอยางไร เปนปญหาเรื่องงานของ
การบริหาร...”  

 
ในสวนของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในสถาบัน อดีตผูอํานวยการสถาบัน กลาววา

“ตอนเริ่มแรกมีคนมาสมัครมาก แตเมื่อเร่ิมโครงการไมมาก็เยอะ และเมื่อเขามาเรียนที่นี่ เจาหนาที่ก็
เห็นวาพวกนี้เปนพวกอภิสิทธิ์ชน มาอยูช่ัวคราว ใชงานก็ไมไดเพราะเดี๋ยวก็ไป ทําใหบางคนมองวา 
นปร.ไมดี” 
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ขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปด การสัมภาษณผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน  
มีขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ สรุปไดดังนี้ 

1. เปนโครงการที่ดีมีประโยชน สรางคนเกง ดี มีคุณธรรม มีนวัตกรรมใหม มีการ
สรรหาและคัดเลือกขาราชการเกง ๆ เพื่อเขารับราชการ แตระบบการบรหิารบุคคล เชน การแตงตั้ง 
การเลื่อนตําแหนง ควรใชหลักเกณฑเดยีวกันกับขาราชการทั่วไป เพื่อไมใหเกิดความขัดแยงกับ
ระบบปกต ิ(จาํนวน 4 คน) 

2. คุณสมบัติดานความสามารถในการใชภาษาอังกฤษไมควรกําหนดสงูมากนัก 
เพราะเปนการทําลายโอกาสของบุคคลที่เกงและตั้งใจ แตไมมีความสามารถดานภาษาอังกฤษเทากับ
คนอื่น ควรพิจารณาถึงคุณสมบัติอ่ืนๆ เชน จิตสาธารณะ (จํานวน 2 คน) 

3. การเปนนกับริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหมหรือการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงควร
เปนผูที่มีอํานาจในการตัดสินใจไดในระดบัหนึ่ง การปฏบิัติงานที่ทํางานเปนทีมจะทาํใหยากตอการ
เปลี่ยนแปลง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอยางอาจจะกระทบตอคนจํานวนมาก (จํานวน  
2 คน) 

4. การทํางานหากมีการเปรยีบเทียบขาราชการรุนเกาอาจหมดกําลังใจในการทํางาน 
เพราะเสนทางความกาวหนาของตัวเองบางทีมันไมสามารถไปตอได  

5. กพร. ควรใหความสําคัญกับการพัฒนาคนที่อยูในระบบเดิมดวย ควรมีการนําคน
รุนเกาและรุนกลางที่เปนคนเกงเขาไปมีสวนรวมดวย โดยเปดโอกาสใหหนวยงานตนสังกัดไดมี
โอกาสในการคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน เพื่อจะไดตรงกับความตองการของหนวยงาน การพัฒนา
คนในองคกร จะเปนการสรางความรักและความสัมพันธดีกวาการนําคนนอกมา (จํานวน 9 คน) 

6. เนนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย ไมหลงตัวเองหรือเกงอยาง
เดียวอาจจะไมเพียงพอ (จํานวน 2 คน) 

7. ใหสอบถามและทดลองงานที่ นปร. ตั้งใจจะทํากอนทีจ่ะโอนมาใหแตละ
หนวยงาน (จํานวน 2 คน) 

8. การฝกอบรมใชเวลานานถึง 2 ป 
9. ควรเรียนรูงานธรุการมากอนเริ่มทํางาน ควรเพิ่มความรูเชิงลึกในงานที่จะตองทํา

ของหนวยงาน มีทักษะในการทํางานเฉพาะทางของหนวยงานเพิ่มขึน้  
10. ควรทบทวนการสง นปร.ไปฝกงานตางประเทศ เพราะมีคาใชจายเยอะ และการ

ไปในระยะเวลาสั้น ๆ ไมนาจะไดอะไรมาก นอกจากนัน้ยังไมเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เปนรูปธรรม
ในขณะนี้ซ่ึงโครงการอาจเสียงบประมาณไปโดยเปลาประโยชน (จํานวน 2 คน) 
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11. ควรจะใหนปร.เห็นภาพของหนวยงานที่จะรับบรรจกุอนเขามาทํางานจริง 
(จํานวน 2 คน) 

12. ควรมี นปร. มาบรรจุในที่ทํางานเดยีวกันมากกวา 1 คน 
13. ควรประชาสัมพันธหลักสูตรที่สอน นปร. ใหหนวยงานไดทราบดวย 
14. ควรตรวจสอบความพรอมและความรูผูที่เปนคนฝกสอน นปร. (จาํนวน 2 คน) 
15. ควรมีการจัดตั้งกลุมหรือสหภาพเพื่อใหกลุม นปร. มีความเขมแขง็ 
16. ควรมีการวิเคราะหสภาพจิตของผูเรียน 

ดังขอคิดเห็นตอไปนี ้
 

“...เปนโครงการที่ดีมาก เพราะถือวา “เปนการเลือกคนดทีี่ดีอยูแลว แตการฝก
ปฏิบัติใหมีคณุภาพทีด่ีขึ้นกเ็ปนเรื่องจริง” แตการฝกปฏบิัตินอยไปบาง อาจจะเปนเพราะ
เวลานอยจึงไมมีโอกาสในการมอบงานที่จริงจังใหทํา เพราะตอนไปฝกงานนั้น ไมตอง
รับผิดชอบมาอยางจริงจัง เพยีงแตเขาไปเรยีนรูงานเทานัน้...”(ผูบังคับบัญชา นปร.หญิง) 

 
“...อยากให กพร. ดูตําแหนงที่เหมาะสมใหกับ นปร. ตั้งแตตน เพราะจะมีผลถึง

ตําแหนง เงินเดือนและการเลือกขั้นกอน และ กพร. ดูผูบงัคับบัญชาที่ใหไปฝกงานดวยวา
ตองการและมคีวามสามารถในการฝกงานใหจริงหรือไม...”(ผูบังคับบัญชา นปร.หญิง) 

 
“...พี่ตองถามกอนวา กพร.รับเด็กมาตรงนี้ มีเงื่อนไขอยางไร ตั้งเปาใหเขารึเปลา

วา ถาจะทาํงานที่นี้แลว กี่ปตองเปนผูเชี่ยวชาญอะไรอยางนี้ กําหนดไวรึเปลา   แลวอยาง
ที่สงมาทํางานแตละสวนราชการนี้ มีเงื่อนไขกับหนอยงานบางรึปาว วาตองรับอยางไร
บาง สําหรับกลุมนี้ กพร.ตองกําหนดกับสาํนักงบไหมวา เมื่อสํานักงบ รับเจาหนาทีก่ลุมนี้
ไปแลว สํานักงบตองดูแลเจาหนาที่กลุมนีอ้ยางไร อยางเชน 8 ปตองเปน C 8 นะ 10 ป
ตองเปนผูเชี่ยวชาญ ไดกําหนดไวไหม อยางเชนคนนี้เขาอยูเปน C 6 มานานแลว เปน
ชํานาญการ เขาอยูมายังไงเขาก็ยังไมไดขึ้น แตพอมีกลุมนี้เขามา ถาเกิด กพร.มีเงื่อนไขตัว
นี้กับสํานักงบ หรือหนวยงานอื่น มันจะเปนตัวบั่นทอนของคนที่ทํางานอยูนาน ทวีัน
เจาหนาทีก่ลุมนี้สอนเขา ฝกเขาในการทํางานถายในองคกรนั้น แลวถึงเวลา 8  ป เขา
ขึ้นมาเปนหวัหนาของคนนีค้นเดิมซึ่งจะรูสึกทันที ตัวนี้เปนตัวปญหาวาคนนั้นหนวยงาน
นั้นมีความรูสึก ซ่ึงถามวา กพร. กับหนวยงานมา lock ตัวนี้ไวไหม...”(เพื่อนรวมงาน 
นปร.หญิง) 
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ขอมูลจากการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของกับโครงการ มีขอคิดเห็นเกีย่วกับเรื่องสภาพจิต
ของ นปร. วา “...มีการทดสอบสภาพจิตกอน แตบางครัง้ก็หลบไปได มาออกทีหลัง มีพื้นฐานจากที่
บานประกอบดวย อยางเชนคนที่มีปญหาทางจิต ก็มาแสดงผลในปที่สอง แมวาทดสอบตอนเขาดวย
คณะแพทยก็ตาม วัดยากมาก...” 

 
นอกจากนั้นอาจารยที่ปรึกษาและผูที่เกีย่วของกับโครงการ ยังมีขอคิดเห็นเกีย่วกับ

การดําเนนิงานในภาพรวม สรุปไดวา โครงการยังไมบรรลุวัตถุประสงคเทาที่ควร ผลสําเร็จของ
โครงการนี้ คือ สามารถดึงคนเกงคืนจากเอกชนและสรางบุคลากรที่สามารถมองภาพรวมของ
องคกรไดประมาณรอยละ 60 เปาหมายของโครงการนี้มุงผลในระยะเวลานาน การจะปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงขาราชการตองมีกระบวนการผลิตที่ดีตั้งแตตนมากกวาเนนที่ผลงานขาราชการเทานั้น 
ดังขอคิดเห็นตอไปนี ้

 
“...เราไมแนนพอในโครงการของเรา เรามักจะดูวาเปนโครงการเพื่อการศึกษา 

ไมใชโครงการเพื่อการพัฒนา ถาเพื่อการศกึษาเราทําตามกฎระเบยีบอะไร จะทําอะไรตอง
มีหลักการที่แนนอน และเชือ่วาผูบริหารและขาราชการหลายทานกไ็มไดคิดแบบเดยีวกับ
ผมในเรื่องของเปาหมาย วัตถุประสงคของโครงการในการฝกปฏิบัติขาราชการไมใชการ
จัดการฝกอบรมหรือการเรียนใดๆ...ตองกลับไปดู master plan วาตองการสรางใหเปน
ขาราชการที่เปนนักคิด นักวางแผน และนักปฏิบัติ แตขาราชการทั่วไปไมไดเปนเชนนัน้ 
เราตองทําใหชัดเจน กพร.ตองการพัฒนาขาราชการใหพิสดารกวาปกติกวาที่ ก.พ. เคยทํา
...การทํางานทัง้หมดสวนมากมองที่วาผูเร่ิมตนกอตั้งงานหรือผูบริหารงานผิด แนนอนวา
ตองบอกวาผูคดิริเร่ิมเปนผูผิด ดําเนนิไมดี เด็กก็งงวา เขาตองทําอะไร แลวเราทําอะไร...”  

 
“...ไดประมาณ 60% เพราะเราไดคนจากเอกชนกลับคืนมา แตแนนอนวาตองใช

เวลา และเราไมสามารถสรางคนที่ดีมากทีสุ่ด ครบเครื่องในระยะเวลาทีก่ําหนดไว แตก็
ใหความมัน่ใจเขา ได... แตอุปสรรคคือเจานายอาจจะไมเขาใจ…”  

 
 “…เปาประสงคที่เราตองการขาราชการในโครงการนี้คืออะไร ส่ิงที่กาํลังทําตอง

ไมงาย ตองพสิดาร ตองทําใหคนคิดถึงวาโครงการนี้เปนโครงการที่มีลักษณะพิเศษ ...เรา
ตองไมดูแคทีป่ลายทางของผลงาน แตเราตองดูใหดีในกระบวนการทีจ่ะทําใหงานนัน้
ออกมาดี  เหมอืนกับการสรางบาน...” 



 

 
 

99 

ตอนที ่2 การวิเคราะหผลผลิตและผลลัพธนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม 
 

1. ขอมูลท่ัวไป 
1.1  ผูบังคับบัญชา 

ขอมูลทั่วไปของผูบังคับบัญชาที่ตอบแบบสอบถาม มีทั้งหมด 34 คน สวนใหญเปน
เพศชาย จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 52.9 อายุมากกวา 50 ป จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 55.9 
อายุราชการระหวาง 20 – 30 ป จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 52.9 การศึกษาระดับปริญญาโท 
จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 67.6 สําเร็จการศึกษาในกลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร ธุรกิจ และ
กฎหมายจํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 55.9 มีตําแหนงผูอํานวยการกอง/สวน/กลุม/สํานัก จํานวน 
15 คน คิดเปนรอยละ 44.1 อยูระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 67.6 หนวยงาน
ที่สังกัดกระทรวงพาณิชย จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 32.5 ไดรับทราบวัตถุประสงคของโครงการ
อยูในระดับปานกลาง จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 44.1 ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 15 – 23  
 
ตารางที่ 15 แสดงเพศของผูบังคับบัญชา 
 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 
ชาย 18 52.9 
หญิง 16 47.1 

รวม 34 100.0 
 
ตารางที่ 16 แสดงอายุของผูบังคับบัญชา 
 

อายุ จํานวน (คน) รอยละ 
อายุนอยกวา 40 ป 4 11.8 
อายุระหวาง 40-50 ป 11 32.4 
อายุมากกวา 50 ปขึ้นไป 19 55.9 

รวม 34 100.0 
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ตารางที่ 17 แสดงอายุราชการของผูบังคับบัญชา 
 

อายุราชการ จํานวน (คน) รอยละ 
อายุราชการนอยกวา 20 ป 8 23.5 
อายุราชการระหวาง 20-30 ป 18 52.9 
อายุราชการมากกวา 30ปขึ้นไป 8 23.5 

รวม 34 100.0 
 
ตารางที่ 18 แสดงระดับการศึกษาของผูบังคับบัญชา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 
ปริญญาตรี 9 26.5 
ปริญญาโท 23 67.6 
ปริญญาเอก 2 5.9 

รวม 34 100.0 
 
ตารางที่ 19 แสดงกลุมสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาของผูบังคับบัญชา 
 

กลุมสาขาวิชา จํานวน (คน) รอยละ 
การศึกษา 1 2.9 
สังคมศาสตร ธุรกิจ และกฎหมาย 19 55.9 

วิศวกรรมศาสตร การผลิตและการกอสราง 2 5.9 

สุขภาพและสวัสดิการ 1 2.9 
เศรษฐศาสตร นโยบายและการจัดการทรัพยากร
ส่ิงแวดลอม วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

8 23.5 

ไมตอบ 3 8.8 
รวม 34 100.0 
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ตารางที่ 20 แสดงตําแหนงของผูบังคับบัญชา 
 

ตําแหนง จํานวน (คน) รอยละ 
นักทรัพยากรบุคคล 1 2.9 
นักประชาสัมพันธ 1 2.9 
นักวเิคราะหนโยบายและแผน/งบประมาณ 6 17.6 
นักวิชาการพาณิชย/พัฒนาชมุชน 6 17.6 
หัวหนากลุม 1 2.9 
ผูอํานวยการกอง/สวน/กลุม/สํานัก 15 44.1 
ผูเชี่ยวชาญ 1 2.9 
รองอธิบดี 1 2.9 
ไมตอบ 2 5.9 

รวม 34 100.0 
 
ตารางที่ 21 แสดงระดับของผูบังคับบัญชา 
 

ระดับ จํานวน (คน) รอยละ 
ชํานาญการ 3 8.8 
ชํานาญการพิเศษ 23 67.6 
ระดับ 8 7 20.6 
ระดับ 9 1 2.9 

รวม 34 100.0 
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ตารางที่ 22 แสดงหนวยงานที่สังกัดของผูบังคับบัญชา 
 

หนวยงานที่สงักัด จํานวน (คน) รอยละ 
กระทรวงพาณิชย 11 32.4 
กระทรวงมหาดไทย 7 20.6 
กระทรวงการคลัง 3 8.8 
กระทรวงพลังงาน 1 2.9 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 2 5.9 
กระทรวงยุติธรรม 1 2.9 
กระทรวงศกึษาธิการ 1 2.9 
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 1 2.9 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 1 2.9 

สํานักนายกรัฐมนตรี 2 5.9 

สํานักงาน ก.พ. และ ก.พ.ร. 2 5.9 
สํานักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ 2 5.9 

รวม 34 100.0 

 
ตารางที่ 23 แสดงระดับการรับทราบวัตถุประสงคของโครงการ 
 

ระดับการรับทราบวัตถุประสงคของโครงการ จํานวน (คน) รอยละ 

นอยที่สุด 1 2.9 
นอย 2 5.9 
ปานกลาง 15 44.1 
มาก 10 29.4 
ไมมีขอมูล 2 5.9 

รวม 4 11.8 
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2.2  เพื่อนรวมงาน 
ขอมูลทั่วไปของเพื่อนรวมงานที่ตอบแบบสอบถาม มีทั้งหมด 34 คน สวนใหญเปน

เพศหญิง จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 58.8 อายุระหวาง 30 – 40 ป จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 
52.9 อายุราชการนอยกวา 10 ป จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 50.0 การศึกษาระดับปริญญาโท 
จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 61.8 สําเร็จการศึกษาในกลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร ธุรกิจ และ
กฎหมายจํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 55.9 มีตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 10 คน 
คิดเปนรอยละ 29.3 อยูระดับชํานาญการ จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 52.9 หนวยงานที่สังกัด
กระทรวงพาณิชย จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 32.5 ไดรับทราบวัตถุประสงคของโครงการอยูใน
ระดับปานกลาง จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 58.8 ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 24 – 32  
 
ตารางที่ 24 แสดงเพศของเพื่อนรวมงาน 
 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 
ชาย 14 41.2 
หญิง 20 58.8 

รวม 34 100.0 
 
ตารางที่ 25 แสดงอายุของเพื่อนรวมงาน 
 

อายุ จํานวน (คน) รอยละ 
อายุนอยกวา 30 ป 12 35.3 
อายุระหวาง 30-40 ป 18 52.9 
อายุมากกวา 40 ป ขึ้นไป 4 11.8 

รวม 34 100.0 
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ตารางที่ 26 แสดงอายุราชการของเพื่อนรวมงาน 
  

อายุราชการ จํานวน (คน) รอยละ 
อายุราชการนอยกวา 10 ป 17 50.0 
อายุราชการระหวาง 10-20 ป 10 29.4 
อายุราชการมากกวา 20 ป ขึ้นไป 7 20.6 

รวม 34 100.0 
 
ตารางที่ 27 แสดงระดับการศึกษาของเพื่อนรวมงาน 
 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 
ปริญญาตรี 13 38.2 
ปริญญาโท 21 61.8 

รวม 34 100.0 
 
ตารางที่ 28 แสดงกลุมสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาของเพื่อนรวมงาน 
 

กลุมสาขาวิชา จํานวน (คน) รอยละ 
การศึกษา 1 2.9 
มนุษยศาสตรและศิลปกรรมศาสตร 2 5.9 

สังคมศาสตร ธุรกิจ และกฎหมาย 19 55.9 

วิทยาศาสตร 1 2.9 
วิศวกรรมศาสตร การผลิตและการกอสราง 1 2.9 

เศรษฐศาสตร การจัดการทัว่ไป การจัดการสิ่งแวดลอม 
การจัดการอุตสาหกรรม การทองเที่ยวและการโรงแรม 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

9 26.5 

ไมตอบ 1 2.9 
รวม 34 100.0 
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ตารางที่ 29 แสดงตําแหนงของเพื่อนรวมงาน 
 

ตําแหนง จํานวน (คน) รอยละ 
เจาหนาที่ธุรการ 1 2.9 
นักทรัพยากรบุคคล 1 2.9 
นักประชาสัมพันธ 1 2.9 
นักพัฒนาการทองเที่ยว 1 2.9 
นักพัฒนาระบบราชการ 1 2.9 
นักพัฒนาสังคม 1 2.9 
นักวเิคราะหงบประมาณ 3 8.8 
นักวเิคราะหนโยบายและแผน 10 29.3 
นักวิชาการคลัง 1 2.9 
นักวิชาการพฒันาชุมชน 1 2.9 
นักวิชาการพาณิชย 9 26.5 
นักวิชาการลงทุน 1 2.9 
นักวิชาการวัฒนธรรม 1 2.9 
นักวิชาการศึกษา 1 2.9 
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 1 2.9 

รวม 34 100.0 
 
ตารางที่ 30 แสดงระดับของเพื่อนรวมงาน 
 

ระดับ จํานวน (คน) รอยละ 
ปฏิบัติการ 11 32.4 
ชํานาญการ 18 52.9 
ชํานาญการพิเศษ 2 5.9 
ไมตอบ 3 8.8 

รวม 34 100.0 
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ตารางที่ 31 แสดงหนวยงานที่สังกัดของเพื่อนรวมงาน 
 

หนวยงานที่สงักัด จํานวน (คน) รอยละ 
กระทรวงพาณิชย 11 32.5 
กระทรวงมหาดไทย 7 20.6 
กระทรวงการคลัง 3 8.8 
กระทรวงวัฒนธรรม 1 2.9 
กระทรวงพลังงาน 1 2.9 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 1 2.9 
กระทรวงยุติธรรม 1 2.9 
กระทรวงศกึษาธิการ 1 2.9 
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 1 2.9 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 1 2.9 

สํานักนายกรัฐมนตรี 2 5.9 
สํานักงาน ก.พ .และ ก.พ.ร. 2 5.9 
สํานักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ 2 5.9 

รวม 34 100.0 

 
ตารางที่ 32 แสดงระดับการรับทราบวัตถุประสงคของโครงการ 
 

ระดับการรับทราบวัตถุประสงคของโครงการ จํานวน (คน) รอยละ 

นอยที่สุด 2 5.9 
นอย 4 11.8 
ปานกลาง 20 58.8 
มาก 5 14.7 
ไมมีขอมูล 3 8.8 

รวม 34 100.0 
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2. คุณลักษณะของนักบริหารการเปลี่ยนแปลง  
 

2.1  ผูบังคับบัญชา 
 
ตารางที่ 33 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาตอคุณลักษณะของนักบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 

จํานวน (รอยละ) ความคิดเห็นและความพึงพอใจ 
ไมมีขอมูล นอยที่สดุ นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม 

Mean S.D. ระดับความคิดเห็น 

คุณลักษณะของ นปร. 
ดานความสามารถในการเปนนักคิดและนักพัฒนา 

       
 

3.76 
 

0.75 
 

มาก 
สามารถวิเคราะหสภาพแวดลอมและสถานการณ
ปจจุบันไดอยางเปนระบบชัดเจน 

1 
(2.9) 

0 
(0.0) 

1 
(2.9) 

10 
(29.4) 

19 
(55.9) 

3 
)8.8(  

34 
(100.0) 

3.62 0.92 มาก 

สามารถคาดการณแนวโนมในอนาคตจากขอมูลในอดีต 1 
)2.9(  

0 
(0.0) 

3 
)8.8(  

11 
)32.4(  

17 
)50.0(  

2 
)5.9(  

34 
(100.0) 

3.44 0.96 ปานกลาง 

สามารถนําเสนอแนวคิดใหมๆ ในเชิงสรางสรรคสําหรับ
การปฏิบัติงานได 

2 
)5.9(  

0 
(0.0) 

2 
)5.9(  

7 
)20.6(  

16 
)47.1(  

7 
)20.6(  

34 
(100.0) 

3.65 1.23 มาก 

สามารถศึกษาวิจัย กําหนดเปาหมาย วัตถุประสงคและ
แผนงานโครงการภาครัฐได 

2 
)5.9(  

0 
(0.0) 

1 
)2.9(  

14 
)41.2(  

12 
)35.3(  

5 
)14.7(  

34 
(100.0) 

3.44 1.16 ปานกลาง 

สามารถติดตามและประเมินผลนโยบายสาธารณะได 4 
)11.8(  

0 
(0.0) 

1 
)2.9(  

9 
)26.5(  

15 
)44.1(  

5 
)14.7(  

34 
(100.0) 

3.35 1.43 ปานกลาง 
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จํานวน (รอยละ) ความคิดเห็นและความพึงพอใจ 

ไมมีขอมูล นอยที่สดุ นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม 

Mean S.D. ระดับความคิดเห็น 

สามารถประสานงานและปรับตัวเขากับผูอื่นได 0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3 
)8.8(  

14 
)41.2(  

17 
)50.0(  

34 
(100.0) 

4.41 0.66 มาก 

สามารถเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงได 0 
(0.0) 

1 
)2.9(  

1 
)2.9(  

8 
)23.5(  

19 
)55.9(  

5 
(14.7) 

34 
(100.0) 

3.76 0.85 มาก 

มีไหวพริบ ความสามารถในการแกปญหาเฉพาะหนา 0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

1 
)2.9(  

5 
)14.7(  

16 
)47.1(  

12 
)35.3(  

34 
(100.0) 

4.15 0.78 มาก 

มีความอดทนตอแรงกดดันจากปญหาและอุปสรรค 
ตางๆ ได 

0 
(0.0) 

1 
)2.9(  

0 
(0.0) 

5 
)14.7(  

19 
)55.9(  

9 
)26.5(  

34 
(100.0) 

4.03 0.83 มาก 

คุณลักษณะของ นปร. 
ดานความสามารถในการเปนนักบริหารเชิงปฏิบัติ 

       
 

3.34 
 

1.10 
 

ปานกลาง 
สามารถปฏิบัติหนาที่เลขานุการบริหาร สําหรับผูบริหาร
ในระดับสูงในภาครัฐ 

4 
)11.8(  

0 
(0.0) 

3 
)8.8(  

6 
(17.6 

16 
)47.1(  

5 
)14.7(  

34 
(100.0) 

3.32 1.47 ปานกลาง 

สามารถตรวจวินิจฉัย วางแผน ออกแบบ ขับเคลื่อน และ
สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในการบริหารงานภาครัฐ 

3 
)8.8(  

0 
(0.0) 

3 
)8.8(  

9 
)26.5(  

14 
)41.2(  

5 
)14.7(  

34 
(100.0) 

3.35 1.35 ปานกลาง 

สามารถวางแผน จัดโครงสรางและระบบงาน บริหาร
ทรัพยากร และองคความรูในองคการไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 

3 
)8.8(  

0 
(0.0) 

3 
)8.8(  

9 
)26.5(  

14 
)41.2(  

5 
)14.7(  

34 
(100.0) 

3.35 1.35 ปานกลาง 
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จํานวน (รอยละ) ความคิดเห็นและความพึงพอใจ 

ไมมีขอมูล นอยที่สดุ นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม 

Mean S.D. ระดับความคิดเห็น 

คุณลักษณะของ นปร. 
ดานความสามารถในการครองคนและครองตน 

       
 

4.07 
 

0.84 
 

มาก 
สามารถสรางการยอมรับนับถือ ความเขาใจ ความ
ไววางใจและความอบอุนใจในการทํางานรวมกับผูอื่น 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

2 
)5.9(  

4 
)11.8(  

16 
)47.1(  

12 
)35.3(  

34 
(100.0) 

4.12 0.84 มาก 

สามารถเปนผูนํา การบริหารเวลา พัฒนาความรูของ
ตนเอง ควบคุมตนเองใหอยูในกรอบจริยธรรมอันดีและ
ประพฤติที่เปนแบบอยางที่ดี 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3 
)8.8(  

3 
)8.8(  

18 
)52.9(  

10 
)29.4(  

34 
(100.0) 

4.03 0.87 มาก 
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จากตารางที่ 33 แสดงใหเห็นวาผูบังคับบัญชามีความคิดเห็นและความพึงพอใจตอ
คุณลักษณะของนักบริหารการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับมาก ดานความสามารถในการครองคนและ
ครองตน และดานความสามารถในการเปนนักคิดและนักพัฒนา โดยมีความคิดเห็นและความพึง
พอใจมากในเรื่องสามารถประสานงานและปรับตัวเขากับผูอ่ืนได รองลงมา ไดแก  

1. มีไหวพริบ ความสามารถในการแกปญหาเฉพาะหนา  
2. สามารถสรางการยอมรับนับถือ ความเขาใจ ความไววางใจและความอบอุนใจในการ

ทํางานรวมกับผูอ่ืน  
3. สามารถเปนผูนํา การบริหารเวลา พัฒนาความรูของตนเอง ควบคุมตนเองใหอยูในกรอบ

จริยธรรมอันดีและประพฤติที่เปนแบบอยางที่ดี และมีความอดทนตอแรงกดดันจากปญหาและ
อุปสรรคตาง ๆ ได 

ดังขอคิดเห็นตอไปนี ้
 

“...โดยสวนตัวเขาเปนคนมีมนุษยสัมพันธดีกับเพื่อนรวมงาน ใครเห็นใครรักเขา
กับทุกคนไดหมด เขาวางตัวดี โดยลักษณะนิสัยเขาเปนคนอารมณเย็น ยิ้มแยมแจมใส เรา
รูบางทีเขาก็ยุงแตเขาก็จะยิ้มรับ โดยไมเคยทําใหเห็นเลยวาหนาที่ไมพอใจไมมี อาจจะไป
บนลับหลังหรือเปลาก็ไมรูนะ แตขาราชการบางคนไมเอา ไมทํา ทําไมเปน ปฏิเสธงาน
เลย แตเขาไมปฏิเสธเขารับเราก็เห็นเหมือนกับวามองวาจะมีปญหากับเพื่อนรวมงานไหม 
เพื่อนรวมงานมองในเชิงบวกวาเปนคนเกงมามันก็จะดี แตถาบางคนมองเชิงลบก็จะเกิด
การแขงขันกันมันก็มีบาง แตเขามีเสนทางเดินของเขาโดยตรง เขา c7 เทากันแตจะขึ้น 8 
มันขึ้นอยูกับตัวเขาๆ ไมไดแยงตําแหนงของคนนี้สมมติเขาเปนเพื่อนกันขั้น 8 เหมือนกัน 
แตเขาไมไดมาแยงคนนี้นะ เพราะตําแหนง กพร. กัน ไวใหแลวก็ไมไดมีผลอะไรตอคนนี้
เทาไร แตเทาที่เห็นคนที่รวมงานกับเขาพอใจที่จะดึงเขาเขามารวมงานทั้งนั้นเลย เทาที่
เห็นทุกคนอยางจะดึงเขามาเปนทีมงานเพราะเขามีความแตกตางจากขาราชการโดยทั่วไป 
เพราะความมุงมั่น การแสดงขอคิดเห็น ความกระตืนรือรนที่จะใฝรูมันแตกตางกันมาก 
การทํางานเขาก็ขยันขันแข็ง...” (ผูบังคับบญัชา นปร.หญิง) 

 
“...นปร.เปนคนเรียนรูไดไว อาจจะไม 100 % กรอบใหญๆ  นปร.ไดหมดแลว 

การจะปรับเขามาในสิ่งที่เรามีอยู เพราะเขามีเปาหมาย...”(ผูบังคับบัญชา นปร.ชาย) 
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“...คุณลักษณะของนักบริหารการเปลี่ยนแปลง เขามีอยูในระดบัมาก ซ่ึงเกิดได
ทุกระดับเล็กถงึใหญ สามารถทําไดมากเทยีบกับการปฏบิัติงาน งานอยาง symposium เปน
งานระดับประเทศ คือมอบหมายแลวไวใจคนกลุมนี้ ในการทํางานเปนทีม คนในกองมี
ทุกประเภท นองนปร.สอนอะไรเรามากเหมือนกัน เตือนกันเราลืม…”(ผูบังคับบัญชา 
นปร.หญิง) 

 
นอกจากนั้นขอมูลจากการสัมภาษณผูบังคับบัญชาเกี่ยวกบัคุณลักษณะของ นปร. สรุป

ความคิดเหน็ไดดังนี้   
 
ดานความสามารถในการเปนนักคิดและนักพัฒนา 
1. นปร. เปนคนที่มีความคิดดี  คิดอยางเปนระบบ มีความคิดริเร่ิมสราง กลาแสดงความ

ความคิด แนะนําผูอ่ืนได สามารถคิดแกปญหาไดดี กลาแสดงออกมากกวาคนรุนเดยีวกัน เชน การ
พูดตอสาธารณะชน  การเปนพิธีกร แตยังไมไดรับผิดชอบโครงการขนาดใหญ (จํานวน 8 คน) 

2. มีความสามารถในการเปนผูนําการเปลีย่นแปลง (จํานวน 8 คน) 
3. มีความสามารถในการติดตอประสานงานทั้งในและนอกองคกร ทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

ทํางานเปนระบบ มีความรับผิดชอบ (จํานวน 6 คน) 
4. เปนนักคดิและตอยอดองคความรูไดดีสําหรับการเปนนกัวิชาการ เหมาะที่จะเปนนกัคิด

มากกวาที่จะเปนนักปฏิบัติเชิงบริหารงาน สรางนวัตกรรมการเรียนรูใหมใหกับองคกร เปนองคกร
แหงการเรยีนรู (จํานวน 3 คน) 

5. มีความสามารถในการปฏิบัติงานอื่น ๆ เชน การสังเคราะหงาน  การอางอิงที่ดี การ
นําเสนองานไดด ีมีความสามารถเฉพาะตวัดาน IT  (จํานวน 3 คน) 

ดังขอคิดเห็นตอไปนี ้
 

“...คิดเรื่องงานอยางเปนระบบ หลังมอบหมายงาน นปร.จะกลาคิด แสดงออก 
กลาเสนอแนะ จะชื่นชมมากโดยสวนตวั ดวยอุปนิสัยของนปร.เอง ชวยเราคิด มีความเปน
ผูนําได แนะนาํตัวเราได (ผูใหสัมภาษณ) เราตองเรียนรูคนรุนใหม เวลาทํางานเขาจะวิง่
ไปหาของเขามา เพียงบอกเปาไป เขาจะเดนิไปหาเอง ทํางานแลว เราจะเหนื่อยนอยลง…”
(ผูบังคับบัญชา นปร.หญิง) 
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“...มีลักษณะประจําตัวทีด่ีเปนทุนเดิมอยูแลว ทั้งบุคลิก ลักษณะ ระบบคิดในการ
ทํางานทําใหเขามารวมงานไดงาย มีความสามารถในการบูรณาการทั้งดาน เศรษฐกิจ 
สังคม ความมั่นคง ส่ิงแวดลอม รูรอบตัวแลวนํามาปรับใชไดเปนอยางดี   มีความพยายาม
และไมปลอยใหโอกาสหลุดมือไป สามารถสรางนวัตกรรมใหมๆใหองคการ แลวเปน
องคกรแหงการเรียนรู  KM ไดเปนอยางด…ี”(ผูบงัคับบัญชา นปร.ชาย) 

 
“...ดานวิชาการ สามารถเกาะติดสถานการณที่ทันสมัยไดดีและสามารถนํามาใช

งานได มีกระบวนการหาและนําขอมูลมาใชไดดี (ในแง content สารสนเทศ) สังเคราะห
ขอมูลไดดี แตกตางจากคนอื่นที่รูเร่ืองทุกอยางทั้งเรื่องแผน ระบบ งบประมาณ ฯลฯ แต
ยังไมมีโอกาสไดทําอยางชดัเจน   เกงดาน IT สามารถชวยงานไดมาก สามารถคนหาสิ่งที่
คิด พิจารณาและนํามาปฏิบัติไดจริง เมื่อทํางานเกีย่วกับเอกสาร จะอางอิง มีที่มา ทําให
เชื่อถือได...” (ผ ู บังคับบัญชา นปร.ชาย) 

 
ในขณะที่ผูบังคับบัญชาบางคนมีความคิดเห็นวา นปร. มคีวามสามารถอยูในระดับปาน

กลาง เพราะเปนคนไมคอยพดูคุย เงยีบ ๆ เรียบรอย อยูเฉพาะในที่ทํางาน (จํานวน 1 คน) 
 
ดานความสามารถในการเปนนักบริหารเชิงปฏิบตั ิ
1. นปร. เปนนกัปฏบิัติ มีประสบการณการทํางาน เรียนรูงานไดเร็ว ไมตองสอนเพียงทําให

ดูเปนตวัอยางเทานั้น อีกทั้งสามารถเริ่มงานไดทันทีไมตองเรียนรูงานใหมเหมือนขาราชการที่เขามา
ใหม (จํานวน 8 คน) 

2. สามารถทํางานผสมผสานระหวางการทํางานราชการแบบเกาและแบบใหมไดด ี(จํานวน 
1 คน) 

ดังขอคิดเห็นตอไปนี ้
 

“...คือผมดูวางานที่ทําจะตองเปนคนที่มีความรอบคอบพอสมควร แลวมันหลาย
เร่ือง อยาง trip หนึ่งมันทกุเรื่อง แลวเขารับผิดชอบ เขาจะมีไหวพริบ คือทําไดดี แตตองมี
ความรอบคอบครบถวนไมวาจะเปนเรื่องงบประมาณ เร่ืองการวางแผน การประสานงาน 
เขาคอนขางครบถวน ก็จะมปีกติผิดพลาดบางหรือวาลืมไปบางเปนเรื่องธรรมดา  
แตสวนใหญเขาจะทําไดดี เปนเรื่องหลักเรื่องหนึ่งที่คุณ(นปร. คนหนึง่)ทําที่ตองติดตอ 
คนเยอะ...”(ผูบังคบับัญชา นปร.หญิง) 
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“.มีขอแตกตาง ขาราชการบรรจุใหมมันตองตั้งตนนับหนึ่งใหม ตองเริ่มสอนงาน 
ทุกอยางตองเรียนรูใหมหมดมันอาจจะมีสวนดีบางแตอาจจะชาไปสําหรับงานภารกิจ
เรงดวน ถาไดนองเขามา 1.ประสบการณทํางานเขามีผานกระบวนการอบรม/ฝกงานมา
เยอะที่ทางโครงการจัดใหตรงนั้นมันจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการตอยอดงานไดเลย 
ซ่ึงเขาไมตองไปสอนเรื่องงานธุรการ งานเขียนหนังสือ พอพูดอะไรไปเขาเก็เลยรับเร็ว 
ระหวางคน 2 คนมาเนี่ยเราตองการคนพูดไปแลวทํางานไดเลย สมมติคนใหมมาก็ตองมา
เรียนรูอะไรอีกเยอะ ตองใชเวลาไมนอยกวา 5 ป ป 1 ยังไมรูหรอก 2 – 3 ป ก็ยัง อยางจะ
รางหนังสืออะไรไดตองใชเวลาเหมือนกันนะ โดยเฉพาะเรื่องของระบบราชการ เราดูพอ
เรามอบหมายงานแลวมันเห็นวาความแตกตางมีเยอะ... เชน สมมติเรามอบงานชิ้นหนึ่ง
อยางที่ไดมอบหมายงานเขามันมีหลายงานอยางสั่งงานโครงการเขามีประสบการณเดิม
จากที่เขาทํางานอยางที่ กทม. มา เขาก็จะสามารถมองภาพงาน เผอิญเรามีโครงการ
คาราวานเสริมสรางเด็กใน กทม. ก็สามารถจะชวยเสนอสิ่งที่จะเปนประโยชนแลวก็จะ
มองกระบวนงานไดชัดเจนขึ้น เพราะเราเองก็อยากไดความคิดของเขามา อยางบางงาน
เขาอาจจะยังไมเคยเจอไมเคยจับแตมันเปนงานเชิงยุทธศาสตรที่ทางเราคิดไวแลวละ พอ
เราพูดใหเขาฟงก็จะเขาใจไมยากหมายถึงวาแคเราสรุปๆ พูดๆ ในเชิงการทํางานใหเขาฟง
วางานโครงการนี้วัตถุประสงคอะไร มุงสูเปาหมายยังไง เขาจะเขาใจเร็วกวาเด็กกับคนที่มี
ประสบการณทํางานเขามองผิดกันอยูแลวเพราะตรงนี้ เขารูแคบอกวัตถุประสงค 
เปาหมายอะไรเขามองออก แลวแนะอะไรเขานิดนึงเขาก็ไมมากเทาไรที่จะทําตรงนี้…”
(ผูบังคับบัญชา นปร.หญิง) 

 
ในขณะที่ผูบังคับบัญชาบางคนเห็นวา การปฏิบัติงานของ นปร. ยังอยูในระดับปานกลาง 

เชน ขาดการทุมเทในการปฏบิัติงาน หรืออาจเพราะเขามาปฏิบัติงานใหม (จํานวน 2 คน) ดัง
ขอคิดเห็นตอไปนี้ 
 

“...เปนนักคดิ  แตการปฏิบัตติองการคนชวยทํางานมาทํางานกับเราอยางทุมเท มี 
idea มาเสนอ อาจจะเกงแตขาดการทุมเทและใสใจกับการทํางาน ยิ่งกวาราชการปกติ 
หัวหนาสั่งก็นาจะรีบทํา ติดตาม เหมือนลืม ลอยๆ หากถามวา ทําแลวยัง ก็ยังไมไดทาํ สง
งานอะไรมานี!่...”(ผูบังคับบญัชา นปร.ชาย) 
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ดานความสามารถในการครองคนครองตน 
1. เปนคนที่มมีนุษยสัมพนัธดีกับเพื่อนรวมงาน วางตวัด ีมีอุปนิสัยที่ดี เปนที่รักของเพื่อน

รวมงาน ซ่ึงมีผลทําใหเกิดการพัฒนาในงานเร็ว (จํานวน 11 คน) 
2. ทํางานเกง มีความตั้งใจในการทํางานมาก สามารถควบคุมตนเองไดทั้งความรู 

ความสามารถและการครองตน(จํานวน 2 คน) 
3. สามารถทํางานเปนทีม ไมยึดความเปนตัวตนมากเกนิไป และยอมรับการทํางานกบัเพื่อน

รวมงาน(จาํนวน 2 คน) 
4. มีความฉลาดทางอารมณที่ดี  สามารถควบคุมอารมณไดถึงแมจะงานยุงก็สามารถทํางาน

ไปยิ้มไปได และเปนคนใจเย็นในการทํางาน ปรับตัวไดแมจะมีปญหาบาง (จํานวน 2 คน) 
5. มีความตองการในการพฒันาตนเองตอเนื่องตลอดเวลา 

ดังขอคิดเห็นตอไปนี ้
 

“...การทํางานเปนทีมคือเนื่องจากเวลาเราแบงงานกัน มนัก็แบงตาม job จะใชคํา
วาแบงหัวขอที่จะมอบหมายแตละคนไปทํา  ซ่ึงเขาก็ทํามาไดระดับหนึ่ง แตตองยอมรับวา
เปนคนรุนใหมที่ยังไมเคยทาํงานราชการหรือวาประสบการณในการทํางานพวกนี้ เรา
ตองยอมรับในระดับหนึ่ง ไมใชวาหวังดเีลิศอยางคนทํางานมา 6 ป มันเปนไปไมไดที่เด็ก
ที่พึ่งจะจบมา จะทํางานไดเลย มันไมมี มีทีไ่หน มันตองยอมรับ แตถาถามวาเขามีความ
สนใจที่จะทํางาน  มี และการทํางานกับเพื่อนรวมงานและพี่รวมงานเขาก็ทําไดระดับหนึ่ง
ไมถึงกับวาทําไมได ถามวาเขามีอัตตาไหม บางคนมีอัตตาความเปนตวัเองสูง เขาก็ไมมี 
เขาก็ทํางานดวยได แตอาจในแงที่เขาอาจจะเปนคนรุนใหมการทํางาน style มันก็เปน
แบบของเขา เราตองยอมรับstyle…”(ผูบังคับบัญชา นปร.ชาย) 

 
“...ดีในเรื่องครองตน จรรยาบรรณการทํางาน กริยามารยาท ตองทํางานตาม

คําสั่ง และมีมานะอดทน โดยการทํางานมกีรอบให แตวธีิการขึ้นกับนปร.  เขากับผูอ่ืนได
ไวมาก ไมมีใคร anti…ภาพใหญ เปนคนด ีอดทนในการทํางาน … นปร.เปนเด็กมเีหตุผล 
จะยอมรับได หากไมคง anti ออกมาแลว หากมีปญหากจ็ะบอกใหเราทราบ หากยังคาใจก็
จะยอมรับไป…”(ผูบังคับบญัชา นปร.หญิง) 
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“...สามารถเขากับเพื่อนรวมงานไดเปนอยางดีมาก ไมวาจะระดับสูงกวา ระดับ
เดียวกันหรือต่าํกวา เพราะดวยลักษณะนิสัยสวนตวัที่ราเริง ทําใหคนทีอ่ยูดวยมีความสุข 
และยังเปนคนตั้งใจทํางานอยางเต็มที่ตลอดเวลา สูงานทกุอยาง...”(ผูบงัคับบัญชา นปร.
ชาย) 

 
ขอสังเกตวาผูบังคับบัญชาสวนหนึ่งที่เหน็วา นปร. ทํางานดี เขากับผูอ่ืนได อาจเปนเพราะ

ลักษณะนิสัยสวนตวัเดิมมากกวามาจากการอบรมของหลักสูตรในขณะที่ผูบังคับบัญชาสวนหนึ่ง
เห็นวา นปร. ยงัมีปญหาในการครองคนและครองตน เชน 

1. ไมมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและบคุคลรอบขาง เก็บตัวเงยีบ มคีวามเปนสวนตัวสูง
จนเกนิไป (จํานวน 3 คน) 

2. ไมไดมีความสามารถอยางที่เราคาดหวัง ยังไมเปนทีย่อมรับในการทํางานได (จํานวน 3 คน) 
3. ขาดความกลาในการทํางาน มีความขี้อาย (จํานวน 2 คน) 
4. ยังตองมีการแนะนําในบางเรื่อง เชน การวางตัว การพดูจา (จํานวน 1 คน) 
5. การลาตามระเบียบราชการ (จํานวน 1 คน) 

ดังขอคิดเห็นตอไปนี ้
 

“...ตั้งแตเขาทาํงานมา  วันแรกเลย เขาก็ไมกลามาก เคยเรยีกเขามาคยุวาเขาชอบ
งานแบบนีไ้หม จะไดบอกผูใหญใหเขาไปสํานักอื่นอยู แลวทราบมาวาเขาเคยทํางานดาน
วิชาการมาตอนเรียนหนังสอือยู เคยออกคาย ซ่ึงงานที่นี่เปนงานหนังสือดวยตองวิเคราะห 
ตองปฎิบัติดวย ตองเจอผูคน เจอผูใหญ...”(ผูบังคับบัญชา นปร.ชาย) 

 
“...นปร.มีศักยภาพ แตนปร.ไมใสใจ ทําใหอารมณเสีย เราก็เหนื่อย ใหโทรไปหา

วิเทศเพื่อจะจองตั๋วเครื่องบนิไปมาเลเซียประชุม เราตองไปถามเขา บอกวา คนรับจองไม
อยู แตกไ็มไดฝากขอความไว วนัรุงขึ้นมีอบรมเชาก็ไมปลีกตัวไปสอบถาม ที่จริงพี่ (ผูให
สัมภาษณ) ก็โทรไปสอบถามงานวิเทศ วานปร.โทรไปหรือยัง แตมาภายหลังกแ็กตวัไป
เร่ือยๆ ส่ิงนี้แสดงความใสใจที่จริงควรปฏิบัติทันที ทั้งทีไ่ดไปตางประเทศควรมีความ
กระตือรือรน...”(ผูบังคับบัญชา นปร.ชาย) 
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“...กอนอื่นตองบอกกอนวางานของสํานักพิธีการและเลขานุการคอนขางจะใช
เร่ืองบุคลิกภาพเพราะเปนงานที่ตองรับแขกทั้งไทยและตางประเทศ บุคลิกภาพนี้สําคญั 
ในเรื่องมนษุยสัมพันธก็สําคัญ ในภาพรวมตอนแรกที่ไดเจอก็รูสึกสะกดิใจเพราะ
บุคลิกภาพเขาแตกตางจากทัว่ไป... หลังจากที่ไดคุยคือตําแหนงของเขาอยูที่กลุมแบบแผน
และวิธีการเราก็บอกในสวนนี้ในเรื่องความรู ความสามารถจะตองรับแขกตางประเทศ
และจะตองไดภาษาอังกฤษอยางนอยพื้นฐานตองสามารถโตตอบและเขยีนไดในระดบั
หนึ่ง ตอนแรกที่ทราบอยูในหลักสูตรของ นปร. ก็คาดหวังวาตรงนี้คือรูดานภาษาเปน
อยางดี คือคาดหวังตั้งแตแรกก็ไมตรงตามทีเ่ราคาดไว อาจจะเปนเพราะวาทางหลักสูตร
เองเนนดานภาษาอังกฤษหรอืเปลา.เทาที่ไดฟงขาวมาตลอดโครงการนี้ดีนะ จะได
คนทํางานที่พรอมแลว มีความรูความสามารถคัดมาแลวในระดบัหนึ่ง ปรึกษาเขาได 
ฝกงานที่อ่ืนมาแลว แตวาบอกตรงๆ วาเราคาดหวังวาในสวนนี้คืองานเปนงานที่สําคัญ 
เพราะวาจะตองใกลชิดกับผูนําประเทศ ไมใชเฉพาะผูนําในประเทศของเราเทานั้น 
ตางประเทศดวย เพราะฉะนัน้ตรงนี้สําคัญมาก คนที่อยูตรงนี้ตองคอนขางจะพรอม 
ในขณะที่คนเรามีจํากัด ทุกคนตองมีความรับผิดชอบสูงตองทําไดเตม็ที่ แลวก็ตองทํา 
รอบดาน..”(ผูบังคับบัญชา นปร.ชาย) 
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2.2  เพื่อนรวมงาน 

 
ตารางที่ 34 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยความคิดเห็นและความพึงพอใจของเพื่อนรวมงานตอคุณลักษณะของนักบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 

จํานวน (รอยละ)  ความคิดเห็นและความพึงพอใจ 
ไมมีขอมูล นอยที่สดุ นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม 

Mean S.D. ระดับความคิดเห็น 

คุณลักษณะของ นปร. 
ดานความสามารถในการเปนนักคิดและนักพัฒนา 

       
 

3.90 
 

0.83 
 

มาก 
สามารถวิเคราะหสภาพแวดลอมและสถานการณ
ปจจุบันไดอยางเปนระบบชัดเจน 

1 
(2.9) 

1 
(2.9) 

0 
(0.0) 

5 
)14.7(  

21 
)61.8(  

6 
)17.6(  

34 
(100.0) 

3.82 1.03 มาก 

สามารถคาดการณแนวโนมในอนาคตจากขอมูลในอดีต 2 
(5.9) 

0 
(0.0) 

1 
(2.9) 

6 
)17.6(  

24 
)70.6(  

1 
(2.9) 

34 
(100.0) 

3.56 1.05 มาก 

สามารถนําเสนอแนวคิดใหมๆ ในเชิงสรางสรรคสําหรับ
การปฏิบัติงานได 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

2 
(5.9) 

2 
(5.9) 

13 
)38.2(  

17 
(50.0) 

34 
(100.0) 

4.32 0.84 มาก 

สามารถศึกษาวิจัย กําหนดเปาหมาย วัตถุประสงคและ
แผนงานโครงการภาครัฐได 

2 
(5.9) 

2 
(5.9) 

0 
(0.0) 

3 
(8.8) 

24 
)70.6(  

3 
)8.8(  

34 
(100.0) 

3.59 1.23 มาก 

สามารถติดตามและประเมินผลนโยบายสาธารณะได 4 
(11.8) 

2 
(5.9) 

0 
(0.0) 

5 
)14.7(  

18 
)52.9(  

5 
)14.7(  

34 
(100.0) 

3.35 1.54 ปานกลาง 

สามารถประสานงานและปรับตัวเขากับผูอื่นได 0 
)0.0(  

1 
)2.9) 

0 
(0.0) 

2 
(5.9) 

13 
)38.2(  

18 
)52.9(  

34 
(100.0) 

4.38 0.85 มาก 



 

 
 

118 
จํานวน (รอยละ)  ความคิดเห็นและความพึงพอใจ 

ไมมีขอมูล นอยที่สดุ นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม 

Mean S.D. ระดับความคิดเห็น 

สามารถเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงได 2 
(5.9) 

1 
(2.9) 

0 
(0.0) 

5 
)14.7(  

20 
)58.8(  

6 
)17.6(  

34 
(100.0) 

3.71 1.22 มาก 

มีไหวพริบ ความสามารถในการแกปญหาเฉพาะหนา 1 
(2.9) 

0 
(0.0) 

1 
(2.9) 

1 
(2.9) 

20 
)58.8(  

12 
)35.3(  

34 
(100.0) 

4.26 0.67 มาก 

มีความอดทนตอแรงกดดันจากปญหาและอุปสรรค 
ตางๆ ได 

2 
(5.9) 

2 
(5.9) 

0 
(0.0) 

2 
(5.9) 

19 
)55.9(  

11 
)32.4(  

34 
(100.0) 

4.09 0.97 มาก 

คุณลักษณะของ นปร. 
ดานความสามารถในการเปนนักบริหารเชิงปฏิบัติ 

       
 

3.52 
 

1.32 
 

มาก 
สามารถปฏิบัติหนาที่เลขานุการบริหาร สําหรับผูบริหาร
ในระดับสูงในภาครัฐ 

1 
)2.9(  

1 
)2.9(  

1 
)2.9(  

4 
)11.8(  

20 
)58.8(  

7 
)20.6(  

34 
(100.0) 

3.82 1.09 มาก 

สามารถตรวจวินิจฉัย วางแผน ออกแบบ ขับเคลื่อน และ
สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในการบริหารงานภาครัฐ 

5 
)14.7(  

1 
)2.9(  

1 
)2.9(  

3 
)8.8(  

19 
)55.9(  

5 
)14.7(  

34 
(100.0) 

3.32 1.61 ปานกลาง 

สามารถวางแผน จัดโครงสรางและระบบงาน บริหาร
ทรัพยากร และองคความรูในองคการไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 

5 
)14.7(  

1 
)2.9(  

1 
)2.9(  

3 
)8.8(  

16 
(47.1) 

8 
(23.5) 

34 
(100.0) 

3.41 1.67 ปานกลาง 
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จํานวน (รอยละ)  ความคิดเห็นและความพึงพอใจ 

ไมมีขอมูล นอยที่สดุ นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม 

Mean S.D. ระดับความคิดเห็น 

คุณลักษณะของ นปร. 
ดานความสามารถในการครองคนและครอบตน 

       
 

4.28 
 

0.80 
 

มาก 
สามารถสรางการยอมรับนับถือ ความเขาใจ ความ
ไววางใจและความอบอุนใจในการทํางานรวมกับผูอื่น 

0 
)0.0(  

0 
)0.0(  

2 
)5.9(  

2 
)5.9(  

14 
)41.2(  

16 
)47.1(  

34 
(100.0) 

4.29 0.84 มาก 

สามารถเปนผูนํา การบริหารเวลา พัฒนาความรูของ
ตนเอง ควบคุมตนเองใหอยูในกรอบจริยธรรมอันดีและ
ประพฤติที่เปนแบบอยางที่ดี 

0 
)0.0(  

0 
)0.0(  

1 
)2.9(  

6 
)17.6(  

10 
)29.4(  

17 
)50.0(  

34 
(100.0) 

4.26 0.86 มาก 
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จากตารางที่ 34 แสดงใหเห็นวาเพื่อนรวมงานมีความคิดเห็นและความพึงพอใจตอ
คุณลักษณะของนักบริหารการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับมากทั้ง 3 ดาน คือ ดานความสามารถในการ
ครองคนและครองตน ดานความสามารถในการเปนนักคิดและนักพัฒนา และดานความสามารถใน
การเปนนักบริหารเชิงปฏิบัติ  โดยมีความคิดเห็นและความพึงพอใจมากในเรื่องสามารถ
ประสานงานและปรับตัวเขากับผูอ่ืนได รองลงมา ไดแก  

1. สามารถนําเสนอแนวคิดใหม ๆ ในเชิงสรางสรรคสําหรับการปฏิบัติงานได  
2. สามารถสรางการยอมรับนับถือ ความเขาใจ ความไววางใจและความอบอุนใจในการ

ทํางานรวมกับผูอ่ืน  
3. สามารถเปนผูนํา การบริหารเวลา พัฒนาความรูของตนเอง ควบคุมตนเองใหอยูใน

กรอบจริยธรรมอันดีและประพฤติที่เปนแบบอยางที่ดี และมีไหวพริบ ความสามารถในการ
แกปญหาเฉพาะหนา 

 
นอกจากนั้นขอมูลจากการสัมภาษณเพื่อนรวมงานเกีย่วกบัคุณลักษณะของ นปร. สรุป

ความคิดเหน็ไดดังนี้   
 

ดานความสามารถในการเปนนักคิดและนักพัฒนา 
1. มีความโดดเดนดานความคิดสรางสรรคและการคิดเชงิวิเคราะห (จํานวน 14 คน) 
2. มีความสามารถประยุกตใชความรูไดหลากหลายในการทํางาน เชน การใชคอมพิวเตอร 

การนําเสนองาน (จํานวน 6 คน) 

ดังขอคิดเห็นตอไปนี ้
 

“...   กด็ีนะ คุณ นปร.ชาย เปนคนที่ม ีideaในการทํางานที่ดี คอนขางดีมากๆ และ
มี idea ใหมๆ ที่จะเอามาเพื่อปรับเปลี่ยนแนวคิดทีด่ีขึ้น     คิดวาดานแรกมากกวา เพราะ
ดานปฏิบัติจะธรรมดา แตดานแนวคิด ดานมุมมอง เชิงบริหาร จะโดดเดน…”(เพื่อน
รวมงาน นปร.ชาย) 

 
“...นองเขาสามารถทําไดทันที เอาอยางเรื่องงาน การวิเคราะหโครงการยากๆ 

อยาง วิเคราะหทรัพยากรน้ํา ดานสิ่งแวดลอม ที่ตองใชคนที่มีประสบการณมากๆ แตนอง
เขาทําได อยางเขื่อนแกงเสือเตน พี่ใหนองเขาวิเคราะหขอมูลโครงการนี้ ซ่ึงนองเขากท็ํา
ได …”(เพื่อนรวมงาน นปร.หญิง) 
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ดานความสามารถในการเปนนักบริหารเชิงปฏิบตั ิ
1. ประสานงานเกง มีความกระตือรือรน เปนนักวางแผนที่ดี (จํานวน 10 คน) 
2. มีประสบการณการทํางานราชการมากอน สามารถวางใจใหปฏิบัติงานได มีความเขาใจ

ในงานสูง ทํางานไดดีรวดเรว็ มีความกระตือรือรนในการทํางานและเรยีนรู เปนคนชางสังเกต 
(จํานวน 7 คน) 

ดังขอคิดเห็นตอไปนี ้
 

“...ถามองในระดับนี้ ปจจุบนันี้เคาถือวาเปนนักปฏิบัติทีด่ีที่สามารถปรับตัวแลว
ดูในเรื่องของการประสานงานตางๆไดดี...”(เพื่อนรวมงาน นปร.หญิง) 

 
“...หลังจากทีอ่ธิบายใหเขาแลว ก็มีบาง กต็องคอยๆ สอน เพราะเราจบังานนี้มา

หลาย ป อยูกบัขาวแบบนี้มา อยูๆ ใหนองมาไมเทาไรจะใหเกงเลยก็คงไมได เราก็ตอง
คอยๆ สอน คอยๆ บอกเขาไป เวลาอธบิายเขาก็โอเค...”(เพื่อนรวมงาน นปร.ชาย) 

 
“...มีความอดทนสูงกวาคนอื่น มีความใฝรูและขวนขวายมากกวาขาราชการ

ทั่วไป พยายามหาประสบการณดวยตนเองแลวมาใชประกอบในงาน ทํางานไดเร็วและ
แมนยําภายใตขอจํากัดตางๆ เพราะในหนวยงานมีคนนอยอยูแลว งานแตละคนจะตอง
เบ็ดเสร็จในตนเอง…”(เพื่อนรวมงาน นปร.ชาย) 

 
“...ไมตองหวง เขาเคยผานงานราชการมากอนไมมีปญหาอะไร ไววางใจได...”

(เพื่อนรวมงาน นปร.ชาย) 
 
ในขณะที่เพื่อนรวมงานบางคนที่ไมช่ืนชอบการปฏิบัติงานของ นปร. จะเปนเรื่องเกี่ยวกับ 
1. ขาดทักษะในการทํางานรวมกับเพื่อนรวมงาน (จํานวน 1 คน) 
2. ตองติดตามความกาวหนาของงานที่มอบหมายใหทําอยูเสมอ (จํานวน 1 คน) 
3. ตองคอยติดตามเสนอแนะ (จํานวน 1 คน) 

ดังขอคิดเห็นตอไปนี ้
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“...ปหนึ่งเคาก็นาจะสามารถปรับตัวไดแลว ยิ่งคุณมีความรูเดิมและคุณก็ผานงาน
มาเยอะ พี่วาเคานาจะมีประสบการณมากกวาพี่ตั้งเยอะแตทําไมไดแคนี้ก็งงเหมือนกัน  
คิดวาเปนตัวเคาเอง วาเคาตองทําอยางนี้ ทําไดทําไมได พอถึงเวลากลับก็จะมาบอกวา
กลับละครับ มันไมใชเวลาที่จะมานั่งทํางานละครับ ซ่ึงคุณเด็กใหมไมใชนะ บางครั้งมัน
ตองดูแลหลายๆอยาง  คือ ถาคบกับเพื่อนดูแลวคบแปปเดียวก็เลิก ก็แสดงวาผูชายดวยกัน
อยูดวยกันยังไมได ผูหญิงอยางพี่คร้ังแรกๆก็ดุเคาเคาก็ออนไหวงาย รองไหเลย คิดวาโรค
จิตรึเปลา หลังๆก็เลยไมดุเลย ไมไหว ปวดหัว เคาอาจจะขาดความอบอุนหรือขาดในเรื่อง
นี้หรือเปลาเราก็ไมเขาใจ พี่ก็พยายามเขาใจ…”(เพื่อนรวมงาน นปร.ชาย) 

 
ดานความสามารถในการครองคนครองตน 
1. เปนคนที่มมีนุษยสัมพนัธดี (จํานวน 15 คน) 
2. สามารถปรับตัวในการทํางานไดดี (จํานวน 5 คน) 
3. การทํางานดีมีความรับผิดชอบด ี(จํานวน 4 คน) 

ดังขอคิดเห็นตอไปนี ้
 

“...นปร.สามารถเขากับผูอ่ืนไดดี ประสานกับคนเกา สวนนี้จะเปนทางเชื่อมให
เกิดความไววางใจ เพื่อนรวมงานก็จะคิดวาไมไดเขามาเบยีดอะไรคนเกา…”(เพื่อน
รวมงาน นปร.หญิง) 

 
“...ในสวนที่มองเห็น คือนองเคามีบุคลิกที่เปนคน soft  การพูดการจา การครอง

ตนอยูในระดับที่ดีมาก สามารถปรับตัวเขากับทุกคนได…”(เพื่อนรวมงาน นปร.หญิง) 
 
“...พี่กับเขากท็ํางานกันไดมานาน อีกอยางเขาเปน หนาหองรัฐมนตรีดวย 

เพราะฉะนั้น 5 วันที่เขาทํางาน เขาจะอยูที่นี ่3 วัน แลวงานบางอยางของพี่ ก็แยกกนัทํา 
แตวาเทาทีเ่หน็ พี่วาเขาเปนเด็กที่มีมนษุยสมัพันธดี มีมุมมองดี มีความคิดสรางสรรค...”
(เพื่อนรวมงาน นปร.ชาย) 

 
ในขณะที่มีเพือ่นรวมงานเพยีง 1 คน ที่มีความเหน็วาไมสามารถปรับตัวเขากับเพื่อน

รวมงาน “...เปนคนที่ไมคอยมีปฎิสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน และชอบมโีลกสวนตัวสูง…”(เพื่อน
รวมงาน นปร.ชาย) 
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3. การสนับสนุนใหแสดงความสามารถในการปฏิบตังิาน และการนําความรูที่ไดเรียนรูไปใชใหเกิดประโยชนและคุมคาในงาน 

 
3.1  ผูบังคับบัญชา 

 
ตารางที่ 35 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาตอการสนับสนุนใหแสดงความสามารถในการปฏิบัติงาน และ
การนําความรูที่ไดเรียนรูไปใชใหเกิดประโยชนและคุมคาในงาน 

 
จํานวน (รอยละ) ความคิดเห็นและความพึงพอใจ 

ไมมีขอมูล นอยที่สดุ นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม 

Mean S.D. ระดับความคิดเห็น 

การสนับสนุนใหแสดงความสามารถในการปฏิบัติงาน        4.21 0.49 มาก 

ไดรับการบรรจุใหปฏิบัติงานในตําแหนงที่เหมาะสมกับ
ความรูความสามารถ 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3 
)8.8(  

24 
)70.6(  

7 
)20.6(  

34 
(100.0) 

4.12 0.54 มาก 

ไดรับโอกาสหรือการสนับสนุนใหแสดงความสามารถ
ในการปฏิบัติราชการ 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

1 
)2.9(  

22 
)64.7(  

11 
)32.4(  

34 
(100.0) 

4.29 0.52 มาก 

การนําความรูที่ไดเรียนรูไปใชประโยชนและความคุมคา
ในงาน 

       
3.80 0.80 มาก 

องคความรูในหลักสูตรมีประโยชนในการปฏิบัติ
ราชการ 

3 
)8.8(  

0 
(0.0) 

5 
)5.9(  

6 
)17.6(  

18 
)52.9(  

5 
)14.7(  

34 
(100.0) 

3.50 1.33 มาก 
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จํานวน (รอยละ) ความคิดเห็นและความพึงพอใจ 

ไมมีขอมูล นอยที่สดุ นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม 

Mean S.D. ระดับความคิดเห็น 

สามารถนําความรูที่เรียนในหลักสูตรมาใชในการปฏิบัติ
ราชการ 

4 
)11.8(  

0 
(0.0) 

2 
)5.9(  

7 
)20.6(  

19 
)55.9(  

2 
)5.9(  

34 
(100.0) 

3.26 1.38 ปานกลาง 

ไดรับการยอมรับจากผูบังคับบัญชา 1 
)2.9(  

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

7 
)20.6(  

13 
)38.2(  

13 
)38.2(  

34 
(100.0) 

4.06 1.04 มาก 

ไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน 0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

1 
)2.9(  

5 
)14.7(  

16 
)47.1(  

12 
)35.3(  

34 
(100.0) 

4.15 0.78 มาก 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการเมื่อเทียบกับ
ผูปฏิบัติงานในตําแหนงเดียวกันหรือคลายคลึงกัน 

0 
(0.0) 

1 
)2.9(  

1 
)2.9(  

4 
)11.8(  

17 
)50.0(  

11 
)32.4(  

34 
(100.0) 

4.06 0.92 มาก 

มีความสามารถเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงใหแกสวน
ราชการ 

0 
(0.0) 

1 
)2.9(  

2 
)5.9(  

6 
)17.6(  

20 
)58.8(  

5 
)14.7(  

34 
(100.0) 

3.76 0.89 มาก 

 



 

 
 

125 

จากตารางที่ 35 แสดงใหเห็นวาผูบังคับบัญชามีความคิดเห็นและความพึงพอใจตอการ
สนับสนุนใหแสดงความสามารถในการปฏิบัติงาน และการนําความรูที่ไดเรียนรูไปใชใหเกิด
ประโยชนและคุมคาในงาน อยูในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นและความพึงพอใจมากในเรื่องการ
ไดรับโอกาสหรือการสนับสนุนใหแสดงความสามารถในการปฏิบัติราชการ รองลงมา ไดแก  

1. การไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน  
2. การไดรับการบรรจุใหปฏิบัติงานในตําแหนงที่เหมาะสมกับความรูความสามารถ 
3. การไดรับการยอมรับจากผูบังคับบัญชา และประสิทธิภาพในการปฏบิัติราชการเมื่อ

เทียบกับผูปฏิบัติงานในตําแหนงเดยีวกันหรือคลายคลึงกัน 
 
นอกจากนั้นขอมูลจากการสัมภาษณผูบังคับบัญชาสวนใหญเห็นวา ไดเปดโอกาสและ

สนับสนุนให นปร .แสดงความสามารถในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้สวนหนึ่งเห็นวาขึ้นอยูกับ
ความสามารถและความตั้งใจของ นปร. เองดวย (จํานวน 18 คน) แตผูบังคับบัญชาบางคนเห็นวา 
นปร. มีปญหาเรื่องบุคลิกภาพและการใชภาษาในการติดตอส่ือสารในงานบางอยาง เชน งานพิธีการ 
จึงไมไดรับการสนับสนุนเทาที่ควร ในสวนของการนําความรูไปใชประโยชน มีความคิดเห็นสรุป
ไดวา  

1. นปร. มีความรูดานวิชาการที่หลากหลายมากกวาขาราชการทั่วไป ทาํงานไดปริมาณ
มากกวา จึงชวยงานไดมาก และมีวิธีคดิที่แตกตางจากขาราชการเดิม (จํานวน 7 คน)  

 2. นปร. เรียนรูวิธีการหาขอมูลจากภายนอกมากกวาคนอืน่ๆ (จํานวน 1 คน) 

ดังขอคิดเห็นตอไปนี ้
 
“...ของสํานักงานใหญหรือวาที่กอง (ทีก่อง) ก็คิดวาเขามคีวามสามารถและใน

สวนหนึ่งก็เคย ผมจําไมไดวาเปนลูกจางหรอืเปนอะไรอยูที่นี้ มาฝกงานหรือเปลา ถาผม
จําไมผิดนะ เราก็เห็นวาเขามนีัย มีอะไรที่จะชวยงานเราได อันที่สองแลวก็เขาจบ field  
ในสิ่งที่ตรงกบัสํานักที่ทําอยู ซ่ึงนาจะเปนประโยชนตอการทํางานได ก็เลยชวนกนัมาอยู    
คือไปใหเขาไปทํางานหลายๆ โปรเจคที่ขนาดใหญ เชน การวิเคราะหการบินไทย ขสมก. 
ทําในแงของการเคหะ ใหเขาไปชวยทํางานรวมกัน ก็คือเหมือนกับ share ขอมูลหรือ 
share idea     มันมี 2 นัย  นยัแรกถาเปนโครงการขนาดใหญหนอยเราก็จะใหเขาเปน staff 
แตถาเปนงานอยางเชนงบลงทุนเราก็จะใหเขาเปน key หลักในการทํา แบงเปน 2 สวน ถา
เปนการทําในโปรเจคมันใหญก็ตองเปน staff ไปรวมงานกับเขา ถาเปนในแงของงบ
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ลงทุนเราก็จะใหเปน key หลักที่เขารับผิดชอบอยางเชน ของการบินไทย ทํางบลงทุน การ
เคหะ การจัดการน้ําเสีย ซ่ึงเขารับผิดชอบอยู 5 – 6 โครงการ…”(ผูบังคับบัญชา นปร.ชาย) 

 
“...นปร.มีวิธีคิดแตกตางจากขาราชการเดิมๆ และมีวิธีทํางานตางๆ รูวิธีหาขอมูล

จากภายนอกทีไ่หน รูวาโลกขางนอกเปนอยางไร...”(ผูบงัคับบัญชา นปร.หญิง) 
 

ในขณะที่ผูบังคับบญัชาสวนหนึ่งเหน็วา นปร.มีความสามารถ เปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง
ของ นปร. แตก็ยังไมมีโอกาสในการแสดงความสามารถ เพราะอยูในชวงเวลาสั้น ๆ การจะ
เปลี่ยนแปลงไดตองอาศัยประสบการณและระยะเวลา ซ่ึงตองเรียนรูจากสิ่งเล็ก ๆ กอน และเรยีนรู
งานที่ใหญขึ้นเพื่อใหเห็นภาพ (จํานวน 4 คน) ดังขอคิดเหน็ตอไปนี ้

 
“...ก็เปดโอกาสใหอยูแลว แตเขาจะทําไดหรือไมมันก็อยูที่เขาจะใสใจและชอบที่

จะทําหรือไม...”(ผูบังคับบัญชา นปร.ชาย) 
 
 “...เขายังไมสามารถแสดงความสามารถที่เพียงพอ กพร.มาประเมิน และหวังผล

ที่เร็วเกนิไปในระยะเวลาแค 6 เดือน..."(ผูบังคับบัญชา นปร.หญิง) 
 
 “...เขาไมมีความเปนผูนําเลย แลวเราตองคดิใหเขา แลวกบ็อกเขาไปเปน 

step...”(ผูบังคบับัญชา นปร.ชาย) 
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3.2  เพื่อนรวมงาน 

 
ตารางที่ 36 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยความคิดเห็นและความพึงพอใจของเพื่อนรวมงานตอการสนับสนุนใหแสดงความสามารถในการปฏิบัติงาน และ
การนําความรูที่ไดเรียนรูไปใชใหเกิดประโยชนและคุมคาในงาน 

 
จํานวน  (รอยละ) ความคิดเห็นและความพึงพอใจ 

ไมมีขอมูล นอยที่สดุ นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม 

Mean S.D. ระดับความคิดเห็น 

การสนับสนุนใหแสดงความสามารถในการปฏิบัติงาน        3.84 0.95 มาก 

ไดรับการบรรจุใหปฏิบัติงานในตําแหนงที่เหมาะสมกับ
ความรูความสามารถ 

0 
)0.0(  

2 
)5.9(  

2 
)5.9(  

6 
)17.6(  

17 
)50.0(  

7 
)20.6(  

34 
(100.0) 

3.74 1.05 มาก 

ไดรับโอกาสหรือการสนับสนุนใหแสดงความสามารถ
ในการปฏิบัติราชการ 

0 
)0.0(  

1 
)2.9(  

2 
)5.9(  

4 
)11.8(  

18 
)52.9(  

9 
)26.5(  

34 
(100.0) 

3.94 0.95 มาก 

การนําความรูที่ไดเรียนรูไปใชประโยชนและความคุมคา
ในงาน 

       
3.90 0.93 มาก 

องคความรูในหลักสูตรมีประโยชนในการปฏิบัติ
ราชการ 

5 
)14.7(  

0 
)0.0(  

0 
)0.0(  

4 
)11.8(  

19 
)55.9(  

6 
)17.6(  

34 
(100.0) 

3.47 1.56 ปานกลาง 

สามารถนําความรูที่เรียนในหลักสูตรมาใชในการปฏิบัติ
ราชการ 

0 
)0.0(  

0 
)0.0(  

1 
)2.9(  

4 
)11.8(  

15 
)44.1(  

9 
)26.5(  

34 
(100.0) 

3.50 1.64 มาก 
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จํานวน  (รอยละ) ความคิดเห็นและความพึงพอใจ 

ไมมีขอมูล นอยที่สดุ นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม 

Mean S.D. ระดับความคิดเห็น 

ไดรับการยอมรับจากผูบังคับบัญชา 0 
)0.0(  

0 
)0.0(  

1 
)2.9(  

2 
)5.9(  

17 
)50.0(  

14 
)41.2(  

34 
(100.0) 

4.29 0.72 มาก 

ไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน 0 
)0.0(  

0 
)0.0(  

1 
)2.9(  

3 
)8.8(  

15 
)44.1(  

15 
)44.1(  

34 
(100.0) 

4.29 0.76 มาก 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการเมื่อเทียบกับ
ผูปฏิบัติงานในตําแหนงเดียวกันหรือคลายคลึงกัน 

0 
)0.0(  

1 
)2.9(  

0 
)0.0(  

4 
)11.8(  

17 
)50.0(  

12 
)35.3(  

34 
(100.0) 

4.15 0.86 มาก 

มีความสามารถเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงใหแกสวน
ราชการ 

2 
)5.9(  

1 
)2.9(  

2 
)5.9(  

4 
)11.8(  

17 
)50.0(  

8 
)23.5(  

34 
(100.0) 

3.68 1.32 มาก 
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จากตารางที่ 36 แสดงใหเห็นวาเพื่อนรวมงานมีความคิดเห็นและความพึงพอใจตอการ
สนับสนุนใหแสดงความสามารถในการปฏิบัติงาน และการนําความรูที่ไดเรียนรูไปใชใหเกิด
ประโยชนและคุมคาในงาน อยูในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นและความพึงพอใจมากในเรื่องการ
ไดรับการยอมรับจากผูบังคับบัญชาและการไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน รองลงมา ไดแก  

1. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการเมื่อเทียบกับผูปฏิบัติงานในตําแหนงเดียวกันหรือ
คลายคลึงกัน 

2. การไดรับโอกาสหรือการสนับสนุนใหแสดงความสามารถในการปฏิบัติราชการ 
3. การไดรับการบรรจุใหปฏิบัติงานในตําแหนงที่เหมาะสมกับความรูความสามารถ 
 
นอกจากนั้นขอมูลจากการสัมภาษณเพื่อนรวมงานสวนใหญมีความเหน็วา นปร .ไดรับ

โอกาสใหแสดงความคิดเหน็ในการทํางาน การประชุม มีสวนรวมในการวางแผนและการทํางานที่
สําคัญ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการพจิารณาของผูบังคับบัญชา (จาํนวน 10 คน) แตบางคนไมไดรับโอกาสใน
งานดานการคิดวิเคราะหและการวางแผน เพราะเขามาในชวงที่หนวยงานไดดําเนินการไปแลว 
(จํานวน 1 คน) ในสวนของการนําความรูไปใชประโยชน มีความคิดเห็นสรุปไดวา  

1. นปร. เรียนรูงานไดเร็ว เปนคนใฝรู มีความคลองแคลว มีประสบการณ ไมเสียเวลาฝก 
(จํานวน 8 คน)  

2. มีภาวะผูนําสูงและมีวิธีคิดในการเปนผูนาํในการเปลี่ยนแปลง )จํานวน 3 คน) แตขาด
โอกาสในการปฏิบัติ เพราะระบบในหนวยงานยังเนนการสั่งการ(จํานวน 4 คน) 

ดังขอคิดเห็นตอไปนี ้
 

“...ก็ดีนะ คุณ(นปร.ชาย คนหนึ่ง)เปนคนที่มี idea ในการทํางานที่ดี คอนขางดี
มากๆ และมีไอเดียใหมๆ ทีจ่ะเอามาเพื่อปรับเปลี่ยนแนวคิดที่ดีขึ้น    เพราะดานปฏิบตัิจะ
ธรรมดา แตดานแนวคิด ดานมุมมอง เชิงบริหารจะโดดเดน  อยางที่บอกวาเขามีแนวคดิ
ดีๆ แตโอกาสในการปฎิบัตกิ็ยังมาไมมาก     แตอยางที่บอกวาระบบบญัชาการมีมานาน 
การที่จะไปปรบัเปลี่ยนอะไรแบบเดิมๆ ก็ตองใชเวลา ตองมีคนที่มีแนวคิดแบบนี้มาก
หนอย…”(เพือ่นรวมงาน นปร.ชาย) 

 
“...นองเขาสามารถทําไดทันที เอาอยางเรื่องงาน การวิเคราะหโครงการยากๆ 

อยาง วิเคราะหทรัพยากรน้ํา ดานสิ่งแวดลอม ที่ ตองใชคนที่มีประสบการณมากๆ แตนอง
เขาทําได อยางเขื่อนแกงเสือเตน พี่ใหนองเขาวิเคราะหขอมูลโครงการนี้ ซ่ึงนองเขากท็ํา
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ได   พี่วาดีเลยละ เด็กรุนใหมเขาไดเปรียบเราตรงรูเร่ืองคอมพิวเตอรไอที แลวงานสมยันี้
มันเปนคอมพวิเตอรหมดแลว แลวเขาเปนเด็กเรียบรอย ไมใชเปนเด็กทีไ่มดี เพราะเขาถูก
ฝกมาจากขาราชการสายเลือดใหมมาหลายขั้นตอนแลว...” (เพื่อนรวมงาน นปร.หญิง) 

 
“...นปร.เขาใจระบบราชการมากวา เพราะไดเรียนรูมา ควรจะออกหนังสือ 

ติดตอ เขาหาผูใหญ โครงสรางระบบราชการจะกวางขวางกวาทัว่ไป วธีิการที่จะเรียนรู
แบบนปร.จะตองปรับตัวในระบบราชการ ตองเรียนรูอาศยัประสบการณ...”(เพื่อน
รวมงาน นปร.หญิง) 

 
“...ในตอนแรกเรายังไมรูพืน้ฐานของนปร.แมผานกพร.มา พอมอบหมายไปหาก

ผานการฝกอบรมมาแลว ก็จะมอบหมายงานที่ยากขึน้ รับผิดชอบมากขึ้น หากขาราชการ
ที่ไมผานโครงการ ไมผานการฝกอบรมพื้นฐาน ก็อาจจะตองใชเวลามากกวาในการแก
งาน ปญหาอยูที่คนที่เราทุมเท ฝายฝกอบรมก็หวงัใหอยูกับภาครัฐนานๆ...”
(ผูบังคับบัญชา นปร.หญิง) 

 

ในขณะที่เพื่อนรวมงานบางคน มีความเหน็วาเรยีนรูงานชากวาขาราชการระดับใกลเคียง
กัน ซ่ึงตองอาศัยประสบการณและความเชีย่วชาญ และยงัไมถึงขั้นจะเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง   
เพราะตําแหนงไมสูงพอที่จะนําการเปลีย่นแปลงได (จํานวน 3 คน) ดังขอคิดเห็นตอไปนี ้

 

“...อาจยังไมถึงกับเปลี่ยนได แตคนรอบขางรูสึกได ในเรื่องการแสดงความ
คิดเห็น นปร.ไปอบรมและนาํความรูกลับมาถายทอดไดด ีทําใหรูสึกวา เราอายุมาก
กวานปร.ควรตื่นตัว รับรูงานและเรยีนรูจากงานมากขึน้กวาเดิม...”(เพือ่นรวมงาน นปร.
หญิง) 

 

“...ถามองในระดับนี้ ปจจุบนันี้เคาถือวาเปนนักปฏิบัติทีด่ีที่สามารถปรับตัว แลว
ดูในเรื่องของการประสานงานตางๆไดดี แตถามองวาเปนนักคิด คือเคายังไมไดรับโอกาส
คือตองเขาใจวาเคาเขามาในชวงเวลาที่ทกุอยางมันเปนpatternเปนระบบไปหมดแลว 
เพราะฉะนั้นในการที่จะแสดงความคิดเหน็ที่จะใหเห็นวาเปนการพัฒนาหรือวาตอยอด
อะไรไปมันยังไมเกิดแตคิดวาเคาทําได เพราะดูศักยภาพเคาเวลาเคาเสนอความคิดเวลา
ทํางานรวมกับเคา2 คน คือ เจานายเคาจะมอบหมายงานใหเราทํารวมกนับอย 
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เพราะฉะนั้นการแลกเปลี่ยนพูดคุยกจ็ะมองวาเคามีศักยภาพแตติดตรงทีว่าในระบบ
ภาพรวมทีเ่ปนงานกลุมที่มีการระดมสมองยงัไมไดรับโอกาสแมกระทั่งตวัพี่กย็ังไมไดรับ
โอกาส เพราะวาบางทีเราเขามาเราไมไดอยูในจุดเริ่มตนทกุอยางในการที่เขามาอยูใหมก็
ตองศึกษาอะไรหลายๆอยาง ทั้งระบบทั้งงาน ระบบเรียกวามันเปนไปตาโดยการ
ปฏิบัติงาน คือ เราลงมาปฏิบัติเลยมากกวาที่จะศึกษาระบบกอน เคาทําอะไรเราก็ตองทํา
ตามเคาไปกอน เหมือนกับวาไมสามารถที่จะคิดนอกกรอบอะไรได แตถามีการขึ้น
ปงบประมาณใหมมีการปรบัเปลี่ยนอะไรใหมๆโอกาสตรงนี้จะเกิดขึน้…”(เพื่อนรวมงาน 
นปร.หญิง) 

 
“...ทํางาน 6 เดือน ปหนึ่งเขาก็นาจะสามารถปรับตัวไดแลว ยิ่งคณุมีความรูเดิม

และคุณก็ผานงานมาเยอะ พีว่าเคานาจะมีประสบการณมากกวาพี่ตั้งเยอะแตทําไมไดแคนี้
ก็งงเหมือนกัน คิดวาเปนตัวเคาเอง วาเคาตองทําอยางนี้ ทําไดทําไมได พอถึงเวลากลบัก็
จะมาบอกวากลับละครับ มันไมใชเวลาที่จะมานั่งทํางานละครับ ซ่ึงคุณเด็กใหมไมใชนะ 
บางครั้งมันตองดูแลหลายๆอยาง  คือถาคบกับเพื่อนดูแลวคบแปปเดียวก็เลิก กแ็สดงวา
ผูชายดวยกนัอยูดวยกนัยังไมได ผูหญิงอยางพี่คร้ังแรกๆกด็ุเคาๆ ก็ออนไหวงาย รองไห
เลย คิดวาโรคจิตรึเปลา หลังๆ ก็เลยไมดุเลย ไมไหวปวดหัว เคาอาจจะขาดความอบอุน
หรือขาดในเรือ่งนี้หรือเปลาเราก็ไมเขาใจ พี่ก็พยายามเขาใจ  เคาก็บอกวาเคาเคยทํางานมา
กอน พี่ยังงงวาเคยแลวเปนอยางนี้ไดไง เคาเขากับคนไดนอย แตเคาก็พยายามเลนกฬีาเลน
อะไร คือ ทําอะไรแลวเคาตองทําใหเดน ในเรื่องงานนี่เปนอีกดานหนึ่งเลยคือเคาไมชอบ 
ความสามารถยังไปไมถึงแลวยังตองฝกอีกเยอะ…”(เพื่อนรวมงาน นปร.ชาย) 
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ตอนที่ 3 การวเิคราะหความเหมาะสมของวัตถุประสงคหลักสูตรนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม 
 
เมื่อพิจารณาขอมูลจากเอกสาร การสอบถาม และการสัมภาษณ จะสรุปผลการประเมิน

หลักสูตรนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม (นปร.)รุนที่ 2  ไดดังนี้ 
 
1.  ความชัดเจนของวัตถุประสงค และความสอดคลองกับภารกิจของสถาบันสงเสริมการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี     

สถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมีลักษณะเปนหนวยบริการรูปแบบพิเศษที่มี
หนาที่หลักประการหนึ่งในการใหบริการทางวิชาการ และสงเสริมการพัฒนาการปฏิบัติราชการตาม
หลักการของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยในการดําเนินงานไดอาศัยเครือขายความรวมมือ
ของภาคการศึกษา หนวยงานของรัฐและหนวยงานเอกชนทั้งในและตางประเทศ โครงการพัฒนา
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม (นปร.) จึงเปนโครงการที่สอดคลองกับภารกิจของสถาบัน
สงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยโครงการนี้ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีใหมี
การดําเนินโครงการดังกลาวในรุนที่ 1 และ รุนที่ 2 เปนการนํารอง เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่
มีความรูความสามารถ และสมรรถนะสูง เขารับราชการและพัฒนาใหเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงใน
หนวยงานภาครัฐ สามารถนํานวัตกรรมดานการบริหารจัดการองคการมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาหนวยงานภาครัฐใหสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่กําหนดไว  

โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหมกําหนดวัตถุประสงคไว 2 ประการ คือ 
1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหมที่ไดมาตรฐานเชนเดียวกับ
สถาบันพัฒนานักบริหารชั้นนําในตางประเทศ และ 2) เพื่อพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุน
ใหม ที่มีสมรรถนะศักยภาพสูงใหเปนทั้งนักคิดที่มีวิสัยทัศน (Visionary Thinker) นักพัฒนา/
วางแผน (Developer) และนักปฏิบัติ (Implementer) อยางสมดุล สามารถเปนผูนําการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงในการพัฒนาระบบราชการใหแกสวนราชการที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตรทั้งใน
ดานความคิดดานวิชาการและการบริหารจัดการองคการ ผูที่ผานการคัดเลือกจะไดรับการบรรจุเปน
ขาราชการในตําแหนงนักพัฒนาระบบราชการ สังกัดสํานักงาน ก .พ .ร . โดยไมเสียคาใชจาย เสมือน
เปนนักเรียนทุนรัฐบาล และเมื่อนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหมสําเร็จการศึกษาแลวจะไดรับ
การบรรจุใหดํารงตําแหนงในหนวยงานภาครัฐที่มีความสําคัญเชิงยุทธศาสตร ในระดับ 4 หรือ 5 
หรือ 6 หรือ 7 หรือ 8 แลวแตกรณี ตามผลการประเมินความรูความสามารถ สมรรถนะ ศักยภาพ
และการปฏิบัติงานเชิงประจักษของผูสําเร็จจากโครงการฯ เปนหลัก 
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การกําหนดวัตถุประสงคของโครงการดังกลาวมีความชัดเจนในระดับหนึ่งแตควรทําใหทุก
ฝายมีความเขาใจใหตรงกันมากขึ้นวาโครงการ นปร. มีความมุงหมายที่จะผลิตขาราชการรุนใหมที่
ไดรับการพัฒนาใหมีขีดสมรรถนะสูงกวาขาราชการทั่วไป และเปนโครงการที่มีเอกลักษณตางจาก
โครงการพัฒนาขาราชการที่หนวยงานภาครัฐอื่นดําเนินการเอง ลักษณะเฉพาะของโครงการ นปร. 
ทําใหไดรับความสนใจจากกลุมเปาหมาย ดังจะเห็นไดจากมีผูสมัครเขารวมโครงการ นปร. รุนที่ 1 
และ 2 จํานวนมากกวา 700 คนในแตละรุน และผลการสัมภาษณ นปร. ในภาพรวมก็สรุปไดวา
โครงการนี้มีวัตถุประสงคที่ดี สามารถดึงดูดคนรุนใหมเขามาทํางานราชการ นอกจากนี้การคัดเลือก
ผูมีสิทธิเขาศึกษายังมีความเขมขนมากจึงนาจะสามารถคัดกรองผูที่มีความสามารถสูงเขามารวม
โครงการและพัฒนาใหเปนขาราชการรุนใหมที่มีสมรรถนะศักยภาพสูงตามที่ตั้งวัตถุประสงคไวได 
เมื่อสัมภาษณผูบังคับบัญชาก็มีความพึงพอใจตอคุณลักษณะของนักบริหารการเปลี่ยนแปลงใน
ระดับมาก อยางไรก็ตามผลการสัมภาษณ นปร. และผูบริหารโครงการบางทานพบวาโครงการ 
นปร. ยังมีปญหาดานการบริหารจัดการที่อาจทําใหเกิดผลแตกตางไปจากวัตถุประสงควางไว 
โดยเฉพาะการที่ผูบริหารและเจาหนาที่ในหนวยงานที่เกี่ยวของบางแหงไมเขาใจวัตถุประสงคของ
โครงการและหลักสูตร ซ่ึงในบางกรณีสงผลตอการมอบหมายงานในชวงฝกงานและ/หรือการ
มอบหมายงานหลังบรรจุเขารับราชการ โดย นปร. เสนอวาควรมีการประชาสัมพันธโครงการใหกับ
หนวยงานที่จะตองไปฝกงานหรือทํางานใหมากขึ้น 

 
2.  ความเหมาะสมของโครงสรางของหลักสูตร 

โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม รุนที่ 2 เร่ิมโครงการ พ.ศ. 2549 และ
ส้ินสุดในเดือนตุลาคม 2551 ใชเวลาเขารวมโครงการ 22 เดือน เปนการฝกอบรมที่เนนการเรียนรู
บนฐานของประสบการณตรง โดยมีการเสริมสรางความรูควบคูไปกับการเสริมสรางประสบการณ
ตรงจากการฝกปฏิบัติงานในลักษณะลูกมือ (Apprenticeship) แบงเปนภาคการเรียนรูดานวิชาการ 
10 เดือน กับภาคการเรียนรูดานการบริหารจัดการหนวยงานภาครัฐและเอกชนดวยการฝกงานกับ
ผูบริหารระดับสูงของหนวยงานภาครัฐ ทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค ตางประเทศ และผูบริหาร
ระดับสูงของหนวยงานภาคเอกชนอีก 12 เดือน ทั้งนี้ การจัดการเรียนรูของโครงการไดเนนองค
ความรูที่เปนแกนหลักที่จะพัฒนาผูเขาศึกษาอยางเขมขนในระหวางการฝกอบรมในดานนโยบาย
สาธารณะ กฎหมาย การบริหารจัดการองคการ การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียและภาคีการ
พัฒนา กับปรัชญาและกระบวนทัศนตางๆ ของการบริหารงานภาครัฐซึ่งถือเปนเครื่องมือสําคัญใน
การปฏิบัติงานของนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม ในการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐ 
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หลักสูตร นปร. รุนที่ 2 เปนหลักสูตรที่จัดโครงสรางตามโครงการที่ไดรับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรี แตมีขอสังเกตวาแม นปร. สวนหนึ่งจะเห็นวาเนื้อหาวิชาเหมาะสม มีความ
หลากหลายและนําไปใชประโยชนไดจริง และไดรับประโยชนจากการฝกงานกับผูบริหารระดับสูง 
แตก็มีจํานวนไมนอยที่เห็นวาเนื้อหาวิชาที่เรียนมีความหลากหลายมากไปและอัดแนนมากเกินไป 
เนนทฤษฎี  ไมสามารถปรับใชไดกับการปฏิบัติจริง ไมเหมาะสมกับระยะเวลา รวมทั้งการเรียนการ
สอนแบบกวางๆ กระจัดกระจายไมลงลึก ทําใหผูเรียนไมสามารถบูรณาการใหเห็นภาพเชื่อมโยง
กัน นอกจากนี้ยังไมมีการสอนความรูพื้นฐานที่จําเปนเกี่ยวกับการทํางานราชการ เชน เทคนิคใน
การทํางานราชการ และการเขียนหนังสือราชการ ผลการวิจัยจากแบบสอบถามจึงพบวาในภาพรวม 
นปร. มีความพึงพอใจระดับปานกลางในดานกระบวนการเรียนการสอนกับดานการใหคําปรึกษา
และดานเนื้อหาวิชา และมีความพอใจดานการวัดและประเมินผลในระดับนอย 

อีกประการหนึ่ง การที่โครงการ นปร. เปนโครงการที่เปดกวาง โดยเปดรับสมัครทั้งผูที่เพิ่ง
สําเร็จการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีขึ้นไปในทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาในและ
ตางประเทศ และผูที่เปนขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐ และผูที่ทํางานในภาคเอกชน หนวยงาน  
หรือองคการระหวางประเทศ แมจะมีขอกําหนดเกี่ยวกับอายุของผูสมัคร แตก็ทําใหผูที่ผานการคัดเลือกให
เขารวมโครงการในแตละรุนมีพื้นความรู ประสบการณ และวุฒิภาวะ (Maturity) แตกตางกัน ซ่ึง
อาจจะสงผลตอการจัดกระบวนการเรียนรูดานวิชาการและดานการฝกงานในหนวยงาน การเตรียม
ความพรอมสําหรับเขาศึกษาในหลักสูตรนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหมและการจัดระบบการ
ปรึกษาดูแล นปร. เปนรายบุคคลจึงมีความสําคัญมาก 

 

3.  การตอบสนองตอความตองการของผูเรียนและสังคม 

โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหมมีเปาหมายที่จะสรรหาและคัดเลือก
บุคคลที่มีความรูความสามารถและสมรรถนะสูงเขารับราชการและพัฒนาใหเปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลงในหนวยงานภาครัฐ โครงการนี้มีผูสนใจสมัครจํานวนมาก แตตองผานการคัดเลือกที่
เขมขน ทําใหมีผูผานการคัดเลือกเขาศึกษาในหลักสูตรนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม รุนที่ 2 
เพียง 50 คน และมารายงานตัว 39 คน ผูที่ตัดสินใจศึกษาในหลักสูตรจึงเปนผูที่มีความมุงมั่นสูง
สอดคลองกับผลการวิจัยจากแบบสอบถามที่พบวาสวนใหญเปนผูที่มีความกระตือรือรนในการ
เรียน มีทัศนคติเชิงบวกและสรางสรรค แตตองการพัฒนาความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง อยางไรก็
ตามมีขอสังเกตจากการสัมภาษณ นปร. เกี่ยวกับแรงจูงใจในการเขารวมโครงการฯ ที่พบวาสนใจ
โอกาสฝกงานที่หลากหลายจากกับผูบริหารระดับสูง (6 คน) ความกาวหนาในการทํางาน (6 คน) 
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ตองการทํางานใหสวนรวม ประชาชน ประเทศชาติ (5 คน) ผูที่ทํางานแลวจํานวน 7 คนระบุวา
ตองการความรูเพิ่มเติมในการบริหารจัดการระบบราชการใหมๆ สวนผูที่สําเร็จการศึกษาใหมมี
เพียง 3 คนที่ระบุวาตองการรับราชการ อีก 2 คนระบุวาสนใจโครงการฯ เพราะไมตองรอขึ้นบัญชี 
ก.พ. เพื่อบรรจุเขารับราชการเหมือนกรณีทั่วไป ที่นาสนใจพบวา นปร. จํานวน 9 คนระบุวาความ
สนใจโครงการฯ มาจากครอบครัว มีเพียง 2 คนที่ระบุวาตองการทดสอบความสามารถของตนเอง 

สถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีสามารถบรรจุ นปร. รุนที่ 2 ใหเขารับ
ราชการในหนวยงานยุทธศาสตร โดยสวนใหญจํานวน 11 คนไดรับการบรรจุในหนวยงานสังกัด
กระทรวงพาณิชย รองลงมา 7 คน สังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่เหลือไดรับการบรรจุในหนวยงาน
อ่ืนอีก 10 แหง เมื่อสอบถาม นปร. ถึงความคาดหวังเกี่ยวกับตําแหนงที่จะไดรับการบรรจุ สวนใหญ
ตองการไดรับการบรรจุใหดํารงตําแหนงดานนโยบายและแผน ซ่ึงก็พบวามี นปร. จํานวน 12 คน
ไดรับการบรรจุในตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน แตก็มีสวนหนึ่งที่ไดรับการบรรจุใน
ตําแหนงอื่น ที่นาสังเกต คือ ขอมูลจากการสัมภาษณอาจารยที่ปรึกษาและผูเกี่ยวของกับโครงการ  
ที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัว นปร .รุนที่ 2 สรุปไดวา นปร .สวนมากอายุนอย มีความกระตือรือรนสูง 
มีความคาดหวังกับโครงการมาก แตบางครั้งมีความคิดเห็นไมลงรอยกันและไมยอมรับซึ่งกันและ
กัน  บางสวนไมเขาใจวัตถุประสงคของหลักสูตร ขาดการเรียนรูดวยตนเอง คาดหวังความรูจาก
ผูสอน และบางคนไปศึกษาปริญญาโทควบคูกับการเรียนที่สถาบัน ทําใหทุมเทกับการเรียนไดไม
เต็มที่ 

ขอมูลดังกลาวนาจะเปนประโยชนใหผูบริหารโครงการ นปร. นําไปพิจารณาเพื่อปรับปรุง
กระบวนการคัดเลือกผูเขาศึกษา กระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการหลักสูตร 

 



 

บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคที่จะวิเคราะห 1) ปจจัยนําเขาดานผูเรียน ปจจัยนําเขาดาน
อาจารย กระบวนการเรียนการสอน ปจจัยเกื้อหนุน และการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน 
2) ผลผลิตและผลลัพธของหลักสูตรในสวนที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของ นปร .การสนับสนุนใหแสดง
ความสามารถในการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคของโครงการ และการนําความรูที่ไดเรียนรูไปใช
ใหเกิดประโยชนและคุมคาในงาน และ 3) ความเหมาะสมของวัตถุประสงคหลักสูตรนักบริหารการ
เปลี่ยนแปลงรุนใหมในประเด็นที่เกี่ยวกับความชัดเจนของวัตถุประสงค ความสอดคลองกับภารกิจ
ของสถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี สํานักงาน ก .พ .ร . ความเหมาะสมของ
โครงสรางของหลักสูตร และการตอบสนองตอความตองการของผูเรียนและสังคม  

ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามเพื่อสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักบริหารการ
เปลี่ยนแปลงรุนใหม รุนที่ 2 ทั้งหมด 39 คน ผูบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงานของ นปร . ดังกลาว 
ปรากฏวาไดรับขอมูลกลับคืนจาก นปร . ผูบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงาน  กลุมละ 34 คน คิดเปน
รอยละ 87.18 ในแตละกลุม นอกจากนี้เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกมากขึ้น ผูวิจัยยังไดทําการสัมภาษณ
เพิ่มเติมจาก นปร   .ทั้ง 34 คน ผูบังคับบัญชา จํานวน 29 คน เพื่อนรวมงาน จํานวน 30 คน อาจารยที่
ปรึกษาและผูเกี่ยวของกับโครงการ จํานวน 3 คน 

สําหรับกรอบแนวคิดในการประเมินหลักสูตรนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม รุนที่ 2 
นั้น ผูวิจัยไดประยุกตรูปแบบจําลองซิป (CIPP Model) มาใช ประกอบดวย (ดูแผนภาพหนาถัดไป) 

1. การประเมินบริบทหรือสภาพแวดลอม (Context Evaluation: C) เปนการประเมิน
เกี่ยวกับการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ ภารกิจของหนวยงานที่รับผิดชอบ ความตองการ
ของผูเรียนและสังคม การสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ        

2. การประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation: I) เปนการประเมินเกี่ยวกับความ
เหมาะสม และความพอเพียงของทรัพยากรที่จะใชในการดําเนินโครงการ เชน บุคลากร แหลง
คนควา อาคารสถานที่ งบประมาณ เปนตน 

3. การประเมินกระบวนการ  (Process Evaluation: I) เปนการประเมินการดําเนินงาน
โครงการ เพื่อหาขอบกพรองที่จะใชเปนขอมูลในการพัฒนา แกไข ปรับปรุง ใหการดําเนินการชวง
ตอไปมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยในที่นี้เปนการประเมินโครงสรางหลักสูตร กระบวนการเรียน
การสอน และการบริหารหลักสูตร 
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4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation: P) เปนการประเมินเปรียบเทียบผลผลิตที่
เกิดขี้น คือ การผลิต “นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม” ที่มีความสามารถในการเปนผูนําและ
สนับสนุนการบริหารการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาระบบราชการใหแกสวนราชการที่มี
ความสําคัญทางยุทธศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพ แสดงการประยกุตใชรูปแบบจําลองซิป (CIPP Model) ประเมินหลักสูตรนกับริหาร 

                     การเปลี่ยนแปลงรุนใหม (นปร.) รุนที่ 2 
 

การประเมิน 
ปจจัยนําเขา  

การประเมิน 
กระบวนการ 

การประเมิน 
ผลผลิต 

การประเมิน 
สภาพแวดลอม 

ขีดสมรรถนะของ นปร. 
 นักคิดที่มวีิสัยทัศน 
(Visionary Thinker)  
 นักพัฒนา/วางแผน 
(Developer/Planner)  
 นักปฏิบตัิ (Implementer) 

ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและการนําความรู 
ที่เรียนไปใชประโยชน 

วัตถุประสงค 
ของหลักสูตร นปร. 

ความตองการของ
ผูเรียนและสังคม 

ภารกิจของสถาบนั
สงเสริมการบริหาร
บานเมืองที่ดี และ 
สํานักงาน ก.พ.ร. 

การสนับสนุน/การให 
ความรวมมือของ
รัฐบาล หนวยงาน 
องคกรที่เกี่ยวของ 

ผูเรียน 

ปจจัยเกื้อหนุน  
 แหลงคนควา 
 อาคารสถานที ่

อาจารยผูสอน 
Coach/Mentor  

งบประมาณ 

การบริหารหลักสูตรและ 
การเรียนการสอน 

กระบวนการเรียนการสอน 
 การจัดการเรียนการสอน 
 การใหคําปรึกษา 
 การวัดและประเมนิผล 

โครงสรางหลักสูตร  
 ภาคการเรียนรูดาน
วิชาการ  

 ภาคการเรียนรูดานการ
บริหารจัดการหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน  
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สรุปผลการวิจัย 
 
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

 1. สภาพแวดลอมของโครงการ นปร.  

โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหมเปนโครงการที่ไดรับการพัฒนาขึ้น
ภายใตระบบบริหารบุคคลระบบพิเศษ (Special Track) ที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) นําเสนอตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 – 2550) 
เพื่อเรงสรรหาบุคลากร ผูมีความสามารถสูง หรือระดับหัวกะทิ จากขาราชการในปจจุบันและ
บุคคลภายนอกใหเขาสูระบบราชการไทย โดยใหผานการอบรมในหลักสูตรพิเศษ ซ่ึงมีคุณภาพ
มาตรฐานอยูในระดับนานาชาติ และคาดหวังวาผูที่ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารการ
เปลี่ยนแปลงรุนใหม จะไดรับการพัฒนาใหเปนนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหมที่จะเขามาเปน
กําลังสําคัญในการบริหารการเปลี่ยนแปลงในภาคราชการ สํานักงาน ก.พ.ร. จึงมอบหมายให
สถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเปนผูดําเนินการโครงการ สําหรับโครงการพัฒนา
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม รุนที่ 1 และรุนที่ 2 ไดรับความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีในการ
ประชุมเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2547 และเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ใหดําเนินโครงการ
เพื่อเปนการนํารอง โครงการ นปร. รุนที่ 2 เร่ิมโครงการในป พ.ศ. 2549 และสิ้นสุดในเดือนตุลาคม 
2551 มีจํานวนนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม 39 คน 

การพัฒนาโครงการ นปร. ในชวงระยะเวลาขางตนเปนชวงเวลาที่เหมาะสมเนื่องจาก
รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบราชการซึ่งมีการดําเนินการอยางแข็งขัน เมื่อพนระยะนํารอง กระแส
การปฏิรูปราชการลดลง แตโครงการ นปร. ก็ยังคงเปนโครงการที่มีความสําคัญดวยปจจัยอยางนอย 
2 ประการ คือ 

1) การประกาศวาระแหงชาติดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยกําหนดยุทธศาสตรที่ 2ใหมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรม 
คานิยม และการพัฒนาขาราชการรุนใหม ใหมีคุณธรรม จริยธรรมและขีดความสามารถสูง เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงในการสรรหาบุคลากรผูมีความสามารถสูงหรือระดับหัวกะทิเขาสูระบบ
ราชการไทย เพื่อพัฒนาใหเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาระบบราชการ  

2) แผนการบริหารราชการแผนดิน (พ.ศ. 2551 – 2554) เร่ือง นโยบายการบริหารจัดการ
ที่ดี ที่ระบุวาจะมีการ "พัฒนาระบบและกําหนดมาตรการเพื่อดึงดูดผูมีความรูความสามารถเขามารับ



 

 
 

139 

ราชการโดยเนนการพัฒนาขาราชการในตําแหนงที่มีความสําคัญตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
และสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ"  

ที่ผานมาโครงการ นปร. ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อ
วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2551 จึงมีมติอนุมัติหลักการใหสํานักงาน ก.พ.ร. เปนผูรับผิดชอบดําเนินการ
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหมตอไป เพื่อใหเกิดความตอเนื่อง และบังเกิดผล
ตอการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ ปละ 1 รุน รุนละประมาณ 60 คน เร่ิมตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 
2552 เปนตนไป  

 นอกจากโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหมจะเปนประโยชนตอการพัฒนา
ระบบราชการแลว ขาราชการรุนใหมยังเปนประโยชนตอสังคมในภาพรวม จึงเปนที่นายินดีที่
โครงการ นปร. ไดรับความสนใจจากกลุมบุคคลที่เปนกลุมเปาหมายดังจะเห็นไดวามีผูสนใจสมัคร
จํานวนมากในรุนที่ 2 ทําใหมีโอกาสคัดเลือกผูที่มีศักยภาพสูงมาเขารวมโครงการไดมาก 

 อยางไรก็ตาม มีขอนาสังเกตวาโครงการ นปร. ยังมีปญหาอุปสรรคบางประการที่เกี่ยวของ
กับการกําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตรที่ชัดเจน ความเขาใจภารกิจรวมกันของทุกฝายที่เกี่ยวของ 
การสนับสนุนและความรวมมือกับหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งความ
คาดหวังของผูเรียนบางคนที่ตองการความกาวหนาอยางรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และคาดหวังให
สถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและ/หรือสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการดําเนินงานสวนที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของตนและติดขัดดวยกฎระเบียบราชการ 
  

2. ปจจัยนําเขาของโครงการ นปร. 

2.1 ผูเรียนในโครงการ นปร. รุนท่ี 2  พบวา มีความหลากหลายทั้งในดานคุณวุฒิและ
ประสบการณซ่ึงเปนไปตามหลักการของโครงการ และสามารถคัดเลือกคนเกงมาเขารวมโครงการ
ได ผลการสํารวจพบวา นปร. เห็นดวยมากวาในภาพรวมคุณสมบัติผูเรียนตรงตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตร มีความกระตือรือรนในการเรียน มีบุคลิกภาพที่โดดเดน มีทัศนคติเชิงบวกและสรางสรรค 
แตเห็นดวยในระดับปานกลางวาผูเรียนมีความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง อยางไรก็ตามเมื่อให
ประเมินตนเอง นปร. กลับประเมินวาตนเองมีความกระตือรือรนในการเรียน และมีทัศนคติเชิงบวก
และสรางสรรคอยูในระดับมาก แตมีคุณสมบัติตรงตามวัตถุประสงคของหลักสูตร มีบุคลิกภาพที่
โดดเดน และมีความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับปานกลาง 

นปร. รุนที่  2 สวนใหญมีวุฒิสาขาสังคมศาสตร ธุรกิจ และนิติศาสตร ประมาณครึ่งหนึ่ง
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท อีกครึ่งหนึ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แตผูบริหาร
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หลักสูตรใหความเห็นวา นปร. รุนที่  2  ในภาพรวมมีอายุนอยกวารุนที่ 1 และมีวุฒิภาวะต่าํกวา แตมี
ความกระตือรือรนสูง มีความคาดหวังตอส่ิงที่จะไดจากโครงการมากกวาทั้งดานความรูวิชาการและ
การฝกปฏิบัติตางๆ ขอนาสังเกตคือ การสมัครเขาศึกษาหลักสูตร นปร. สวนหนึ่งเปนผลจากการ
สนับสนุนของครอบครัว และการที่มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวนมากทําใหผูเรียนบาง
คนไปสมัครเขาศึกษาหลักสูตรปริญญาโทในสถาบันการศึกษาอาน สงผลใหไมสามารถรวม
กิจกรรมในหลักสูตร นปร. ไดอยางเต็มที่ ที่นาสนใจคือ มี นปร. เพียง 3 คนที่ระบุวาตองการรับ
ราชการหลังสําเร็จการศึกษา 

ขอนาสังเกตจากการสัมภาษณพบวา นปร. รุนที่ 2 นี้เขามาศึกษาในหลักสูตรในชวงเวลา
ที่กระแสการปฏิรูปราชการลดลงแตผูเรียนยังคงมีความคาดหวังเชนเดียวกับ นปร. รุนที่ 1 ไมพอใจ
กับการที่ไมไดส่ิงที่คาดหวังทั้งที่สถาบันฯ ไดจัดกิจกรรมใหเหมือนกัน แตก็มีบางคนที่เขาใจ
สถานการณ นปร. ในรุนนี้จึงมีความเห็นไมตรงกัน แบงออกเปน 2 กลุม และทําใหมีปญหาในการ
ประสานเชื่อมโยงและการทํางานกลุม เพราะสถาบันฯ ใหกรรมการรุนเปนผูดําเนินการ ประธานรุน
คนแรกไมสามารถเปนคนเชื่อมประสานกลุมได  แตสถานการณดีขึ้นหลังเลือกประธานรุนคนใหม 

 
2.2 อาจารยผูสอน อาจารยท่ีปรึกษา (Coach) ผูฝกสอนงาน (Mentor) ในภาพรวม นปร. 

รุนที่ 2  มีความพอใจอาจารยผูสอนอยูในระดับมากในทุกดาน คือ บุคลิกภาพ ความรูความเชี่ยวชาญ 
ความสามารถในการถายทอดและอธิบายไดชัดเจนเขาใจงาย  อยางไรก็ตาม นปร. จํานวนหนึ่งให
สัมภาษณวาอาจารยสอนเร็วเกินไป ไมคํานึงถึงความแตกตางของผูเรียนซึ่งสะทอนใหเห็นอุปสรรค
จากความหลากหลายของผูเรียนที่โครงการรับเขามาศึกษาดังกลาวมาแลวขางตน นอกจากนี้ยังเห็น
วาสถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีควรเชิญอาจารยผูสอนจากองคกรที่หลากหลาย 
เชน องคกรพัฒนาเอกชน (NGO)  ปราชญชาวบาน หรือผูปฏิบัติงานในวงราชการพลเรือนซึ่งมี
ประสบการณตรงในการทํางานจริงดานปฏิบัติมากกวาอาจารยในมหาวิทยาลัยหรือผูทรงคุณวุฒิที่มี
ช่ือเสียงเนื่องจากเนนทฤษฎีมากเกินไปหรือไมมีเวลาใหแก นปร . อยางเพียงพอ และบางครั้งตอง
ยกเลิกชั้นเรียนเพราะอาจารยมีภาระงานมาก 

ในดานอาจารยที่ปรึกษา (Coach) สถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีไดจัด
อาจารยที่ปรึกษาประจํากลุมให นปร.  แตหลายทานมีภารกิจมากทําใหไมมีเวลาให นปร. เทาที่ควร 
จากการสัมภาษณพบวา นปร. จํานวนเกือบครึ่งหนึ่ง (19 คน) เห็นวาอาจารยที่ปรึกษาสวนใหญมี
เวลานอยไมเพียงพอตอการใหคําปรึกษา นปร .ตองไปปรึกษาอาจารยทานอื่น แตก็มีอาจารยที่
ปรึกษาบางทานที่ดูแลอยางใกลชิด เสียสละ มีความเขาใจหลักการของโครงการ และใหคําปรึกษา
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กับ นปร . อยางสม่ําเสมอ สวนผูบริหารโครงการใหสัมภาษณวาในบางครั้งอาจารยที่ปรึกษามอง
สถาบันไมเหมือนกันจึงอาจใหขอมูลกับผูเรียนไมถูกตอง สวนผูฝกสอนงาน (Mentor) จาก
หนวยงานภาครัฐและเอกชนนั้นไดรับความคาดหวังสูงทั้งจาก นปร. และสถาบันสงเสริมการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดีเนื่องจากตองการให นปร. ไดเรียนรูวิธีการทํางานและคุณลักษณะที่ดี
ของผูนําการเปลี่ยนแปลง แตบางครั้งการฝกปฏิบัติงานกับผูฝกสอนงาน (Mentor) อาจไมไดผล
ตามที่คาดหวัง บางทานไมสามารถใหประโยชนกับ นปร.ไดอยางเต็มที่  

 
2.3 ปจจัยเก้ือหนุน พบวาในภาพรวม นปร. มีความพึงพอใจแหลงคนควาและอาคาร

สถานที่อยูในระดับปานกลาง แตเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวามีความพอใจนอยในเรื่องหอง
ทํางานสําหรับการศึกษาคนควาดวยตนเองและความเพียงพอของคอมพิวเตอร ส่ือการเรียนรูหรือ
วารสารทางวิชาการจากสถาบันชั้นนําของโลกสําหรับการศึกษาคนควาดวยตนเอง ทั้งนี้ นปร. เห็น
วาสถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมีหนังสือใหคนควานอยมาก แมจะไดขอความ
รวมมือจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเพื่อให นปร. ไดเขาไปศึกษาคนควา แตติดขัดเรื่องเวลาทําการ 
นอกจากนี้ นปร. บางคนยังเสนอใหจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชสถานที่นอกเวลาราชการ
และหองทํางานสําหรับ นปร. สวนเรื่องงบประมาณนั้นโครงการ นปร. รุนที่ 2 ไดรับเงินสนับสนุน
จากธนาคารโลกจึงมีความคลองตัวในระดับหนึ่ง แตนับตั้งแตรุนที่ 3 เปนตนมา ตองใชเงิน
งบประมาณซึ่งไดรับการสนับสนุนนอยลงประกอบกับตองมีการตรวจสอบตามระบบ สตง. ดวย 
สํานักงานจึงตองเปลี่ยนกฎระเบียบเกี่ยวกับคาใชจายตางๆ เหมือนหนวยราชการทั่วไป เชน 
คาใชจายที่เกี่ยวกับการเดินทางไปฝกงานตางประเทศ ทําใหการดําเนินงานไมคลองตัวตาม
วัตถุประสงค มีอุปสรรคการเบิกจายจากกฎระเบียบราชการ 

 
3. กระบวนการตางๆ ของโครงการ นปร.   

โครงสรางหลักสูตร นปร. ประกอบดวยภาคการเรียนรูดานวิชาการ กับภาคการเรียนรูดาน
การบริหารจัดการหนวยงานภาครัฐและเอกชนซึ่งเปนการฝกงานในหนวยงานสวนภูมิภาค ราชการ
สวนกลาง หนวยงานกลางทางนโยบาย ภาคเอกชน และการฝกงานในตางประเทศ จากการสํารวจ
ความเห็นของ นปร. เกี่ยวกับเนื้อหาการเรียนรูในหลักสูตรพบวาในภาพรวมมีความพอใจอยูใน
ระดับปานกลาง ส่ิงที่พอใจมากที่สุดคือเนื้อหาและตัวอยางสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน ส่ิงที่
พอใจนอยที่สุด คือ การบูรณาการเชื่อมโยงเนื้อหาที่สอน สวนการสัมภาษณพบวา นปร. จํานวน
หนึ่งประมาณ 13 คน เห็นวาเนื้อหาวิชาที่เรียนมีความหลากหลายและอัดแนนมากเกินไป เนน
ทฤษฎี  ไมสามารถปรับใชไดกับการปฏิบัติจริง การจัดเนื้อหาการเรียนไมเหมาะสมกับระยะเวลา 
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การเรียนการสอนไมลงลึกทําใหผูเรียนมองไมเห็นภาพเชื่อมโยงกัน ที่นาสังเกต คือ นปร. ตองการ
เนนการฝกปฏิบัติ การนํากรณีศึกษา (Case study) มาชวยฝกคิดวิเคราะห โดยเชื่อมโยงกับความรู
เพื่อการแกไขที่สามารถเกิดขึ้นไดจริง และเสริมสรางแรงกระตุนในการเรียนรู และตองการพัฒนา
ความรูทักษะที่จําเปนสําหรับการทํางานราชการ เชน การเขียนหนังสือราชการ การเขียนโครงการ
พัฒนาระบบราชการ เปนตน สวนการสัมภาษณอาจารยที่ปรึกษาและผูเกี่ยวของกับโครงการสรุป
ไดวาหลักสูตรสําหรับ นปร. รุนที่ 2 ไมสามารถปรับเปลี่ยนไดเพราะไดนําเสนอคณะรัฐมนตรีไป
พรอมกับการขอความเห็นชอบโครงการ นปร. ทําใหมีเรียนรายวิชามากเกินไป และการจัดลําดับ
รายวิชาไมเปนไปตามแผนที่วางไวเนื่องจากผูสอนไมสามารถจัดเวลาไดตามที่กําหนด 

 สําหรับกระบวนการเรียนการสอน พบวา นปร. มีความพึงพอใจกระบวนการเรียนการสอน
และการใหคําปรึกษาอยูในระดับปานกลาง แตมีความพึงพอใจการวัดและประเมินผลในระดับนอย
โดยเฉพาะความยุติธรรม โปรงใส  และตรวจสอบได ความชัดเจนในดานวิธีการวัดผลและ
ประเมินผล ความเหมาะสมของเกณฑที่ใชในการวัดและประเมินผล และการใชวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่กระตุนใหเกิดความตองการเรียนรูเพิ่มขึ้น ในดานกระบวนการเรียนการสอน นปร. มี
ความพอใจมากในสวนที่อาจารยผูสอนเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม และตั้งคําถาม
กระตุนใหผูเรียนไดใชความคิด แตผลการสัมภาษณ นปร. ใหความเห็นเพิ่มเติมวาการจัดลําดับการ
เรียนการสอนไมเปนตามลําดับขั้นตอน มีปญหาในการเรียงลําดับและการเชื่อมโยง การจัดการเรียน
การสอนเหมือนกับการอบรมสัมมนา เนนการบรรยายใหฟงเพียงอยางเดียว มีรูปแบบที่ตายตัว ควร
ใชการบรรยายและอภิปรายผสมผสานกัน และควรสอนใหคิดเชิงบวกหรือใหคิดเองมากกวา สวน
ตารางการเรียนก็คอนขางแนนและไมแนนอน มีการเปลี่ยนแปลงตารางเรียนตลอดเวลา และควรจัด
เวลาใหเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา นอกจากนี้ยังเห็นวาอาจารยผูสอนควรใหขอเสนอแนะจากงานที่
นําสงไปโดยเฉพาะการเขียน Learning log อาจารยผูสอนควรทําความเขาใจลักษณะเฉพาะของ 
นปร. ที่แตกตางกัน สรางบรรยากาศการเรียนรูที่เปนกันเอง และควรกระตุนใหผูเรียนมีสวนรวมใน
การคิดหรือแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณในหองเรียน รวมทั้งเสนอวาควรมีอาจารย
ประจําสถาบันที่ทําหนาที่ประสานงานกับอาจารยผูสอนดวย  

ในดานการใหคําปรึกษานั้น นปร. มีความพอใจในระดับปานกลางทั้งเรื่องความรูและ
ทักษะในการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา การใหเวลาปรึกษาแกผูเรียนอยางเพียงพอ และการ
ใหคําปรึกษาที่เปนประโยชนตอการพัฒนาความรูของตนเอง 

สวนการบริหารหลักสูตร ในภาพรวม นปร. มีความพอใจปานกลาง โดยมีความพึงพอใจ
นอยในเรื่องการจัดตารางเวลาใหเขาพบอาจารยที่ปรึกษา คูมือหลักสูตรการศึกษา การดูแลและ
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อํานวยความสะดวกในการใหขอมูลของเจาหนาที่ และการจัดกิจกรรมเสริมสรางความเขาใจอันดี
ระหวางอาจารยและ นปร . จากการสัมภาษณ นปร. จํานวนหนึ่งเห็นวาการบริหารหลักสูตรยืดหยุน
ตามผูสอนมากไป ควรจัดกลุมเนื้อหาวิชาที่มีความสอดคลองเกี่ยวของกันอยูในชวงระยะเวลา
เดียวกันเพื่อไมใหผูเรียนเกิดความสับสน และจัดลําดับชุดความรูกับการฝกงานใหมีความเหมาะสม
และตอเนื่อง รวมทั้งเสนอใหมีกิจกรรมนอกหลักสูตรมากขึ้น และเปดสอนรายวิชาที่ปรับพื้น
ฐานความรูใหเทากันเนื่องจาก นปร. มีพื้นความรูและประสบการณที่หลากหลาย นอกจากนี้ยัง
พบวาเริ่มมีปญหาอุปสรรคจากการเบิกจายคาใชจายที่เกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรที่เกิดจากการ
ปรับกฏระเบียบใหสอดคลองกับระเบียบราชการ และเห็นวาผูบริหารควรมีเวลาพบ นปร. เพื่อรับ
ฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ปญหาและอุปสรรค 

 
4. ผลผลิตของโครงการ นปร.  

นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหมจํานวน 34 คน ที่ตอบแบบสอบถามปฏิบัติงานใน
กระทรวงพาณิชยมากที่สุด (11 คน) รองลงมา คือ กระทรวงมหาดไทย (7 คน) และกระทรวง  
การคลัง (3 คน) หนวยงานยุทธศาสตรที่มี นปร. รุนที่ 2 ปฏิบัติงานแหงละ 2 คน คือ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ สํานักงาน ก .พ . และ ก .พ .ร . สวนกระทรวงพลังงาน กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย มี นปร. รุนที่ 2 ปฏิบัติงานแหงละ 1 คน ในจํานวนนี้ไดรับการบรรจุในตําแหนง
นักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 11 คน นักวิเคราะหงบประมาณ 4 คน ตําแหนงนักวิชาการ 
14 คน จําแนกเปนนักวิชาการพาณิชย 8 คน กับตําแหนงนักวิชาการวัฒนธรรม นักวิชาการศึกษา 
นักวิชาการสงเสริมการลงทุน นักวิชาการสิ่งแวดลอม อาจารยกองการศึกษา ตําแหนงละ 1 คน 
ที่เหลืออีก 4 คนไดรับการบรรจุในตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล นักประชาสัมพันธ นักพัฒนาการ
ทองเที่ยว และนักพัฒนาสังคม ตําแหนงที่ไดรับการบรรจุสวนใหญเปนตําแหนงปฏิบัติการ 26 คน 
อีก 7 คน เปนตําแหนงชํานาญการ แตที่นาสังเกต คือ มี นปร. เพียง 8 คน ที่ระบุวาไดรับการ
มอบหมายใหทํางานวิเคราะหนโยบายและแผนงาน ในขณะที่ 7 คน ทําหนาที่ประสานความรวมมือ
ตาง ๆ 

 
4.1 ขีดสมรรถนะที่ไดรับการพัฒนาของ นปร.  ตามวัตถุประสงคของโครงการ นปร.  

จะไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพและขีดความสามารถสูงกวาขาราชการทั่วไปทั้งการเปนนักคิดที่มี
วิสัยทัศน นักพัฒนา/วางแผน และนักปฏิบัติ เพื่อเปนกําลังสําคัญในการบริหารการเปลี่ยนแปลงใน
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ภาคราชการ ผูวิจัยไดให นปร. ประเมินขีดสมรรถนะของตนเองทั้งกอนและหลังการฝกอบรมใน
ประเด็นความสามารถในการเปนนักคิดและนักพัฒนา ความสามารถในการเปนนักบริหารเชิง
ปฏิบัติ และความสามารถในการครองคนและครองตน ผลการสํารวจพบวาในภาพรวม นปร. เห็น
วาตนไดรับการพัฒนาเพิ่มขึ้นโดยมีความพึงพอใจขีดสมรรถนะของตนเองกอนการฝกอบรมใน
ระดับปานกลาง ภายหลังการฝกอบรมอยูในระดับมาก ขีดสมรรถนะดานที่ไดรับการพัฒนามาก
ที่สุด คือ ความสามารถในการเปนนักบริหารเชิงปฏิบัติ ซ่ึงกอนการฝกอบรมอยูในระดับนอย 
ภายหลังการฝกอบรมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียด สรุปไดดังนี้ 

1) การเปนนักคิดและนักพัฒนา นปร. ประเมินวากอนการฝกอบรมตนเองมี
ความสามารถประสานงานและปรับตัวเขากับผูอ่ืนไดมากที่สุด รองลงมา คือ ความอดทนตอแรง
กดดันจากปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ไหวพริบความสามารถในการแกปญหาเฉพาะหนา 
ความสามารถคาดการณแนวโนมในอนาคตจากขอมูลในอดีต หลังการฝกอบรมประเมินวาตนมี
ความอดทนตอแรงกดดันจากปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ไดมากที่สุด รองลงมา คือ ความสามารถ
ประสานงานและปรับตัวเขากับผูอ่ืน ไหวพริบความสามารถในการแกปญหาเฉพาะหนา และ
วิเคราะหสภาพแวดลอมและสถานการณปจจุบันไดอยางเปนระบบชัดเจน 

2) ความสามารถในการเปนนักบริหารเชิงปฏิบัติ นปร. ประเมินวากอนการฝกอบรม
ตนเองมีความสามารถมากที่สุดในดานการวางแผน จัดโครงสรางและระบบงาน บริหารทรัพยากร 
และองคความรูในองคการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี หลังการฝกอบรมประเมินวาสามารถปฏิบัติหนาที่เลขานุการบริหารสําหรับผูบริหาร
ในระดับสูงในภาครัฐไดมากที่สุด 

3) ความสามารถในการครองคนและครองตน นปร. ประเมินวาตนเองกอนการ
ฝกอบรมมีความสามารถคอนขางสูงและยิ่งสูงขึ้นหลังการฝกอบรม โดยเห็นวาตนมีสามารถมาก
ที่สุดในดานการเปนผูนํา การบริหารเวลา การพัฒนาความรูของตนเอง การควบคุมตนเองใหอยูใน
กรอบจริยธรรมอันดีและประพฤติที่เปนแบบอยางที่ดี รองลงมา คือ ความสามารถสรางการยอมรับ
นับถือ ความเขาใจ ความไววางใจและความอบอุนใจในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

 
4.2 การใหแสดงความสามารถในการปฏิบัติงานและการนําความรูท่ีเรียนไปใชประโยชน 

ผลการสํารวจ พบวา นปร. เห็นวาตนไดรับการสนับสนุนใหแสดงความสามารถในการปฏิบัติงาน
ในระดับมาก แตมีความพอใจเรื่องการไดรับการบรรจุใหปฏิบัติงานในตําแหนงที่เหมาะสมกับ
ความรูความสามารถในระดับปานกลาง สวนการนําความรูที่ไดเรียนรูไปใชประโยชนและความ
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คุมคาในงานก็เห็นวาสามารถดําเนินการไดในระดับมาก โดยเฉพาะเห็นวาองคความรูในหลักสูตรมี
ประโยชนในการปฏิบัติราชการ ตนเองไดรับการยอมรับจากผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน และมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการเมื่อเทียบกับผูปฏิบัติงานในตําแหนงเดียวกันหรือคลายคลึงกัน 
แตเห็นวามีความสามารถเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงใหแกสวนราชการ และสามารถนําความรูที่เรียน
ในหลักสูตรมาใชในการปฏิบัติราชการในระดับปานกลาง 

 
เมื่อพิจารณาขอมูลจากการสัมภาษณ นปร. ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานไดขอมูลที่

สอดคลองกันในดานปญหาอุปสรรค ที่สําคัญ คือ 
 นปร. มีความคาดหวังในการทํางานสูง ขณะเดียวกันหนวยงาน ผูบังคับบัญชา และ

เพื่อนรวมงานตางก็มีความคาดหวังตอ นปร. สูงเชนกัน ทําใหเกิดแรงกดดันตอการ
ทํางานของ นปร.  

 หนวยงานราชการที่บรรจุบางแหงมอบหมายงานใหไมตรงกับความสามารถ มีลักษณะ
เปนงานประจํามากกวางานดานยุทธศาสตร อีกทั้งยังไมเขาใจในวัตถุประสงคของ
โครงการ  นปร .เปนผลให นปร. ไมไดรับความไววางใจจากผูบังคับบัญชาให
รับผิดชอบงานที่มีความสําคัญ ทําใหบางครั้งไมไดใชความรูความสามารถเต็มที่  

 วัฒนธรรมองคกรแบบเกาที่ยึดระบบอาวุโส ไมยอมรับหรือตอตานความคิดสมัยใหม
ทําใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรมีความยากขึ้น  

 นปร. มีปญหาปรับตัวเขากับกฎระเบียบของทางราชการและผูบังคับบัญชา และ
เนื่องจากการเรียนรูในหลักสูตร นปร. เนนการเรียนภาคทฤษฎีจึงตองอาศัยระยะเวลา
ในการนําทฤษฎีมาประยุกตใชในการปฏิบัติ และ นปร. ยังเห็นวาตนขาดประสบการณ
และความรูความเขาใจในการทํางานราชการ เชน การเขียนหนังสือราชการตาม
ระเบียบงานสารบรรณ เปนตน  

 นปร. ไมมีแรงจูงใจพิเศษ เชน ผลตอบแทน เงินเดือนที่แตกตางจากขาราชการอื่น  
 ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานเห็นวา นปร. บางรายมีปญหาจากคุณลักษณะสวนตัว 

เชน ไมชอบงานที่มอบหมายให ไมคอยเอาใจใส ขาดความกระตือรือรน ขาดความ
มั่นใจในตนเอง มีความรับผิดชอบนอย ปฏิบัติงานไดไมตอเนื่องเพราะตองลาไปศึกษา
ตอในระดับสูงขึ้น มีความคิดวาตัวเองเปนนักบริหารการเปลี่ยนแปลงเหนือกวาคนอื่น 
ไมอยากทํางานตามขั้นตอนราชการ แตก็ไมสรางงานหรือศึกษางานใหมๆ ใหองคกร 
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อยางไรก็ตามผูบริหารโครงการเห็นวาการประเมินความสําเร็จของโครงการควรพิจารณา
จากการพัฒนา นปร. ในดานสติปญญา การวิเคราะห หรือการวินิจฉัยวาควรดําเนินการอยางไรให
ถูกตามหลักวิชา เปนที่นาพอใจ แตความสามารถปรับตัวทํางานรวมกับคนอื่นหรือขับเคลื่อนให
ขาราชการรุนใหมเปนที่พึ่งของประชาชนคงตองขอเวลาอีกระยะหนึ่งเพราะประสบการณบางอยาง
เรียนรูเพียงแคช่ัวขามคืนไมได จะตองใชเวลาในการดูดซับ ซึมซับ พอสมควรประสบการณ
บางอยางเรียนรูเพียงแคช่ัวขามคืนไมได จะตองใชเวลาในการดูดซับ ซึมซับ พอสมควร การรับ
สมัคร การกําหนดมาตรฐานตําแหนง การบรรจุและการสงเสริม นปร. ยังคงเปนปญหาจากความ
เขาใจและการเตรียมความพรอมของหนวยงาน แตการบรรจุและการสงเสริม นปร. นั้นอยู
นอกเหนือภารกิจของสถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

 
ขอเสนอแนะ 

 
เมื่อวิเคราะหผลการวิจัยขางตน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

1. เปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการ เมื่อศึกษาปจจัยความสําเร็จกรณี L’école 
nationale administration (L’ÉNA) หรือโรงเรียนเอนาของสาธารณรัฐฝร่ังเศส พบวา ปจจัยสําคัญ
ประการหนึ่ง คือ การกําหนดเปาหมายหลักที่ชัดเจนในการพัฒนาผูมีความรูความสามารถเขาสู
ระบบราชการ และกําหนดขอผูกพันในการรับราชการตอใหมีระยะเวลาที่คอนขางนาน คือ 10 ป  
ทําใหเปนเครื่องรับประกันไดวาผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเอนาจะสามารถเขาไปทําประโยชน
ใหแกภาคราชการไดพอสมควร และในระยะเวลา 10 ป จะตองไดรับการสนับสนุนใหเปนผูบริหาร
ราชการสวนใดสวนหนึ่ง  ประกอบกับระบบการเรียนรูของเอนาเปนที่ยอมรับในกลุมผูบริหาร
ภาครัฐและภาคเอกชน ผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเอนาจึงไดรับการสนับสนุนใหเติบโตใน
ระบบราชการเร็วกวาผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันอื่นๆ  

โครงการ นปร. จึงควรทบทวน Master Plan และเจตนารมณ/เปาหมายใหมีความชัดเจนวา
เปนโครงการที่เนนการพัฒนาขาราชการรุนใหมที่มีขีดความสามารถสูงกวาขาราชการทั่วไป ไมเปน
เพียงหลักสูตรการสอนและฝกอบรมขาราชการโดยปกติ โครงการ นปร. จะตองมีเอกลักษณและ
จุดเดนที่แตกตางจากโครงการพัฒนาขาราชการที่หนวยงานอื่นหรือสํานักงาน ก.พ. ดําเนินการอยู
แลว และสามารถชี้ใหเห็นเชิงประจักษไดวานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหมที่ผานหลักสูตรมี
ศักยภาพและขีดความสามารถสูงกวาขาราชการทั่วไปทั้งในการเปนนักคิดที่มีวิสัยทัศน นักพัฒนา/
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วางแผน และนักปฏิบัติ รวมทั้งควรมีการประชาสัมพันธและทําความเขาใจใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
และผูที่สนใจเขารวมโครงการไดรับทราบวัตถุประสงคของโครงการตามเจตนารมณขางตนตรงกัน 

นอกจากนี้โครงการ นปร. ควรมีมาตรการสรางแรงจูงใจใหผูมีความสามารถสูงมาเขารวม
โครงการโดยกําหนดเสนทางอาชีพ (Career Path) ของการเปนขาราชการรุนใหมในลักษณะ Fast 
Track โดยอาจมีการขออนุมัติบัญชีเงินเดือนเปนการเฉพาะ แตตองมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในหนวยงานยุทธศาสตรที่ไดรับการบรรจุอยางเขมขน อยางไรก็ตาม หากมีการดําเนินการใน
ลักษณะดังกลาว จะตองมีการสรางความเขาใจภายในองคกรเพราะการมีขาราชการลักษณะ “พิเศษ” 
อีกระบบหนึ่งในองคกรเดียวกันอาจสงผลกระทบตอขาราชการอื่นในหนวยงานได 

 

2. การกําหนดขีดสมรรถนะที่จะพัฒนา นปร. ขีดสมรรถนะของ นปร. ที่กําหนดไวใน
หลักสูตร นปร. รุนที่ 2 คือ 1) ความสามารถในการเปนนักคิดและนักพัฒนา คือ การบริหารนโยบาย
สาธารณะ 2) ความสามารถในการเปนนักบริหารเชิงปฏิบัติ ไดแก การสนับสนุนการดําเนินงานของ
ผูบริหารระดับสูง การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองคการ การบริหารจัดการองคการ 
และ 3) ความสามารถในการครองคนและครองตน คือ ความสามารถในการทํางานรวมทีมกับผูอ่ืน 
และความสามารถจัดการกับตนเองไดอยางมีคุณภาพ ขีดสมรรถนะดังกลาวมีความครอบคลุม
คอนขางมาก แตในระยะตอไปควรมีการทบทวนและพิจารณาขีดสมรรถนะที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม
โดยเฉพาะดานจริยธรรมและการมีจิตสาธารณะ รวมทั้งมีการปลูกฝงทัศนคติที่ดีและความ
ภาคภูมิใจในการเปนขาราชการที่มีความรักชาติและจงรักภักดี และออกแบบหลักสูตรใหสามารถ
พัฒนาขีดสมรรถนะที่กําหนดไวใหครบทุกสมรรถนะ  

 
3. ระบบการคัดเลือกผูสมัครเขาศึกษาในหลักสูตร นปร. โครงการ นปร. มีผูสนใจสมัคร

จํานวนมาก จึงมีโอกาสดีที่จะคัดเลือก “หัวกะทิ” ไดตามเปาหมายที่ตองการสรรหาผูมีความสามารถ
สูง หรือระดับหัวกะทิมาเขาสูระบบราชการไทย ปจจุบันเปดรับสมัครขาราชการในปจจุบันและ
บุคคลภายนอกโดยไมจํากัดสาขา และเปดรับทั้งผูมีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก   
แตเมื่อผานการคัดเลือกมาแลวปรากฏวา มีผูไมมารายงานตัวและลาออกจากโครงการจํานวนหนึ่ง 
ทําใหไมไดจํานวนตามเปาหมาย โครงการ นปร. ควรศึกษาสาเหตุของการสละสิทธิ์และการลาออก
เพื่อนํามาปรับปรุงเงื่อนไขการเขาศึกษา อาทิ มี นปร. บางคนสมัครไปศึกษาหลักสูตรปริญญาโท 
ในขณะที่เขารับการอบรมในหลักสูตร นปร. ทําใหไมมีเวลาทุมเทกับการศึกษาในหลักสูตรนี้อยาง
เต็มที่และมีผลกระทบตอการทํางานกลุม ดังนั้น นอกเหนือจากการคงระบบการคัดสรรที่เขมงวดไว
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แลวก็ควรวางมาตรการรักษาระดับผูเรียนเพื่อรักษาคุณภาพของหลักสูตรดวย และอาจกําหนด
เงื่อนไขเพิ่มเติม เชน หามมิใหศึกษาหลักสูตรอื่นขณะกําลังศึกษาในหลักสูตร นปร. เปนตน  

อีกประการหนึ่ง โครงการ นปร. อาจพิจารณาแยกหลักสูตรตามคุณวุฒิของผูสมัคร เชน 
หลักสูตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี กับหลักสูตรสําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทและเอก หรืออาจตองกําหนดใหเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานเสียกอน เนื่องจากผลการวจิยั
พบปญหาดานการเรียนการสอนจากการกําหนดใหผูเรียนที่มีความแตกตางดานวุฒิภาวะและ
ประสบการณมาศึกษาในหลักสูตรเดียวกัน 

 
4. โครงสรางหลักสูตร การกําหนดใหหลักสูตร นปร. เปนการฝกอบรมที่เนนการเรียนรู 

บนฐานของประสบการณตรง  โดยใหมีการเสริมสรางความรูควบคูไปกับการเสริมสราง
ประสบการณตรงจากการฝกปฏิบัติงานในลักษณะลูกมือทั้งในสวนภูมิภาค ราชการสวนกลาง 
หนวยงานกลางทางนโยบาย ภาคเอกชน และการฝกงานในตางประเทศ เปนลักษณะเดนของ
โครงการที่ควรรักษาไว แตควรมีการปรับปรุงเพิ่มเติมในบางประเด็นตามขอเสนอที่พบในงานวิจัย
ที่ไดรับความคิดเห็นวาการเรียนภาควิชาการเนนทฤษฎีมากกวาปฏิบัติ  และ นปร. ยังไมไดรับ
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทํางานในระบบราชการ กับยังไมไดรับการพัฒนาความสามารถ
ทักษะที่จําเปนเทาที่ควร เชน การเขียนหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ เปนตน 

สวนการเรียนรูภาคฝกปฏิบัติงานซึ่งใหฝกงานในราชการสวนภูมิภาค (5 เดือน) ราชการ
สวนกลาง (4 เดือน) หนวยงานกลางทางนโยบาย (2 เดือน) ภาคเอกชน (2 เดือน) ตางประเทศ  
(4 เดือน) และมีการเรียนภาควิชาการระหวางการฝกงานแตละครั้ง นับเปนปจจัยสําคัญในการดึงดูด
ความสนใจใหผูมีความสามารถมาศึกษาในหลักสูตร การเนนฝกงานในราชการสวนภูมิภาคก็เปน
แนวทางเดียวกันกับโรงเรียนเอนาของสาธารณรัฐฝร่ังเศสที่เห็นวางานทองถ่ินมีความสําคัญตอการ
พัฒนาของประเทศ และก็สอดคลองกับนโยบายการกระจายอํานาจไปสูองคกรปกครองสวน 
ทัองถ่ินของประเทศไทย ในสวนนี้โครงการ นปร. สามารถบริหารจัดการแหลงฝกปฏิบัติงานไดดี 
แตมีขอสังเกตวาควรจัดลําดับ (sequence) ใหมีความเหมาะสมมากขึ้นเพื่อมิใหผูเรียนสับสน 

 

5. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู หลักสูตร นปร. รุนที่ 2 มีขอคิดเห็นวาเนื้อหาวิชามาก
เกินไป แตในขณะนั้นสถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีไมสามารถแกไขได เนื่องจาก
ตองปฏิบัติตามโครงการที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ในการบริหารหลักสูตร โครงการ 
นปร. ควรวางระบบการบริหารจัดการหลักสูตรใหผูเรียนสําเร็จการศึกษาดวยความประทับใจและมี
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ทัศนคติที่ดีตอการเปนขาราชการรุนใหมที่มุงสรางการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองคกร สําหรับ
หลักสูตร นปร. รุนที่ 2 ทางโครงการไดพยายามสรรหาวิทยากรที่มีช่ือเสียงมาเปนอาจารยผูสอน 
อยางไรก็ตาม นปร. กลับเห็นวาวิทยากรหลายทานมีเวลาจํากัดและเนนความรูภาคทฤษฎีมากเกินไป 
นอกจากนี้ยังเห็นควรใหนํากรณีศึกษามาฝกปฏิบัติใหมากขึ้นและควรเนนการอภิปรายและการ
สัมมนากลุมยอยเพื่อพัฒนาทักษะของผูเรียน นอกจากนี้โครงการ นปร. ควรปรับปรุงแหลงคนควา
และแหลงการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนสามารถศึกษาคนควาดวยตนเองและจัดสิ่งอํานวยความสะดวก 
เชน หองพักนักศึกษาเพื่อใหผูเรียนสามารถทํางานและสัมมนากลุมยอยได สวนการจัดอาจารยที่
ปรึกษานั้น  นปร .  ไดใหขอเสนอวาควรมีการคัดสรรและจัดระบบอาจารยที่ปรึกษาใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยผูที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาตองมีเวลาและมีความเขาใจความแตกตาง
ระหวางบุคคล นอกจากนี้เพื่อเปนการเสริมการทํางานของอาจารยที่ปรึกษา โครงการ นปร. ควร
พิจารณาวางระบบ “รุนพี่สอนรุนนอง” เพื่อใหรุนพี่ที่มีความเขาใจในเปาประสงคและวิธีการเรียนรู
ของหลักสูตร นปร. มาถายทอดประสบการณใหรุนนองอยางเต็มที่  

 
6. การสนับสนุนและความรวมมือระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ การดําเนินงานโครงการ 

นปร. ในปจจุบันมีหนวยงานสําคัญที่เกี่ยวของ คือ สํานักงาน ก.พ.ร. เปนผูรับผิดชอบโครงการ 
สถาบันสงเสริมการบริหารบานเมืองที่ดีเปนผูบริหารหลักสูตรและพัฒนาความรวมมือกับ
หนวยงานภาครัฐและเอกชนซึ่งมีสวนรวมในดานวิชาการและการฝกปฏิบัติในระหวางศึกษาใน
หลักสูตร กับหนวยงานภาครัฐที่เปนผูรับรองวุฒิและ/หรือบรรจุผูสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตร เชน 
สํานักงาน ก.พ. และกระทรวง ทบวง กรมตางๆ ที่เปนผูใชงานผูสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตร นปร. 
แตปจจุบันยังขาดระบบการประสานงานที่ดี ประกอบกับบางหนวยงานยังเตรียมความพรอมไมดี
พอทําใหส่ิงที่ นปร. ไดศึกษาในหลักสูตรไมสามารถนําไปใชกับงานที่ไดรับมอบหมาย และความ
เขาใจโครงการ นปร. ของผูบริหารหนวยงานทั้งในสวนผูบริหารระดับสูงและหัวหนาหนวยงานที่ 
นปร. ไดรับมอบหมายใหไปปฏิบัติงาน ยังมีสวนสําคัญตอการมอบหมายภารกิจให นปร. สามารถ
ปฏิบัติไดอยางเต็มความสามารถ และไดรับการสนับสนุนการปฏิบัติงานในหนวยงานนั้นดวย 

 โครงการ นปร. จึงควรไดรับความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของอยางครบวงจรตั้งแต
การวางแผนโครงการ เชน ใหสวนราชการที่รับการบรรจุเขามาชวยในการพัฒนาเนื้อหาหลักสูตร
ทั้งดานการปฏิบัติและดานวิชาการใหสอดคลองกับบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในอนาคต ไป
จนถึงการบรรจุ แตงตั้ง เล่ือนตําแหนง และสงเสริมการปฏิบัติงานของ นปร. โดยอาจพิจารณาขอ
ผูกพันในการรับราชการตอใหมีระยะเวลาที่คอนขางนาน วางเสนทางอาชีพ (Career path) และ
มาตรการสนับสนุนใหเปนผูบริหารราชการภายในระยะเวลาดังกลาว นอกจากนี้หนวยงานที่บรรจุ 
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นปร. ยังควรจัดผูบริหารที่มีความเขาใจโครงการมาทําหนาที่สอนงาน อธิบายงานอยางใกลชิด กอน
มอบหมายตําแหนงทางบริหารใหปฏิบัติงาน 

 อีกประการหนึ่ง ผลการวิจัยพบขอสังเกตวาหนวยงานที่บรรจุ นปร. จํานวนมากจะทําให 
นปร. มีโอกาสไดรวมกันแสดงขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงานมากกวา นปร. ที่ไดรับการบรรจุใน
หนวยงานนั้นเพียงคนเดียว โครงการ นปร. จึงควรพิจารณาจํากัดหนวยงานที่มีความสําคัญเชิง
ยุทธศาสตรไมใหมีความหลากหลายมากเกินไปเพื่อให นปร. ไดรวมกันแสดงผลการปฏิบัติที่สงผล
ตอการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองคกรในเชิงประจักษ 
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แบบสอบถาม นปร.รุนที ่2 

เรียน   

 สถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี สํานักงาน ก.พ.ร. ไดมอบหมายใหคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ทําการศึกษาวิจัย เร่ือง “การติดตามและประเมินผลความกาวหนาของ นปร. รุนที่ 2 ในการดํารงตําแหนง
ในหนวยงานภาครัฐที่มีความสําคัญเชิงยุทธศาสตร 6 เดือนแรก”  เพื่อการติดตามประเมินผลความกาวหนาโครงการ
พัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม (นปร.) ภายหลังจากสําเร็จการศึกษา  

 คณะผูวิจัยขอความกรุณาทานตอบแบบสอบถามตามความเปนจริงโดยจะเก็บขอมูลนี้เปนความลับ  เมื่อกรอก
ขอมูลเสร็จเรียบรอยแลวกรุณาติดตอผูชวยนักวิจัย..................................................................มือถือ.................................. 
และขอขอบพระคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
  รองศาสตราจารย ดร.ชนิตา  รักษพลเมือง 
  รองศาสตราจารย ดร.จรูญศรี  มาดิลกโกวิท 
  นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ  
  

 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย   ใน               หรือเติมคําในชองวางตามความเปนจริง 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของ นปร. (ผูใหขอมูล) 
ชื่อ – นามสกุล .................................................................................................................................................. 
ตําแหนง……………………………………………………………………………………………………… 
ระดับ................................................................................................................................................................. 
หนวยงาน…………………………………………………………………………………………………… 
ลักษณะงานทีทํ่า……………………………………………………………………………………………… 
อายุ .......................ป 
เพศ 

1.ชาย  
2.หญิง 

การศึกษา 
1. ปริญญาตรี  สาขา................................................................  
2. ปริญญาโท สาขา................................................................  
3. ปริญญาเอก สาขา................................................................ 
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สวนท่ี 2 ความคิดเห็นและความพึงพอใจของ นปร. (ผูใหขอมูล) ตอปจจัยนําเขาดานผูเรียน อาจารยผูสอน 
กระบวนการเรียนการสอน ปจจัยเก้ือหนุน และการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน 

ระดับคะแนน 
คําถาม 

ไมมี
ขอมูล นอยที่สดุ 

(1) 
นอย 
(2) 

ปานกลาง  
(3) 

มาก 
(4) 

มากที่สุด 
(5) 

ปจจัยนําเขา (ดานผูเรียนในภาพรวม)       

1.คุณสมบัติผูเรียนในภาพรวมตรงตามวัตถปุระสงคของหลักสูตร       

2.ผูเรียนในภาพรวมมีความกระตอืรือรนในการเรียน       

3.ผูเรียนในภาพรวมมีบุคลิกภาพทีโ่ดดเดน       

4.ผูเรียนในภาพรวมมีทัศนคติเชิงบวกและสรางสรรค       

5.ผูเรียนในภาพรวมมีความเปนผูนาํการเปลี่ยนแปลง       

ปจจัยนําเขา (ตนเอง)       

6.ทานมีคุณสมบตัิตรงตามวัตถปุระสงคของหลักสูตร       

7.ทานมีความกระตือรือรนในการเรียน       

8.ทานมีบุคลิกภาพที่โดดเดน       

9.ทานมีทศันคติเชิงบวกและสรางสรรค       

10.ทานมีความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง       

ปจจัยนําเขา (ดานอาจารยผูสอน)       

11.มีความรูความเชี่ยวชาญ       

12.มีความสามารถในการถายทอดและอธิบายไดชัดเจนเขาใจงาย       

13.มีบุคลิกภาพเหมาะสม       

กระบวนการเรียนการสอน (ดานการจัดการเรียนการสอน)       

14.มีวัตถปุระสงคในการสอนที่ชัดเจน       

15.อาจารยผูสอนเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม       

16.อาจารยผูสอนตั้งคําถามกระตุนใหผูเรียนไดใชความคิด       

17.อาจารยผูสอนใชส่ือ/เทคโนโลยใีนการสอนที่เหมาะสม       

18.อาจารยผูสอนตรวจงานและใหขอคิดที่เปนประโยชน       

19.อาจารยผูสอนกระตุนใหผูเรียนศึกษาคนควาเพิ่มเติมอยางตอเนือ่ง       

กระบวนการเรียนการสอน (ดานการใหคําปรึกษา)       

20.อาจารยที่ปรึกษาใหคําปรึกษาที่เปนประโยชนตอการพัฒนาความรู 
ของตนเอง 

      

21.อาจารยที่ปรึกษามีความรูและทกัษะในการใหคําปรึกษา       

22.อาจารยที่ปรึกษามีเวลาใหคําปรกึษาแกผูเรียนอยางเพียงพอ       
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ระดับคะแนน 

คําถาม 
ไมมี
ขอมูล นอยที่สดุ 

(1) 
นอย 
(2) 

ปานกลาง  
(3) 

มาก 
(4) 

มากที่สุด 
(5) 

กระบวนการเรียนการสอน (ดานเนือ้หาวิชา)       

23.เนื้อหาวิชาที่สอนตรงตามวัตถปุระสงคของหลักสูตร       

24.เนื้อหาวิชาที่สอนครบถวนตามหลักสูตร       

25.เนื้อหาและตวัอยางสอดคลองกบัสถานการณปจจุบัน       

26.เนื้อหาที่สอนมีการบูรณาการเชือ่มโยงกัน       

27.องคความรูที่เปนแกนหลักของหลักสูตรตรงกับหัวขอกรณีศกึษา       

กระบวนการเรียนการสอน (ดานการวัดและประเมินผล)       

28.วิธีการวัดผลและประเมินผลมีความชัดเจน       

29.วิธีการวัดและประเมินผลที่ใชมคีวามหลากหลาย       

30.วิธีการวัดและประเมินผลกระตุนใหเกิดความตองการเรียนรูเพิ่มขึ้น       

31.เกณฑที่ใชในการวัดและประเมนิผลมีความเหมาะสม       

32.การวัดและประเมินผลมีความยุติธรรม โปรงใส และตรวจสอบได       

ปจจัยเก้ือหนุน (ดานแหลงคนควา)       

33.มีแหลงคนควาที่สามารถเขาถึงได       

34.มีหนังสือและสื่อในการคนควาเพิ่มเติมเพียงพอ       

35.มีหนังสือและสื่อในการคนควาเหมาะสมและทันสมัย       

36.มีคอมพิวเตอรที่มีสมรรถนะดีในการสืบคน       

37.มีคอมพิวเตอรใหใชในการศึกษาคนควาเพียงพอ       

38.มีการเชื่อมตอเครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูง       

ปจจัยเก้ือหนุน (ดานอาคารสถานที)่       

39.มีหองทํางานสําหรับการศกึษาคนควาดวยตนเอง       

40.อาคารสถานทีเ่รียนมีบรรยากาศทางวิชาการที่เหมาะสม       

41.มีอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกในหองเรียนเพียงพอ       

42.มีอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกในหองเรียนที่ทนัสมัย       

การบริหารหลักสตูรและการเรียนการสอน       

43.มีคูมือหลักสูตรการศึกษา        

44.มีกิจกรรมเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางอาจารยและ นปร.       

45.มีจํานวน นปร.ที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับจํานวนอาจารยที่ปรึกษา       

46.มีการจัดตารางเวลาให นปร.เขาพบอาจารยทีป่รึกษา       

47.มีการจัดตารางเวลาเรียนที่เหมาะสมกับเนื้อหาวชิา       

48.มีเจาหนาที่คอยดูแลและอํานวยความสะดวกในการใหขอมูล       

49.มีการประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารยผูสอน       
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สวนท่ี 3 ความคิดเห็นของ นปร. ตอขดีสมรรถนะของตนเอง 

ระดับคะแนน (กอนการอบรม) ระดับคะแนน (หลังการอบรม) 

คําถาม 
นอย
ที่สุด 
(1) 

นอย 
 

(2) 

ปาน
กลาง  
(3) 

มาก 
 

(4) 

มาก
ที่สุด 
(5) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

นอย 
 

(2) 

ปาน
กลาง  
(3) 

มาก 
 

(4) 

มาก
ที่สุด 
(5) 

ความสามารถในการเปนนักคิดและนักพัฒนา           

50.สามารถวิเคราะหสภาพแวดลอมและสถานการณ
ปจจุบนัไดอยางเปนระบบชดัเจน 

          

51.สามารถคาดการณแนวโนมในอนาคตจากขอมลู 
ในอดีต 

          

52.สามารถนําเสนอแนวคิดใหมๆ ในเชิงสรางสรรค
สําหรับการปฏิบตัิงานได 

          

53.สามารถศกึษาวิจัย กําหนดเปาหมาย วัตถปุระสงค
และแผนงานโครงการภาครัฐได 

          

54.สามารถติดตามและประเมินผลนโยบายสาธารณะ
ได 

          

55.สามารถประสานงานและปรับตวัเขากับผูอื่นได           

56.สามารถเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงได           

57.มีไหวพรบิความสามารถในการแกปญหาเฉพาะ
หนา 

          

58.มีความอดทนตอแรงกดดันจากปญหาและอปุสรรค
ตางๆ ได 

          

ความสามารถในการเปนนักบริหารเชิงปฏิบัติ           

59.สามารถปฏบิัตหินาที่เลขานกุารบริหาร สําหรับ
ผูบริหารในระดบัสูงในภาครัฐ 

          

60.สามารถตรวจวินิจฉัย วางแผน ออกแบบ ขับเคลือ่น
และสนบัสนุนการเปลี่ยนแปลงในการบริหารงาน
ภาครัฐ 

          

61.สามารถวางแผน จัดโครงสรางและระบบงาน 
บริหารทรัพยากร และองคความรูในองคการไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองทีด่ี 

          

ความสามารถในการครองคนและครองตน           

62.สามารถสรางการยอมรับนบัถอื ความเขาใจ ความ
ไววางใจและความอบอุนใจในการทํางานรวมกับผูอืน่ 

          

63.สามารถเปนผูนํา การบริหารเวลา พัฒนาความรูของ
ตนเอง ควบคุมตนเองใหอยูในกรอบจริยธรรมอันดี
และประพฤตทิี่เปนแบบอยางที่ด ี
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สวนท่ี 4 ความคิดเห็นของ นปร. ตอการใหแสดงความสามารถในการปฏิบัตงิานและการนําความรูท่ีเรียนไป
ใชประโยชน 

ระดับคะแนน 
คําถาม 

ไมมี
ขอมูล นอยที่สดุ 

(1) 
นอย 
(2) 

ปานกลาง  
(3) 

มาก 
(4) 

มากที่สุด 
(5) 

การสนับสนุนใหแสดงความสามารถในการปฏิบัติงาน       

64.ไดรับการบรรจุใหปฏิบัติงานในตําแหนงที่เหมาะสมกับความรู
ความสามารถ 

      

65.ไดรับโอกาสหรือการสนับสนนุใหแสดงความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการ 

      

การนาํความรูที่ไดเรียนรูไปใชประโยชนและความคุมคาในงาน       

66.องคความรูในหลักสูตรมีประโยชนในการปฏิบัติราชการ       

67.สามารถนําความรูที่เรียนในหลกัสูตรมาใชในการปฏิบัติราชการ       

68.ไดรับการยอมรับจากผูบังคับบญัชา       

69.ไดรับการยอมรับจากเพือ่นรวมงาน       

70.ประสิทธิภาพในการปฏบิัติราชการเมื่อเทียบกับผูปฏิบัติงานใน
ตําแหนงเดียวกันหรือคลายคลึงกัน 

      

71.มีความสามารถเปนผูนาํการเปลีย่นแปลงใหแกสวนราชการ       
 

สวนท่ี 5 ปญหาและอุปสรรคในการปฏบิัติราชการ  
1.......................................................................................................................................................................................... 
2.......................................................................................................................................................................................... 
3.......................................................................................................................................................................................... 

สวนท่ี 6 ขอคดิเห็น/เสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรหรือการดําเนินงานโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม   
1.   ปจจัยนําเขา 
 - ดานผูเรียน ................................................................................................................................................................. 
 - ดานอาจารยผูสอน  .................................................................................................................................................... 
2.   กระบวนการเรียนการสอน  
 - ดานการจัดการเรียนการสอน……………………………………………………………………………………… 
 - ดานการใหคําปรึกษา……………………………………………………………………………………………… 
 - ดานเนื้อหาวิชา……………………………………………………………………………………………………… 
 - ดานการวัดและประเมินผล………………………………………………………………………………………… 
3.   ปจจัยเกื้อหนุน 
 - ดานแหลงคนควา .………………………………………………………………………………………………… 
 - ดานอาคารสถานที่ .………………………………………………………………………………………………… 
4.   การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน ………………………………………………………………………… 
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แบบสมัภาษณ นปร.รุนที่ 2 
ช่ือ – นามสกุล .................................................................................................................................................. 
ตําแหนง……………………………………………………………………………………………………… 
ระดับ................................................................................................................................................................. 
หนวยงาน…………………………………………………………………………………………………… 
ลักษณะงานทีท่ํา……………………………………………………………………………………………… 

ขอมูลหลักท่ีตองการ 

 1. ความคิดเหน็และความพึงพอใจของ นปร. ตออาจารย กระบวนการเรียนการสอน การบริหาร
หลักสูตร ปจจยัเกื้อหนุน การดําเนินงานโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม 

2. ขีดสมรรถนะของนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม การไดรับโอกาสและการสนับสนุนใหแสดง
ความสามารถในการปฏิบัติงาน การนําความรูที่ไดเรียนรูไปใช ประโยชนขององคความรู  

3. ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติราชการ  
แนวคําถามในการสัมภาษณ 

1. ทานมีแรงจงูใจหรือความคาดหวังตอการมาเรียนในหลักสูตรนี้อยางไร 
2. ทานมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับ 

- อาจารยผูสอน  
- การจัดการเรยีนการสอน  
- การใหคําปรึกษา 
- เนื้อหาวิชาการ  
- การวดัผลและประเมนิผล 
- แหลงคนควา  
- อาคารสถานที่  
- ผูที่เกี่ยวของกับหลักสูตร  
- วัตถุประสงคของหลักสูตร  
- ขอเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรหรือการดําเนินงานโครงการฯ  

3. ทานไดรับโอกาสและการสนับสนุนใหแสดงความสามารถในการปฏิบัติงานอยางไร ยกตวัอยางงาน
หรือโครงการที่ไดปฏิบัติ หากไมไดรับเพราะอะไร 

4. ทานมีความแตกตางกับขาราชการที่มีตําแหนงหนาทีใ่กลเคียงกันหรือไม อยางไร มีอะไรที่เปน
ลักษณะเดน 

- ความสามารถในการเปนนกัคิดและนักพฒันา 
- ความสามารถในการเปนนกับริหารเชิงปฏิบัติ 
- ความสามารถในการครองคนและครองตน 
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5. ทานไดนําความรูที่ไดเรียนรูไปใชประโยชนไดมากนอยเพียงใด ความรูอะไรที่ตองการเพิ่มเติม  

(ใหจัดอันดับความสําคัญขององคความรูที่เปนแกนหลกัของหลักสูตร 5 สวน คือ  
- นโยบายสาธารณะ  
- กฎหมาย  
- การบริหารจดัการองคการ  
- การมีสวนรวม  
- ปรัชญาและกระบวนทัศนของการบริหารภาครัฐ  

6. ทานมีปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตริาชการหรือไม อยางไร  
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แบบสอบถามผูบังคับบญัชา/เพื่อนรวมงาน 

เรียน   

 สถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี สํานักงาน ก.พ.ร. ไดมอบหมายใหคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ทําการศึกษาวิจัย เร่ือง “การติดตามและประเมินผลความกาวหนาของ นปร. รุนที่ 2 ในการดํารงตําแหนง
ในหนวยงานภาครัฐที่มีความสําคัญเชิงยุทธศาสตร 6 เดือนแรก”  เพื่อการติดตามประเมินผลความกาวหนาโครงการ
พัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม (นปร.) ภายหลังจากสําเร็จการศึกษา  

 คณะผูวิจัยขอความกรุณาทานตอบแบบสอบถามตามความเปนจริงโดยจะเก็บขอมูลนี้เปนความลับ  เมื่อกรอก
ขอมูลเสร็จเรียบรอยแลวกรุณาติดตอผูชวยนักวิจัย..................................................................มือถือ.................................. 
และขอขอบพระคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
  รองศาสตราจารย ดร.ชนิตา  รักษพลเมือง 
  รองศาสตราจารย ดร.จรูญศรี  มาดิลกโกวิท 
  นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ  
  

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย   ใน               หรือเติมคําในชองวางตามความเปนจริง 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูบังคับบัญชาหรือเพื่อนรวมงาน 
ชื่อ – นามสกุล .................................................................................................................................................. 
ตําแหนง……………………………………………………………………………………………………… 
ระดับ................................................................................................................................................................. 
หนวยงาน…………………………………………………………………………………………………… 
อายุ .......................ป 
อายุราชการ............................ป 
เพศ 

1.ชาย  
2.หญิง 

การศึกษา 
1. ปริญญาตรี  สาขา................................................................  
2. ปริญญาโท สาขา................................................................  
3. ปริญญาเอก สาขา................................................................ 

ประเภทผูประเมิน 
1. ผูบังคับบัญชา  
2. เพื่อนรวมงาน 
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สวนท่ี 2 ความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูบงัคับบัญชา/เพื่อนรวมงานตอนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุน
ใหม (นปร.) 

ระดับคะแนน 

คําถาม 

ไมมี 
ขอมูล นอย

ที่สุด 
(1) 

นอย 
 

(2) 

ปาน
กลาง  
(3) 

มาก 
 

(4) 

มาก
ที่สุด 
(5) 

1.ทานทราบวตัถปุระสงคของโครงการพัฒนานักบรหิารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม       

ความสามารถในการเปนนักคิดและนักพัฒนา       

2.สามารถวิเคราะหสภาพแวดลอมและสถานการณปจจุบันไดอยางเปนระบบชัดเจน       

3.สามารถคาดการณแนวโนมในอนาคตจากขอมูลในอดีต       

4.สามารถนําเสนอแนวคิดใหมๆ ในเชิงสรางสรรคสําหรับการปฏบิัติงานได       

5.สามารถศึกษาวจิัย กําหนดเปาหมาย วัตถปุระสงคและแผนงานโครงการภาครัฐได       

6.สามารถติดตามและประเมินผลนโยบายสาธารณะได       

7.สามารถประสานงานและปรบัตัวเขากับผูอืน่ได       

8.สามารถเปนผูนาํการเปลี่ยนแปลงได       

9.มีไหวพริบ ความสามารถในการแกปญหาเฉพาะหนา       

10.มีความอดทนตอแรงกดดันจากปญหาและอปุสรรคตางๆ ได       

ความสามารถในการเปนนักบริหารเชิงปฏิบัติ       

11.สามารถปฏบิัตหินาที่เลขานกุารบริหาร สําหรับผูบริหารในระดบัสูงในภาครัฐ       

12.สามารถตรวจวินิจฉัย วางแผน ออกแบบ ขับเคลือ่น และสนบัสนนุการ
เปลี่ยนแปลงในการบริหารงานภาครัฐ 

      

13.สามารถวางแผน จัดโครงสรางและระบบงาน บริหารทรัพยากร และองคความรู
ในองคการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ด ี

      

ความสามารถในการครองคนและครองตน       

14.สามารถสรางการยอมรับนบัถอื ความเขาใจ ความไววางใจและความอบอุนใจใน
การทํางานรวมกบัผูอืน่ 

      

15.สามารถเปนผูนํา การบริหารเวลา พัฒนาความรูของตนเอง ควบคุมตนเองใหอยูใน
กรอบจริยธรรมอนัดีและประพฤตทิี่เปนแบบอยางทีด่ี 

      

การสนับสนุนใหแสดงความสามารถในการปฏิบัติงาน       

16.ไดรับการบรรจุใหปฏิบัติงานในตําแหนงที่เหมาะสมกับความรูความสามารถ       

17.ไดรับโอกาสหรือการสนับสนนุใหแสดงความสามารถในการปฏิบตัิราชการ       
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ระดับคะแนน 

คําถาม 

ไมมี 
ขอมูล นอย

ที่สุด 
(1) 

นอย 
 

(2) 

ปาน
กลาง  
(3) 

มาก 
 

(4) 

มาก
ที่สุด 
(5) 

การนาํความรูที่ไดเรียนรูไปใชประโยชนและความคุมคาในงาน       

18.องคความรูในหลักสูตรมีประโยชนในการปฏิบัติราชการ       

19.สามารถนําความรูที่เรียนในหลกัสูตรมาใชในการปฏิบัติราชการ       

20.ไดรับการยอมรับจากผูบังคับบญัชา       

21.ไดรับการยอมรับจากเพือ่นรวมงาน       

22.ประสิทธิภาพในการปฏบิัติราชการเมื่อเทียบกับผูปฏิบัติงานในตําแหนงเดียวกัน
หรือคลายคลึงกัน 

      

23.มีความสามารถเปนผูนาํการเปลีย่นแปลงใหแกสวนราชการ       

 
สวนท่ี 3 ปญหาและอุปสรรคในการปฏบิัติราชการของนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม 
1.......................................................................................................................................................................................... 
2.......................................................................................................................................................................................... 
3.......................................................................................................................................................................................... 
4………………………………………………………………………………………………………………………… 
5………………………………………………………………………………………………………………………… 

สวนท่ี 4 ขอคดิเห็น/ขอเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรหรือการดําเนินงานโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม   
1.   การพัฒนาเนื้อหาหลักสูตร  ………………………………………………………………………………………….. 
2.   การพัฒนาความรูความสามารถ นปร.………………………………………………………………………………... 
3.   โครงการพฒันานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม: ………………………………………………………………… 
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แบบสมัภาษณผูบังคับบญัชา/เพื่อนรวมงาน 

ช่ือ – นามสกุล .................................................................................................................................................. 
ตําแหนง……………………………………………………………………………………………………… 
ระดับ................................................................................................................................................................. 
หนวยงาน…………………………………………………………………………………………………… 

1. เปนผูบังคับบัญชา  
2. เปนเพื่อนรวมงาน 

ขอมูลหลักท่ีตองการ 

 1. ความคิดเหน็และความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา/เพื่อนรวมงานตอนักบริหารการเปลี่ยนแปลง 
รุนใหม 

2. ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติราชการของนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม 
 
แนวคําถามในการสัมภาษณ 
 1. ทานไดบรรจุนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหมในตําแหนงใด มีความสําคัญอยางไร ใหโอกาสและ
การสนับสนุนใหแสดงความสามารถในการปฏิบัติงานอยางไร ยกตัวอยางงานหรือโครงการ 

2. นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหมปฏิบตัิงานแตกตางกับขาราชการที่มีตําแหนงหนาที่ใกลเคยีงกัน
หรือไม อยางไร มีอะไรที่เปนลักษณะเดน 

- ความสามารถในการเปนนกัคิดและนักพฒันา 
- ความสามารถในการเปนนกับริหารเชิงปฏิบัติ 
- ความสามารถในการครองคนและครองตน 

3. นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหมสามารถเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงในอะไรไดบาง ยกตวัอยางที่
เปนรูปธรรมชัดเจน 

4. นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหมมีปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติราชการหรือไม อยางไร  
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แบบสมัภาษณอาจารยท่ีปรึกษากลุม/ผูท่ีเกี่ยวของ 
ช่ือ – นามสกุล .................................................................................................................................................. 
ตําแหนง……………………………………………………………………………………………………… 
ระดับ................................................................................................................................................................. 
หนวยงาน…………………………………………………………………………………………………… 
ลักษณะงานทีท่ํา……………………………………………………………………………………………… 

ขอมูลหลักท่ีตองการ 

 1. ความคิดเหน็และความพึงพอใจของอาจารยที่ปรึกษากลุมตอ นปร. อาจารยผูสอน กระบวนการเรียน
การสอน การบริหารหลักสูตร ปจจัยเกื้อหนุน การดําเนนิงานโครงการพัฒนานักบรหิารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม 

2. ขีดสมรรถนะของนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม การไดรับโอกาสและการสนับสนุนใหแสดง
ความสามารถในการปฏิบัติงาน การนําความรูที่ไดเรียนรูไปใช ประโยชนขององคความรู  

3. ปญหาและอุปสรรคของ นปร.  
แนวคําถามในการสัมภาษณ 

1. ทําไมทานจงึมาเปนอาจารยที่ปรึกษากลุม ทํางานและเตรียมตัวอยางไร 
2. ทานมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับ 

- นปร.  
- อาจารยผูสอน  
- การจัดการเรยีนการสอน  
- การใหคําปรึกษา 
- เนื้อหาวิชาการ  
- การวดัผลและประเมนิผล 
- แหลงคนควา  
- อาคารสถานที่  
- ผูที่เกี่ยวของกับหลักสูตร  
- วัตถุประสงคของหลักสูตร  
- ขอเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรหรือการดําเนินงานโครงการฯ  

3. ใหทานประเมินขีดสมรรถนะของนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม มีอะไรที่เปนลักษณะเดน 
- ความสามารถในการเปนนกัคิดและนักพฒันา 
- ความสามารถในการเปนนกับริหารเชิงปฏิบัติ 
- ความสามารถในการครองคนและครองตน 

4. ปญหาและอุปสรรคของ นปร. มีหรือไม คืออะไร  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
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รายชื่อนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม รุนที่ 2  
  ตอบแบบสอบถาม  

 ตอบแบบสอบถามกลับ แตไมไดนํามาวิเคราะหเพราะสงลาชา 
  การสัมภาษณ  
 

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง 
โอน/เขา
ทํางาน 

ที่ทํางาน ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน นปร. 

1 นายวรพล   มธุรสเมทนี นักประชาสัมพันธ 
ปฏิบัติการ 

3 มิ.ย. 52  
 

กรมประชาสัมพันธ 
   

2 นายวิสูตร   ปรีชาธรรมรัช นักวิเคราะหงบประมาณ 
ชํานาญการ 

6 พ.ค. 52 สํานักงบประมาณ 
   

3 นางสาวจริยาภรณ   พึ่งกลอม นักวิเคราะหงบประมาณ 
ปฏิบัติการ 

6 พ.ค. 52 สํานักงบประมาณ 
   

4 นางสาวสุรวัฒนา   ตริตรอง นักวิเคราะหงบประมาณ 
ชํานาญการ 

6 พ.ค. 52 สํานักงบประมาณ 
ไมสามารถติดตอได  

5 นางสาวปาริชาติ   อมรฉัตร นักวิเคราะหงบประมาณ 
ปฏิบัติการ 

6 พ.ค. 52 สํานักงบประมาณ 
   

6 นางสาวสุพรรษา  เบญจเทพานันท นักทรัพยากรบุคคล 
ปฏิบัติการ  

18 พ.ค. 52 สํานักงานขาราชการพลเรือน  
   

7 นางสาวเมธิรา   ผาตินุวัติ 
 

อาจารย กองการศึกษา  โรงเรียนนายเรืออากาศ  
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ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง 
โอน/เขา
ทํางาน 

ที่ทํางาน ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน นปร. 

8 นายเฉลิมพงศ   ตั้งบริบูรณรัตน นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน ปฏิบัติการ 
 

2 ก.พ. 52 สํานักวิเคราะหโครงการลงทุนภาครัฐ 
สนง.คณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

   

9 นางสาวปณิตตรา   นิลพานิช นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน ปฏิบัติการ 

2 ก.พ. 52 สวนวางแผนทรัพยากรน้ํา สํานัก
วางแผนการเกษตร 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

   

10 นางสุภาภรณ   นามปรีดา นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน ชํานาญการ 
 

10  ก.ค. 52 สํานักงานจังหวัดจังหวัดอุบลราชธานี 
   

11 นางสาวชโลธร  สุมนะเศรษฐกุล นักพัฒนาระบบราชการ 
ชํานาญการ 

 สํานักติดตามและประเมินผล 
 

ไมสามารถ
ติดตอได 

 

12 นางสาวมานิตา   เฉลิมทรงศักดิ์ นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน ชวยราชการ
รัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี 

26 ม.ค.52    
 

ทําเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก แขวง
จิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  

 
ไมสามารถ
ติดตอได 

 

13 นายสมเกียรติ   บุญชู นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน ชํานาญการ 

10 ก.พ. 52 สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ไมสามารถติดตอได 
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ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง 
โอน/เขา
ทํางาน 

ที่ทํางาน ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน นปร. 

14 นายพุฒิพัฒก     ศรีไตรรัตน นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน  ปฏิบัติการ 
 

5 ม.ค.52 
 

กลุมแบบแผนพิธีการ สํานักพิธีการ
และเลขานุการ สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ตึก 41 ทําเนียบ
รัฐบาล ถนนพิษณุโลก แขวงจิตรลดา 
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

   

15 นางสาวไปรยา   จูวัฒนสําราญ นักพัฒนาการทองเที่ยว
ปฏิบัติการ 
 

19 ม.ค. 52 สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว 
    

16 นางสาวศศิพิมพ   อรามพิบูลกิจ นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน ชํานาญการ 

5 ม.ค.52 
 

สํานักวิเทศสัมพันธฯ กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย 

ไมสามารถติดตอได 

17 นางสาวสิริพร   รัตนกําเนิด นักพัฒนาสังคม ระดับ
ชํานาญการ  

 กลุมการพัฒนามาตราการกลไก 
สํานักสงเสริมและพิทักษเด็ก 
สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและ
พิทักษเด็ก  เยาวชน  ผูดอยโอกาส คน
พิการและผูสูงอายุ (สท.) 

   

18 นายณัติฐพงศ   เดนจักรวาฬ นักวิชาการสิ่งแวดลอม 
ระดับปฏิบัติการ 
 

6 ม.ค.52 สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 
กรมควบคุมมลพิษ    
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ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง 
โอน/เขา
ทํางาน 

ที่ทํางาน ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน นปร. 

19 นายวรนล   จันทรศิริ นักวิเคราะหนโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

15 ม.ค.52 
 
 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน     

20 นายเกียรติยศ   จิตรอรุณ 
เปลี่ยนชื่อเปน  วันปกรณ 

นักวิชาการพาณิชย 
ปฏิบัติการ 

6 ม.ค.52 
 

สํานักความรวมมือการคาการลงทุน 
กรมการคาตางประเทศ 

   

21 นายอัษฎาวุธ   ศิริประเสริฐโชค นักวิชาการพาณิชย  
ปฏิบัติการ 

16 ม.ค. 52 กองสงเสริมและพัฒนาระบบตลาด 
กรมการคาภายใน 

   

22 นายปริย   สรรคนิกร นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน  ปฏิบัติการ 
 

16 ม.ค. 52 กลุมงานแผนงานและติดตาม
ประเมินผล สํานักสารสนเทศการคา
ในประเทศ กรมการคาภายใน 

   

23 นางสาวน้ําหยาด  นันตา นักวิชาการพาณิชย  
ปฏิบัติการ 

5 ม.ค. 52 กองสงเสริมและพัฒนาทรัพยสินทาง
ปญญา กรมทรัพยสินทางปญญา 

   

24 นางสาวณิรัชญา  สกุลหาญ นักทรัพยากรบุคคล 
ปฏิบัติการ 

20 ม.ค. 52 กลุมงานแผนงาน สํานักนโยบายและ
แผน กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

   

25 นางสาวสุวภัทร  กิจประสาน นักวิชาการพาณิชย  
ปฏิบัติการ 

20 ม.ค. 52 สวนตรวจสอบและประสานงาน
ทะเบียนธุรกิจ 
สํานักทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจ 

  
 

ปวยอยู  
รพ.ศรีธัญญา 

26 นายสันติพงษ  วงคทะเนตร นักวิชาการพาณิชย  
ปฏิบัติการ 

20 ม.ค. 52 สํานักตรวจสอบธุรกิจ กรมพัฒนา
ธุรกิจการคา 
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ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง 
โอน/เขา
ทํางาน 

ที่ทํางาน ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน นปร. 

27 นางสาววิศณี     เอี่ยมสอาด นักวิชาการพาณิชย  
ปฏิบัติการ 

16 มี.ค. 52 สํานักบริหารงานพาณิชยภูมิภาค 
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 

   

28 นางสาวฐะปะนีย  เครื่องประดิษฐ นักวิชาการพาณิชย  
ปฏิบัติการ 

13 พ.ค. 52 กลุมดัชนีราคาผูบริโภค สํานักดัชนี
เศรษฐกิจการคา สํานักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย 

   

29 นางสาวชนิดา  อินปา นักวิชาการพาณิชย  
ปฏิบัติการ 

13 พ.ค. 52 กลุมดัชนีราคาผูผลิต สํานักดัชนี
เศรษฐกิจการคา สํานักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย 

   

30 นางสาวภิญญารัตน   แกลวทนงค นักวิชาการพัฒนาชุมชน 
ปฏิบัติการ 

2 ก.พ. 52 กลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมการ
พัฒนาชุมชน 

   

31 นางสาวเมธินี   นิชรัตน นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน ปฏิบัติการ 

23 ก.พ. 52 สํานักพัฒนาและสงเสริมการ
บริหารงานทองถิ่น ฝายบริหาร กรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น 

   

32 นางสาวกุลธิดา   ตันเจริญ นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน ปฏิบัติการ 

23 ก.พ. 52 สวนการจัดสรรเงนิอุดหนุนและ
พัฒนาระบบงบประมาณสํานัก
บริหารการคลังทองถิ่น 

   

33 นายเอกพงษ   ศิริพันธ นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน ปฏิบัติการ 

2 มี.ค. 52 สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหาร
ราชการจังหวัด 
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง 
โอน/เขา
ทํางาน 

ที่ทํางาน ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน นปร. 

34 นายจรูญ  ปงหาญ นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน ปฏิบัติการ 

2 มี.ค. 52 สวนติดตามและประเมินผล สํานัก
นโยบายและแผน สํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

   

35 นายสุปนันท   สงัขสุวรรณ นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน ปฏิบัติการ  

2 มี.ค. 52 สถาบันดํารงราชานุภาพ 
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 

   

36 นายธัญญาวิทย   พราวแจง 
 

นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน ปฏิบัติการ 

19 ก.พ. 52 สวนพัฒนานโยบายและแผน สํานัก
ยุทธศาสตร สํานักงานปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 

   

37 นางสาวสุภาวดี   พรอมพงษา นักวิชาการวัฒนธรรม 
ระดับปฏิบัติการ 

16 ม.ค. 52 กลุมงานเฝาระวังทางวัฒนธรรม 
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

   

38 นางเกษศิรินทร   สุวรรณสุนทร นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน ชํานาญการ 

14 ม.ค. 52 สํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

   

39 นายอิทธิโชติ    ดํารงรักษธรรม วิศวกร ชํานาญการ 19 ม.ค. 52 สํานักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
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ขอมูลนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหมรายบุคคล 
 

CODE: 01 
นายวรพล   มธุรสเมทนี 
งานปจจุบัน  นักประชาสัมพันธ ปฏิบัติการ กรมประชาสัมพันธ 
 
1. ประวัติสวนตัว  
 1.1 อายุ 28 ป 
 1.2 เพศ ชาย 
 1.3 การศึกษา  
  ระดับปริญญาตรี  อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภูมิศาสตร 
     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547 
 1.4 ประสบการณทํางานกอนเขาโครงการ 
  เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 3 สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
  และสิ่งแวดลอม 
  ระยะเวลาทํางาน 9 เดือน 
 1.5 การบรรจุเขารับราชการ  
  วันท่ี   3 มิ.ย. 52 (ชวยราชการ)  
  หนวยงาน  กรมประชาสัมพันธ 
  ตําแหนง  นักประชาสัมพันธ ปฏิบัติการ  
 1.6 ความคิดเห็นของ นปร. ท่ีมีตอโครงการ  
 การเรียนการสอนตามหลักสตูรนั้นดีมาก มหีลายมิติ แตเมื่อทํางานจริงยังคงตองปรับใหเขากับ
หนวยงานซึ่งไมไดสอน และดวยความหลากหลายของเนือ้หาทําใหไมมคีวามรูเชิงลึกเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือ
บางชวงกแ็นนเกินไป ควรมกีารสรางกรณศีึกษามากขึน้ ส่ิงที่ดีคือการไดฝกงานกับผูบริหารที่จะไดเห็น
ตัวอยางทีด่ี  ในดานการประเมินผล ควรจดัคณะกรรมการสอบปากเปลาชุดเดียวกนัเพื่อสรางมาตรฐาน 
เกี่ยวกับผูสอน ควรมีความหลากหลายเพราะผูเรียนบางทานไมเกงเรื่องการสื่อสารทางการพูดแตอาจจะเขยีน
เกง ลดสัดสวนอาจารยมหาวิทยาลัยลง อุปสรรคในการเรียนคือการประสานงานกับเจาหนาที่โครงการที่มัก
ใชอํานาจไปในทางที่ไมเหมาะสมบาง หรือการคัดเลือกอาจารยควรเลอืกอาจารยที่มีเวลาใหอยางเตม็ที่ อีก
ทั้งอุปกรณในการคนความีนอยมาก อาตารสถานที่ดีมาก แตนาจะประหยัดงบประมาณการเชามากกวานี้ ใน
ดานการสรางความเปลี่ยนแปลงตามวัตถุประสงคนั้น ในความเปนจรงิเปนไปไดยากเพราะหนวยงานมี
ลักษณะเฉพาะที่ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได 
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 1.7 แรงจูงใจในการเขารวมโครงการ 
 ตองการเปลี่ยนงานเพื่อสรางความกาวหนา 
   
2. สมรรถนะของ นปร.ในการปฏิบัตงิาน  
 2.1 ในความคดิเห็นของผูบังคับบัญชา 
 ขอเดนคือสาขาที่จบมาทําใหมีความคาดหวงัในงานทีใ่หทาํคอนขางสูง แมวาทักษะในการวิเคราะห
งานจะมนีอย แตก็พยายามเรียนรู ไมตองบอกหลายครั้ง กลาที่จะเรยีนรูแตลักษณะดอยคือยังไมสามารถทํา
ตามระเบียบของสํานักงานไดดีนกั ยังมีความเปนตัวของตัวเองสูงมาก งานที่ทําจะทําเทาที่มีคําสั่งเทานั้น 
และสิ่งสําคัญคือไมมีมนุษยสัมพันธกับเพือ่นรวมงาน ซ่ึงสิ่งนี้นาจะปรบัปรุงที่สุด 
 2.2 ในความคดิเห็นของเพื่อน 
 ประสบการณยังคอนขางนอย งานที่ทําเปนประเภทปฏิบตัิงานตามคําสั่ง สามารถทําไดแตยงัไมดี
มาก อีกทั้งเปนคนที่บุคลิกเรียบรอยทาํใหไมโดดเดน ในดานเนื้อหาการทํางาน ยังมคีวามรูเร่ืองตางๆ นอย 
ทําใหงานทีแ่สดงออกมายังไมมีคุณภาพมากนัก เปนคนทีรั่บฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ แตไมมีความ
กระตือรือรนเทาที่ควร การเขากันไดกับผูรวมงานถือวาอยูในเกณฑใชได 
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CODE: 02 
นายวิสูตร   ปรีชาธรรมรัช 
งานปจจุบัน  นักวเิคราะหงบประมาณ ชํานาญการ สํานักงบประมาณ 
 
1. ประวัติสวนตัว  
 1.1 อายุ 31 ป 
 1.2 เพศ ชาย 
 1.3 การศึกษา  
  ระดับปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวนศาสตรชุมชน   
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2540 
  ระดับปริญญาโท  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม  
     สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร, 2544 
 1.4 ประสบการณทํางานกอนเขาโครงการ 
  เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 4 สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร 
  และเทคโนโลย ี   
  ระยะเวลา 1 ป 6 เดือน 
 1.5 การบรรจุเขารับราชการ  
  วันท่ี   6 พ.ค. 52    
  หนวยงาน  สํานักงบประมาณ 
  ตําแหนง  นักวเิคราะหงบประมาณ ชํานาญการ  
 1.6 ความคิดเห็นของ นปร. ท่ีมีตอโครงการ  
 โครงการมีความนาสนใจแตใหโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูนอยเกินไป ส่ิงที่ดีที่สุดคือไดฝกงาน
หลายรูปแบบและควรละระยะเวลาเรียนใหนอยลง ไมถึง 16 เดือน และแตวันไมควรแนนเกินไป เรียนหลาย
ช่ัวโมง บางเนือ้หามีลําดับการอบรมไมเหมาะสมเกี่ยวกับการประเมินนัน้ ไมชัดเจน ควรมีการแยกการ
ประเมินในแตละดานและไมมีมาตรฐานทีชั่ดเจนในการประเมิน ควรมีการเสนอแนะหลังจากสงงาน 
อาจารยที่ปรึกษาดีมาก ลักษณะดอยของตนเองคือ ภาษาอังกฤษซึ่งจําเปนในการทํางานระดับหนึ่ง 
 1.7 แรงจูงใจในการเขารวมโครงการ 
 คาดหวังดานการเพิ่มประสบการณการทํางาน 
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2. สมรรถนะของ นปร.ในการปฏิบัตงิาน  
 2.1 ในความคดิเห็นของผูบังคับบัญชา 
 มีความสามารถในการคนวาเกี่ยวกับงานตางประเทศ มีความกระตือรือรน มีความรับผิดชอบในการ
ทํางานดี กลาแสดงออก และเปนที่มีความพยายามในการเรียนรูงานเร็วมากกวาคนอื่นอาจเปนเพราะเคยรับ
ราชการจึงคลองแคลวในการทํางานมากกวาคนอื่น มีลักษณะความเปนผูนํา แตในขณะเดียวกนัก็มมีนุษย
สัมพันธที่ดีกบัทุกคน 
 2.2 ในความคดิเห็นของเพื่อน 
 เห็นวากาทํางานของ นปร. ดแีตเปนการรวบรวมขอมูลและวิเคราะห ทาํใหไมมีโอกาสในการแสดง
ความคิดเหน็มากนัก และเนือ่งจากทํางานราชกามากอนจึงมีความเขาในเนื้องาน มีความคิดสรางสรรคที่เปน
ประโยชน มนษุยสัมพันธดี รับผิดชอบงานที่ทําไดด ี
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CODE: 03 
นางสาวจริยาภรณ   พึ่งกลอม 
งานปจจุบัน  นักวเิคราะหงบประมาณ ปฏิบัติการ สํานักงบประมาณ 
 
1. ประวัติสวนตัว  
 1.1 อายุ 32 ป 
 1.2 เพศ หญิง 
 1.3 การศึกษา  
  ระดับปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร-อาหาร 
     และโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล, 2541 
  ระดับปริญญาโท  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
     เพื่อพัฒนาทรพัยากร มหาวทิยาลัยมหดิล, 2547 
 1.4 ประสบการณทํางานกอนเขาโครงการ 
  - 
 1.5 การบรรจุเขารับราชการ  
  วันท่ี   6 พ.ค. 52   
  หนวยงาน  สํานักงบประมาณ 
  ตําแหนง  นักวเิคราะหงบประมาณ ปฏิบัติการ 
 1.6 ความคิดเห็นของ นปร. ท่ีมีตอโครงการ  
 1.7 แรงจูงใจในการเขารวมโครงการ 
   
2. สมรรถนะของ นปร.ในการปฏิบัตงิาน  
 2.1 ในความคดิเห็นของผูบังคับบัญชา 
 2.2 ในความคดิเห็นของเพื่อน 
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CODE: 04  
นางสาวสุรวัฒนา   ตริตรอง 
งานปจจุบัน  นักวเิคราะหงบประมาณ ชํานาญการ สํานักงบประมาณ 
 
1. ประวัติสวนตัว  
 1.1 อายุ 30 ป 
 1.2 เพศ หญิง 
 1.3 การศึกษา  
  ระดับปริญญาตรี  รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ    
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2544  
 1.4 ประสบการณทํางานกอนเขาโครงการ 
  นักวิชาการสรรพากร กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง  
  ระยะเวลา 4 ป 5 เดือน 
 1.5 การบรรจุเขารับราชการ  
  - วันท่ี   6 พ.ค. 52   
  - หนวยงาน  สํานักงบประมาณ 
  - ตําแหนง  นักวเิคราะหงบประมาณ ชํานาญการ  
 1.6 ความคิดเห็นของ นปร. ท่ีมีตอโครงการ  
 1.7 แรงจูงใจในการเขารวมโครงการ 
   
2. สมรรถนะของ นปร.ในการปฏิบัตงิาน  
 2.1 ในความคดิเห็นของผูบังคับบัญชา 
 ไมสามารถติดตอได 
 2.2 ในความคดิเห็นของเพื่อน 
 ไมสามารถติดตอได 
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CODE: 05 
นางสาวปารชิาต ิ  อมรฉัตร 
งานปจจุบัน นักวิเคราะหงบประมาณ ปฏิบัติการ สํานักงบประมาณ 
 
1. ประวัติสวนตัว  
 1.1 อายุ 30 ป 
 1.2 เพศ หญิง 
 1.3 การศึกษา  
  ระดับปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ 
     เทคโนโลยีการอาหาร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร, 2543 
  ระดับปริญญาโท  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม, 2548 
 1.4 ประสบการณทํางานกอนเขาโครงการ 
  - 
 1.5 การบรรจุเขารับราชการ  
  วันท่ี   6 พ.ค. 52   
  หนวยงาน  สํานักงบประมาณ 
  ตําแหนง  นักวเิคราะหงบประมาณ ปฏิบัติการ  
 1.6 ความคิดเห็นของ นปร. ท่ีมีตอโครงการ  
 1.7 แรงจูงใจในการเขารวมโครงการ 
   
2. สมรรถนะของ นปร.ในการปฏิบัตงิาน  
 2.1 ในความคดิเห็นของผูบังคับบัญชา 
 2.2 ในความคดิเห็นของเพื่อน 
 



 
 

 
 

180 

CODE: 06 
นางสาวสุพรรษา เบญจเทพานันท 
งานปจจุบัน นักทรัพยากรบคุคล ปฏิบัติการ 
 
1. ประวัติสวนตัว  
 1.1 อายุ 27 ป 
 1.2 เพศ หญิง 
 1.3 การศึกษา  
  ระดับปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 
     มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547 
 1.4 ประสบการณทํางานกอนเขาโครงการ 
  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ศูนยพนัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ  
  ระยะเวลา 1 ป 3 เดือน 
 1.5 การบรรจุเขารับราชการ  
  วันท่ี   18 พ.ค. 52    
  หนวยงาน  สํานักงานขาราชการพลเรือน 
  ตําแหนง  นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ 
 1.6 ความคิดเห็นของ นปร. ท่ีมีตอโครงการ  
 ในดานการเรียนการสอนเหน็วาเรยีนบางเรื่องมากเกินไป เชนเรื่องกฎหมายและนโยบายแมวาจะมี
ความหลากหลายของเนื้อหาวิชาแตไมสามารถนํามาเชื่อมโยงกันสรางเปนองคความรูใหมได แตอยางไรก็ดี
เปนโครงการที่ทําใหเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกบัระบบราชการ อาจเปนเพราะอาจารยที่ปรึกษาใหคําปรึกษาที่ดี 
และผูรวมเรียนที่มีความหลากหลาย เปนโอกาสในการสรางเครือขายการทํางานในอนาคตที่จะสามารถ
ติดตอประสานงานและหาขอมูลตางๆ เพื่อประกอบในการทํางานได ในปจจุบันยังไมมีโอกาสแสดง
ความสามารถ เพราะงานทีไ่ดรับมอบหมายเปนในระดับการประสานงานเทานั้น 
 1.7 แรงจูงใจในการเขารวมโครงการ 
 ตองการเปลี่ยนงานและเพิ่มโอกาสในการฝกงาน 

2. สมรรถนะของ นปร.ในการปฏิบัตงิาน  
 2.1 ในความคดิเห็นของผูบังคบับัญชา  
 2.2 ในความคดิเห็นของเพื่อน 
 มีความสามารถในการปฏิบัติงานไดดี รักที่จะเรียนรูส่ิงใหมๆ มีความกระตือรือรน กลาแสดงความ
คิดเห็น มีความคิดสรางสรรค สามารถเขากับเพื่อรวมงานในทกุระดับไดเปนอยางด ี
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CODE: 07 
นางสาวเมธิรา   ผาตนิุวัต ิ
งานปจจุบัน  อาจารย ประจาํกองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ 
 

1. ประวัติสวนตัว  
 1.1 อายุ 26 ป 
 1.2 เพศ หญิง 
 1.3 การศึกษา  
  ระดับปริญญาตรี  อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาไทย  
     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549 
 1.4 ประสบการณทํางานกอนเขาโครงการ 
  - 
 1.5 การบรรจุเขารับราชการ  
  วันท่ี      
  หนวยงาน  โรงเรียนนายเรืออากาศ 
  ตําแหนง  อาจารย ประจาํกองการศึกษา  
 1.6 ความคิดเห็นของ นปร. ท่ีมีตอโครงการ  
 ประโยชนสูงสุดที่ไดจากหลักสูตรคือประสบการณในการฝกงานและการสรางเครือขาย ความรูใน
ทฤษฎีตางๆ และการนําไปใชในการปฏิบตัิจริง บางเนื้อหาเปนสวนของผูบริหารซึ่ง นปร.ยังไมมีโอกาส
ทํางานในขั้นนั้น ในดานอาจารยผูสอนนัน้ มีความสามารถสูงมากแตมีเวลานอย ทําใหไมไดความรูเต็มที่ 
หรือบางครั้งมีปญหาเรื่องการจัดการทําใหตองยกเลิกคาบเรียนนัน้ไป สําหรับอาจารยที่ปรึกษาไมมีเวลาให 
และยังขาดประสบการณในการทํางาน แหลงคนควาเพื่อเสริมความรูมีนอย ในขณะเรียนไมมีการแจงเรื่อง
การประเมินผลที่ชัดเจน รวมทั้งการจัดการในการฝกปฏบิัติงานของ นปร.อีกดวย อุปสรรคหนึ่งในขณะ
ทํางานคือ หนวยงานไมแนใจวา นปร.จะทาํงานที่นั้นระยะเวลาเทาใด จงึไมมอบหมายงานที่ตองรับผิดชอบ
ในระยะยาวให จึงเปนการเสียโอกาสของ นปร.ในการสรางผลงาน ในเรื่องความเหมาะสมของวัตถุประสงค
ของโครงการนั้น ยังไมชัดเจนในทางปฏิบตัิเทาที่ควร แตที่สําคัญคือตองเรียนรูที่จะพฒันาตนเองตลอดเวลา 
 1.7 แรงจูงใจในการเขารวมโครงการ 
 มีความตั้งในทีอ่ยากรับราชการ 

2. สมรรถนะของ นปร.ในการปฏิบัตงิาน  
 2.1 ในความคดิเห็นของผูบังคับบัญชา 
 2.2 ในความคดิเห็นของเพื่อน 
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CODE: 08 
นายเฉลิมพงศ   ตั้งบริบูรณรัตน 
งานปจจุบัน  นักวเิคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ สํานักวิเคราะหโครงการลงทุนภาครัฐ  
  สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
 
1. ประวัติสวนตัว  
 1.1 อายุ 29 ป 
 1.2 เพศ ชาย 
 1.3 การศึกษา  
  ระดับปริญญาตรี  บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  
     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544 
  ระดับปริญญาโท  Business School 
     Major: Finance 
     Tulane University, 2549 
 1.4 ประสบการณทํางานกอนเขาโครงการ 
  Senior auditor, PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd,.  
  ระยะเวลา 3 ป 1 เดือน 
 1.5 การบรรจุเขารับราชการ  
  วันท่ี   2 ก.พ. 52   
  หนวยงาน  สํานักวิเคราะหโครงการลงทุนภาครัฐ  
    สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
  ตําแหนง  นักวเิคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ  
 1.6 ความคิดเห็นของ นปร. ท่ีมีตอโครงการ  
 ในดานการเรียนการสอนนั้น ตองเนนที่ประสบการณของผูสอนมากกวาคุณวุฒิ และประกอบกับ
การจัดการเรยีนการสอนที่ไมเชื่อมโยงกัน การฝกปฏิบัตินอยเกนิไปและตองนําความรูมาบูรณาการเอง เมื่อ
เอามาใชในการทํางานจริง มักจะมีปญหาไมสามารถเอามาใชไดอยางเต็มที่ ในขณะที่เรียน มีปญหาเรื่องการ
จัดลําดับเนื้อหาการสอนมาก อาจารยที่ปรึกษาจะชวยไดมาก อาจารยที่ปรึกษาดีมาก ในขั้นประเมนิผลควรมี
การวัดผลที่มีระบบ มิใชมาจากการสังเกตของอาจารยเพยีงอยางเดยีว บรรยากาศในการเรียนควรมีความ
นาสนใจกวานี ้ในดานการตอบสนองวัตถุประสงคของโครงการยังมีขอจํากัด เชน นปร. บางคนยังไมมี
ประสบการณจึงไมสามารถเขาไปเปลี่ยนแปลงตามความตองการของโครงการได 
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 1.7 แรงจูงใจในการเขารวมโครงการ 
 มีความตองการสวนตัวที่อยากรับราชการและครอบครัวสนับสนุน 
   
2. สมรรถนะของ นปร.ในการปฏิบัตงิาน  
 2.1 ในความคดิเห็นของผูบังคับบัญชา 
 งานที่ใหทําในขณะนีเ้ปนงานเกี่ยวกับการวิเคราะหโครงการตางๆ สาเหตุที่รับเขารวมงานเพราะจาก
การศึกษามากกวาการเขารวมโครงการ ใหโอกาสเปนผูควบคุมการวเิคราะหหลักในโครงการขนาดใหญ 
ลักษณะเดนคือจะคนความาเองซึ่งเปนผลดีตอการวิเคราะห ทักษะในการวิเคราะหดีมาก มีการทาํงานอยาง
เปนระบบ พยายามพัฒนาตนเอง กลาแสดงออกและมีการวางแผนการทํางานที่ดี อุปสรรคหนึ่งคืออุปนิสัยที่
ไมไดมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงมากนัก แตสามารถการทํางานกับเพือ่นรวมงานไดดี 
 2.2 ในความคดิเห็นของเพื่อน 
 มีลักษณะเดนในดานการแสดงความคิดเหน็ที่แปลกใหมจึงพยายามเปดโอกาสใหไดแสดงความเหน็
ในที่ประชุม แตทายที่สุดก็ตองฟงคําสั่งจากผูบังคับบัญชา ในเรื่องเนื้อหาวิชาการ มีความเขาใจเนื้อหาที่กวาง 
รอบดานและรวดเรว็ จัดกระบวนการคิดเปนระบบ สามารถปรับตัวใหเขากับเพื่อนรวมงานไดดี และมี
ความสามารถในการบริหารจัดการ มีทักษะในการนําเสนอเรื่องราวตางๆไดด ี
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CODE: 09 
นางสาวปณติตรา   นิลพานชิ 
งานปจจุบัน  นักวเิคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ สวนวางแผนทรัพยากรน้ํา  
  สํานักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
  สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
 
1. ประวัติสวนตัว  
 1.1 อายุ 25 ป 
 1.2 เพศ หญิง 
 1.3 การศึกษา  
  ระดับปริญญาตรี  เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร   
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2548 
 1.4 ประสบการณทํางานกอนเขาโครงการ 
  เจาหนาที่ฝายบริหารสินเชื่อพิเศษ ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) สํานักงานใหญสีลม 
  ระยะเวลา 4 เดือน 
 1.5 การบรรจุเขารับราชการ  
  วันท่ี   2 ก.พ. 52   
  หนวยงาน  สวนวางแผนทรัพยากรน้ํา  
    สํานักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
    สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
  ตําแหนง  นักวเิคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ  
 1.6 ความคิดเห็นของ นปร. ท่ีมีตอโครงการ  
 ในดานการเรียนการสอนยังมีปญหาในเรื่องการจัดการลําดับของหัวขอที่จะสอน เนื้อหาการเรียนมี
ความหลากหลายมากเกนิไปหรือบางครั้งสลับเนื้อหาไปมาทําใหเรียนไมตอเนื่องซึง่สงผลถึงการเรียน
ภาคปฏิบัติดวย ในบางหัวขอเรียนเฉพาะดานวิชาการ ไมไดฝกปฏิบัติทาํใหไมไดรับความรูอยางเต็มที่ ดาน
อาจารยที่ปรึกษาดีมาก มีเวลาและทุมเท เมือ่เรียนจบแลวไมไดใหความสําคัญกับวัตถุประสงคของโครงการ
ที่มุงเนนใหเกดิการเปลี่ยนแปลงมากนัก เพียงแตพยายามเรียนรูใหไดมากที่สุด ในขณะที่ทํางานตองเรียนรู
จากผูทํางานมากอนใหไดมากที่สุด งานสวนมากเปนฝายสนับสนุน รวมรวบขอมูล วเิคราะหเนื้อหาบางสวน 
เปนงานเชิงปฏิบัติการมากกวาเปนนักคิดและพัฒนาเอง จุดเดนคือ มีโอกาสไดเหน็การทํางานของราชการ
มากกวาคนในรุนเดียวกนั มองประเด็นการทํางานไดกวางกวา รอบดานและเรยีนรูไดเร็ว อุปสรรคของ
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ตนเอง คือเปนคนไมกลาแสดงออก ไมกลาเสนอความคดิเห็นมากนกัแตใหความสําคัญกับความรูทกุอยาง 
ยังมีความตองการที่จะเรยีนรูจากผูที่ทํางานมามากกวาอยูเสมอ 
 1.7 แรงจูงใจในการเขารวมโครงการ 
 สนใจที่จะฝกฝนตนเองและพัฒนาองคความรู ประกอบกับอยากรับราชการเพื่อทําประโยชนใหกบั
ประชน 
   
2. สมรรถนะของ นปร.ในการปฏิบัตงิาน  
 2.1 ในความคดิเห็นของผูบังคับบัญชา 
 2.2 ในความคดิเห็นของเพื่อน 
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CODE: 10 
นางสภุาภรณ   นามปรดีา 
งานปจจุบัน  นักวเิคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ สํานักงานจังหวัดจังหวดัอุบลราชธานี 
 
1. ประวัติสวนตัว  
 1.1 อายุ 31 ป 
 1.2 เพศ หญิง 
 1.3 การศึกษา  
  ระดับปริญญาตรี  ศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ  
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2544 
 1.4 ประสบการณทํางานกอนเขาโครงการ 
  ครู คศ. 1 กรมสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
  ระยะเวลาทํางาน 4 ป 9 เดือน 
 1.5 การบรรจุเขารับราชการ  
  วันท่ี      
  หนวยงาน  สํานักงานจังหวัดจังหวดัอุบลราชธานี  
  ตําแหนง  นักวเิคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ 
 1.6 ความคิดเห็นของ นปร. ท่ีมีตอโครงการ  
 เนื้อหาการสอนดี ผูสอนมีความรูทั้งในเชิงกวางและลึกในทุกประเด็น ช่ืนชอบวิธีการสอนที่มีการ
ใชกรณีศกึษา แตในบางครั้งดําเนินการสอนมีอุปสรรคคือเนื้อเร่ืองการสอนไมสอดคลองกับการฝก
ปฏิบัติงานในขณะนัน้ และสอนเร็วเกนิไปในบางเรื่อง ครูดูพื้นฐานของผูเรียนประกอบวามีความถนัด
ทางดานใด สามารถเขาใจไดหรือไม เพราะฉะนั้น จึงควรมีการประเมินคุณภาพในการสอนของผูสอนดวย  
 1.7 แรงจูงใจในการเขารวมโครงการ 
 ตองการเปลี่ยนสายงานจากครู และตองการเรียนรูเพิ่มเตมิเกี่ยวกับดานนโยบาย การบริหารจัดการ 
 
2. สมรรถนะของ นปร.ในการปฏิบัตงิาน  
 2.1 ในความคดิเห็นของผูบังคับบัญชา 
 2.2 ในความคดิเหน็ของเพื่อน 
 มีความสามารถในการทํางานไดดีโดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งมีประโยชนกับหนวยงานมาก และ
สามารถปรับตัวใหเขากับงานและผูรวมงานไดดี ดานการปฏิบัติงาน สามารถเรียนรูไดรวดเรว็ ทํางานไดทุก
อยางแตยังเปนขั้นปฏิบัติตามแนวทางที่หนวยงานกําหนด  
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CODE: 11 
นางสาวชโลธร  สุมนะเศรษฐกุล 
งานปจจุบัน นักพัฒนาระบบราชการ ชํานาญการ สํานักตดิตามและประเมินผล 
 
1. ประวัติสวนตัว  
 1.1 อายุ 31 ป 
 1.2 เพศ หญิง 
 1.3 การศึกษา  
  ระดับปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร  
     มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542 
  ระดับปริญญาโท  Master of Science 
     Major: Information Systems 
     University of Sheffield, U.K. 2545 
 1.4 ประสบการณทํางานกอนเขาโครงการ 
  อาจารยตามสัญญาจาง มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดสิุต  
  ระยะเวลา 5 ป 4 เดือน 
 1.5 การบรรจุเขารับราชการ  
  - วันท่ี      
  - หนวยงาน  สํานักติดตามและประเมนิผล 
  - ตําแหนง  นักพัฒนาระบบราชการ ชํานาญการ  
 1.6 ความคิดเห็นของ นปร. ท่ีมีตอโครงการ  
 ในดานเนื้อหาการสอนนั้น ผูสอนสอนแตการสอนทฤษฎีอาจเปนเพราะเปนอาจารยมหาวิทยาลัย
เทานั้น แตตองการใหสอนเกี่ยวกับประสบการณทํางานมากกวา เพราะดานทฤษฎีสามารถเรียนรูไดดวย
ตนเองภายหลงั สําหรับอาจารยที่ปรึกษานัน้ ไมมีเวลาในการใหคําปรึกษามากนกัทําใหความเขาใจในการ
เรียนขาดความตอเนื่อง ในดานแหลงเรียนรูไมเพียงพอ แมวาจะใชภายนอกไดแตไมสะดวกสบายเทาที่ควร 
อุปสรรคที่เกิดขึ้นในคือปญหาในการประสานงานของเจาหนาที่ กพร. กับผูเรียนและอาจารย เมื่อเขามา
ทํางาน ไมไดกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงใดๆในองคกร แมวาผูบังคับบัญชาจะเหน็ดวยแตกไ็มสามารถทํา
ตามความคิดทีเ่สนอได แมวาวัตถุประสงคของหลักสูตรจะดแีตทางปฏบิัติแลวกลับไมใหความสําคญัในการ
ดําเนินตามระบบงานมากนกั 
 1.7 แรงจูงใจในการเขารวมโครงการ 
 ตองการเรียนรูระบบราชการใหมๆและมีความสนใจในระบบราชการอยูแตแลว 
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2. สมรรถนะของ นปร.ในการปฏิบัตงิาน  
 2.1 ในความคดิเห็นของผูบังคับบัญชา 
 2.2 ในความคดิเห็นของเพื่อน 
 ไมสามารถติดตอได 
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CODE: 12 
นางสาวมานติา   เฉลิมทรงศักดิ์ 
งานปจจุบัน  นักวเิคราะหนโยบายและแผนระดับ ปฏิบัติการชวยราชการรัฐมนตรีประจําสํานัก 
  นายกรัฐมนตร ีทําเนียบรัฐบาล 
 
1. ประวัติสวนตัว  
 1.1 อายุ 29 ป 
 1.2 เพศ หญิง 
 1.3 การศึกษา  
  ระดับปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินการธนาคาร  
     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544  
  ระดับปริญญาโท  Engineering Business Management 
      Warwaick University, U.K. 2548 
 1.4 ประสบการณทํางานกอนเขาโครงการ 
 1.5 การบรรจุเขารับราชการ  
  วันท่ี   26 ม.ค.52   ยืมตัวชวยราชการ ตั้งแต 15 ม.ค. 52   
  หนวยงาน  ทําเนียบรัฐบาล 
  ตําแหนง  นักวเิคราะหนโยบายและแผนระดับ ปฏิบัติการ 
 
 1.6 ความคิดเห็นของ นปร. ท่ีมีตอโครงการ  
 1.7 แรงจูงใจในการเขารวมโครงการ 
   
2. สมรรถนะของ นปร.ในการปฏิบัตงิาน  
 2.1 ในความคดิเห็นของผูบังคับบัญชา 
 2.2 ในความคดิเห็นของเพื่อน 
 ไมสามารถติดตอได 
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CODE: 13 
นายสมเกียรต ิ  บุญชู 
งานปจจุบัน  นักวเิคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาต ิ
 
1. ประวัติสวนตัว  
 1.1 อายุ 29 ป 
 1.2 เพศ ชาย 
 1.3 การศึกษา  
  ระดับปริญญาตรี  เภสัชศาสตรบัณฑิต  
     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545 
 1.4 ประสบการณทํางานกอนเขาโครงการ 
  เภสัชกร 3-4 โรงพยาบาลทาอุเทน จังหวัดนครพนม ระยะเวลา 1 ป 
  เภสัชกร 5 โรงพยาบาลสตูล ระยะเวลา 2 ป 
 1.5 การบรรจุเขารับราชการ  
  วันท่ี   10 ก.พ. 52   
  หนวยงาน  สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาต ิ
  ตําแหนง  นักวเิคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ  
 1.6 ความคิดเห็นของ นปร. ท่ีมีตอโครงการ  
 1.7 แรงจูงใจในการเขารวมโครงการ 
   
2. สมรรถนะของ นปร.ในการปฏิบัตงิาน  
 2.1 ในความคดิเห็นของผูบังคับบัญชา 
 ไมสามารถติดตอได 
 2.2 ในความคดิเห็นของเพื่อน 
 ไมสามารถติดตอได 
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CODE: 14 
นายพฒุิพัฒก     ศรีไตรรัตน 
งานปจจุบัน  นักวเิคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ  
  กลุมแบบแผนพิธีการ สํานักพิธีการและเลขานุการ สํานกัเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี
 
1. ประวัติสวนตัว  
 1.1 อายุ 30 ป 
 1.2 เพศ ชาย 
 1.3 การศึกษา  
  ระดับปริญญาตรี  รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร  
     บริหารงานคลังรัฐบาล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543  
  ระดับประกาศนียบัตรบณัฑิต ประกาศนียบัตร (บัณฑิตอาสาสมัคร)  
     สาขาวิชาบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร, 2548  
 1.4 ประสบการณทํางานกอนเขาโครงการ 
  ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง 3) ที่ทําการปกครองอําเภอกะเปอร จังหวดัระนอง  
  ระยะเวลา 8 เดือน 
 1.5 การบรรจุเขารับราชการ  
  วันท่ี   5 ม.ค.52   
  หนวยงาน  กลุมแบบแผนพิธีการ สํานักพิธีการและเลขานุการ  
    สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
  ตําแหนง  นักวเิคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ  
 1.6 ความคิดเห็นของ นปร. ท่ีมีตอโครงการ  
 เนื้อหาการเรยีนการสอนมีความหลากหลายแตไมตอเนื่อง ไมเชื่อมโยง และสลับไปมาทําใหเกิด
ความสับสนบาง การเรียนควรแบงสายการเรียนตามกลุมพื้นฐานความรูของผูเรียน อาจารยที่ปรึกษาไมมี
เวลาใหมากนกั การประเมนิผลการเรียนการสอนใหความสําคัญกับการสอบขอเขียนมากเกินไป กกวาการ
นําเสนอซึ่งมีความจําเปนในการทํางาน แหลงเรียนรูที่มียงัไมเพียงพอตอการคนควาแตสถานที่การเรียน
เหมาะสม เพราะเดนิทางสะดวก  
 1.7 แรงจูงใจในการเขารวมโครงการ 
 ตองการความกาวหนาในการทํางาน 
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2. สมรรถนะของ นปร.ในการปฏิบัตงิาน  
 2.1 ในความคดิเห็นของผูบังคับบัญชา 
 การทํางานทําไดแตชา มีปญหาการใชภาษาในการติดตอส่ือสาร นปร.ไมไดมีความสามารถเปนไป
อยางที่เราคาดหวัง เขามีลักษณะขี้อายไมกลาแสดงออก จับประเดน็ไมคอยได และไมคอยแสดงความเหน็ 
ไมสามารถแกปญหาได ไมมคีวามเปนผูนํา ตองมีเจาหนาที่คิดแทน  ไมมีมนุษยสัมพนัธ ขาดความมั่นใจ ไม
กระตือรือรน พูดจาติดขดั มปีญหาบุคลิกภาพ ขอเดน สามรถทํางานประสานงานไดแตตองมีเจาหนาที่อ่ืน
คอบดูแล 
 2.2 ในความคดิเห็นของเพื่อน 
 ขอเดนคือมีความสามารถในเรื่องคอมพิวเตอร นปร.เรียนรูไดชากวาคนรุนเดียวกนั การปฏิบัติงาน
ทําไดระดับหนึ่งเพราะเคยมปีระสบการณทํางานราชการ ไมสามารถเขากับเพื่อรวมงานได งานทีม่อบหมาย
ใหตองตดิตามงานเสมอ ไมสามารถควบคุม จัดระบบระเบียบดวยตนเองได ขาดความรับผิดชอบ มีปญหา
เร่ืองากรควบคุมอารมณ มีปญหามากเองบคุลิกภาพ 
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CODE: 15 
นางสาวไปรยา   จูวัฒนสําราญ 
งานปจจุบัน นักพัฒนาการทองเที่ยวปฏิบัตกิาร สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว 
 
1. ประวัติสวนตัว  
 1.1 อายุ 28 ป 
 1.2 เพศ หญิง 
 1.3 การศึกษา  
  ระดับปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเอกการบัญช ี
     มหาวิทยาลัยขอนแกน 
  ระดับปริญญาโท  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (เทคโนโลยีการบริหาร) 
     วิชาเอกการจัดการประยกุต สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร 
 1.4 ประสบการณทํางานกอนเขาโครงการ 
  เจาหนาที่บัญชี – ฝายวิเคราะหขอมูล บริษทัมหาชนจํากดั แอดวานซ อะโกร 
  ระยะเวลา 1 ป 
 1.5 การบรรจุเขารับราชการ  
  วันท่ี   19 ม.ค. 52    
  หนวยงาน  สํานักงานพัฒนาการทองเทีย่ว 
  ตําแหนง  นักพัฒนาการทองเที่ยวปฏิบตัิการ 
 1.6 ความคิดเห็นของ นปร. ท่ีมีตอโครงการ  
 ในดานเนื้อหาวิชาการสอนมคีวามหลากหลายดีมาก ไดความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับดานการบริหาร งาน
ราชการทฤษฎีตางๆจนกระทัง่เรื่องการบริหาร การจัดการและปฏิบัติงานตางๆ และสิง่สําคัญคือไดเปลี่ยนวิธี
คิดในการทํางาน ใหมองภาพรวมเรื่องตางๆไดมากขึ้น แตการจัดการเรยีนการสอนมากเกินไปในชวงเวลา
เดียวกัน ทําใหไมมีเวลาทบทวนหรือประมวลความคิดและเปนชวงเวลาที่ไมสอดคลองกับการปฏิบัติงาน อีก
ทั้งอาจารยที่ปรึกษาไมมีเวลา อุปสรรคในการทํางานคือไมมีขอมูลเกี่ยวกับหนวยงานที่จะมาทําลวงหนา และ
เมื่อมาทํางานแลวไมสามารถใชความรูที่มีอยางเต็มที่เพราะยังทํางานในสวนของปฏิบัติและการวิเคราะห
ทั่วไป 
 1.7 แรงจูงใจในการเขารวมโครงการ 
 ทําตามความตองการของครอบครัวประกอบกับตองการหาประสบการณดานวิชาการแบบใหม 
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2. สมรรถนะของ นปร.ในการปฏิบัตงิาน  
 2.1 ในความคดิเห็นของผูบังคับบัญชา 
 นปร. เปนคนที่ใฝรู กลาแสดงออกและมคีวามคิดริเร่ิม ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี ทํางานเปนระบบ 
เปนนักปฏิบัตทิี่ดี อุปสรรคคือ นปร.ยังไมมโีอกาสแสดงความสามารถในการคิดและพัฒนาไดอยางเต็มที่ 
และในชวงแรกยังใจรอน ไมเขาใจการทํางานของหนวยงาน ตองการการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว แตเมื่อเขา
มาอยูในองคกรและพยายามปรับตัวใหเขากับองคกรกลับทําใหพัฒนาการชาลงไปตามวัฒนธรรมองคกร
แบบเกา ซ่ึงอาจสงผลใหการเขารวมโครงการทั้งหมดลมเหลวก็เปนได 
 2.2 ในความคดิเห็นของเพื่อน 
 เปนคนที่มีความรูดานวิชาการหลายดานซึง่มีประโยชนในการปฏิบัติงาน ในดานการครองตนนั้น 
สามารถเขากับเพื่อนรวมงานสวนใหญไดแตบางครั้งตองปรับตัวและเรียนรูที่จะทํางานในระบบราชการให
มากกวานี้  
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CODE: 16 
นางสาวศศิพิมพ   อรามพิบลูกิจ 
งานปจจุบัน นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ สวนวิชาการและแผนงาน สํานักบริหารกลาง กรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
 
1. ประวัติสวนตัว  
 1.1 อายุ 32 ป 
 1.2 เพศ หญิง 
 1.3 การศึกษา  
  ระดับปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากายภาพบําบดั  

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542 
  ระดับปริญญาโท  นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548 
 1.4 ประสบการณทํางานกอนเขาโครงการ 
 นักกายภาพบําบัด กรมพัฒนาการสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย 
 1.5 การบรรจุเขารับราชการ  
  วันท่ี   5 ม.ค.52 
  หนวยงาน  สวนวิชาการและแผนงาน สํานักบริหารกลาง กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
  ตําแหนง  นักวเิคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ  
 1.6 ความคิดเห็นของ นปร. ท่ีมีตอโครงการ  
 1.7 แรงจูงใจในการเขารวมโครงการ 
   
2. สมรรถนะของ นปร.ในการปฏิบัตงิาน  
 2.1 ในความคดิเห็นของผูบังคับบัญชา 
 ไมสามารถติดตอได 

2.2 ในความคดิเห็นของเพื่อน 
 ไมสามารถติดตอได 
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CODE: 17 
นางสาวสิริพร   รัตนกําเนิด 
งานปจจุบัน  นักพัฒนาสังคม ระดับชํานาญการ กลุมการพัฒนามาตราการกลไก  
  สํานักสงเสริมและพิทักษเดก็ สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทกัษ  
  เด็ก  เยาวชน  ผูดอยโอกาส คนพิการและผูสูงอายุ 
 
1. ประวัติสวนตัว  
 1.1 อายุ 33 ป 
 1.2 เพศ หญิง 
 1.3 การศึกษา  
  ระดับปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร   
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2541 
 1.4 ประสบการณทํางานกอนเขาโครงการ 
  นักพัฒนาชุมชน 5 กองการพฒันาชุมชน สํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร  
  ระยะเวลา 6 ป 
 1.5 การบรรจุเขารับราชการ  
  วันท่ี      
  หนวยงาน  กลุมการพัฒนามาตราการกลไก สํานักสงเสริมและพิทักษเด็ก  
    สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทกัษเด็ก  เยาวชน   
    ผูดอยโอกาส คนพิการและผูสูงอายุ 
  ตําแหนง  นักพัฒนาสังคม ระดับชํานาญการ 
 1.6 ความคิดเห็นของ นปร. ท่ีมีตอโครงการ  
 ตองการกาวหนาในหนาที่ เพราะที่ทํางานเกาไมราบรื่นนัก และดูจากวัตถุประสงคที่นาจะแสดง
ความสามารถไดเต็มที่ อาจารยที่ปรึกษาไมมีเวลานัก การจัดการเรียนการสอนยังไมครบถวนทุกเรื่อง และไม
ตอเนื่อง อีกทัง้ไมละเอียดเพยีงพอ แตสามารถสรางประสบการณและมุมองใหมๆ การประเมินเปนไป
ในทางที่กําหนดไวแตกรรมการยังไมมีมาตรฐานที่ดีนกั  หลักสูตรของโครงการเนนการเปนนกับริหารการ
เปลี่ยนแปลง แตหลักสูตรเรียนเรื่องการเปลี่ยนแปลงนอยมาก 
 1.7 แรงจูงใจในการเขารวมโครงการ 
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2. สมรรถนะของ นปร.ในการปฏิบัตงิาน  
 2.1 ในความคดิเห็นของผูบังคับบัญชา       
 มีความสามารถในการดําเนนิโครงการได มีความสามารถในการดําเนนิโครงการได มีความมุงมัน
ในการ ทํางาน มีความสามารถในการเปนนกัคิด นักจัดการ เพียงแตเขายงัไมไดรับผิดชอบโครงการขนาด
ใหญ  มีความสามารถในการ แสดงออก เชน การพูดตอสาธารณชน การเปนพิธีกร สามารถดําเนินงานไดเลย 
โดยที่ไมตองสอน ไมตองเรียนรูงานใหมเหมือนขาราชการที่เขามาใหม ลักษณะนิสัยเปนคนที่มี มนุษย
สัมพันธดีกับเพื่อนรวมงาน และวางตวัดี สามารถควบคุมอารมณ 
 2.2 ในความคดิเห็นของเพื่อน 
 เปนนักปฏิบัตไิดดี เห็นไดจากการปรับตัวในการทํางาน และงานดานการประสานตางๆ สามารถทํา
ไดด ี งานทางดานการคิดวิเคราะหและการวางแผน ยังไมไดรับโอกาส เพราะเขามาในชวงของระบบงาน
ของหนยวไดดําเนินการไปแลวตามรูปแบบที่วางไว มีความกระตือรือรน แตยังไมไดรับโอกาสในการแสดง
ความสามารถ 
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CODE: 18 
นายณตัิฐพงศ   เดนจักรวาฬ 
งานปจจุบัน  นักวิชาการสิ่งแวดลอม ระดบัปฏิบัติการ สํานักจัดการคณุภาพอากาศและเสียง 
  กรมควบคุมมลพิษ 
 
1. ประวัติสวนตัว  
 1.1 อายุ 29 ป 
 1.2 เพศ ชาย 
 1.3 การศึกษา  
  ระดับปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบณัฑิต สาชาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2544 
  ระดับปริญญาโท  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาชาวชิาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 
     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549 
 1.4 ประสบการณทํางานกอนเขาโครงการ 
  ไมมี 
 1.5 การบรรจุเขารับราชการ  
  วันท่ี  6 ม.ค.52      
  หนวยงาน  สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ 
  ตําแหนง  นักวิชาการสิ่งแวดลอม ระดบัปฏิบัติการ 
 1.6 ความคิดเห็นของ นปร. ท่ีมีตอโครงการ  
 อาจารยที่ปรึกษาและอาจารยที่สอนวิชาทัว่ไปดีมากทั้งดานเนื้อหาความรูและชื่อเสียง แสดงใหเหน็
ระบบวิธีคิดทีห่ลากหลายและการนําไปใช อุปสรรคในการเรียนคือแหลงคนควาเชนหองสมุด หรือระบบ 
Internet นอยเกินไปรวมถึงการจัดการขององคกรไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร และควรปรับปรุงดานการ
ประเมินผลที่ลาชาและไมโปรงใส การจัดการเรียนการสอนดีแตควรเพิ่มเรื่องกรณีศึกษาในการทดลอง
ปฏิบัติ 
 1.7 แรงจูงใจในการเขารวมโครงการ 
 ตองการเรียนรูระบบการบริหารที่ดีจากผูบริหารระดับสูง 
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2. สมรรถนะของ นปร.ในการปฏิบัตงิาน  
 2.1 ในความคดิเห็นของผูบังคับบัญชา 
 ไมมีความแตกตางจากขาราชการทั่วไปเพราะใชความรูเดมิกอนเขาโครงการมากกวา แตสามารถ
มององคกรในภาพรวมไดดี จุดเดนคือไดทาํงานกับ ก.พ. จึงเขาใจเรื่องตวัช้ีวดัตางๆในดานการคิดและพัฒนา
ยังไมชัดเจนแตโดดเดนเรื่องการลงปฏิบัติและประสานงานเพื่อการสนบัสนุนการทํางานของหนวยงานได
เปนอยางดี ดานลักษณะนิสัยนั้นสามารถทํางานประสานงานไดดเีพราะมีมนุษยสัมพนัธที่ดี มองโลกในแงดี 
มีความอดทน กระตือรือรน อุปสรรคในการทํางานคือมีความคิดสรางสรรคที่ดีแตการนําเสนออาจจะไม
เหมาะสมบางในระยะแรกดวยลักษณะนิสัยสวนตวั เขาใจระบบราชการแตไมสามารถทําตามระบบไดอยาง
เครงครัดนัก 
 2.2 ในความคดิเห็นของเพื่อน 
 ลักษณะเดนคือมีความรูที่ทันสมัย มีแหลงสืบคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะหและประมวล
ความรูไดดี ยังไมมโีอกาสแสดงความสามารถดานนักคิดและนักพัฒนาไดมากนกั และสามารถเขากับเพื่อ
รวมงานไดดีมาก มนุษยสัมพนัธดีมาก สามารถปรับตัวใหทํางานไดกับทกุคน ทุกระดับ อุปสรรคคือบางครั้ง
ยังไมรูระบบราชการ ทําใหการคิดสรางสรรคหยุดชะงักไป 

 



 
 

 
 

200 

CODE: 19 
นายวรนล   จันทรศิริ 
งานปจจุบัน  นักวเิคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร  
  สํานักงานปลดักระทรวงพลังงาน 
1. ประวัติสวนตัว  
 1.1 อายุ 29 ป 
 1.2 เพศ ชาย 
 1.3 การศึกษา  
  ระดับปริญญาตรี  เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวทิยาลัยขอนแกน, 2545 
  ระดับปริญญาโท  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาความสัมพนัธระหวางประเทศ 
     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549  
 1.4 ประสบการณทํางานกอนเขาโครงการ 
  ผูชวยวจิัย ศนูยสาธารณประโยชนและประชาสังคม  
  ระยะเวลา 1 ป 
 1.5 การบรรจุเขารับราชการ  
  วันท่ี   15 ม.ค.52 
    
  หนวยงาน  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
  ตําแหนง  นักวเิคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 1.6 ความคิดเห็นของ นปร. ท่ีมีตอโครงการ  
 มีความคิดเหน็เกี่ยวกับผูสอนวามีช่ือเสียงทีด่ีแตควรมาจากหลากหลายสถาบัน และควรเพิ่มผูที่
ปฏิบัติงานจริง อุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนคือการลําดับวิชาไมเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ทําให
การเรียนไมตอเนื่องและการใหฝกประสบการณยังมนีอยเกินไป อีกทั้งการวัดและประเมินผลยังคํานึงถึง
คะแนนที่เปนตัวเลขเทานั้น ไมมีประเมินผลเพื่อใหเกิดการพัฒนาไดและไมโปรงใสเทาที่ควร อีกทั้งจํานวน
ผูเรียนมากเกินไปและมีความหลากหลายในระดับความรู ทําใหเกิดปญหาในการเรียนบางวิชา ส่ิงสําคัญคือ
หลักสูตรไมไดเนนถึงจิตสํานึกในการเขารวมโครงการวามีความสําคัญอยางไรเทาที่ควร ทําใหเกิดความ
ผิดพลาด นปร.ลาออกไปเปนจํานวนมาก และในดานสถานที่นั้นดีมากแตแหลงคนควายังมีนอย 
 1.7 แรงจูงใจในการเขารวมโครงการ 
 ความตองการของครอบครัว และตองการเรียนรูวิสัยทัศนของผูบริหารระดับสูง 
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2. สมรรถนะของ นปร.ในการปฏิบัตงิาน  
 2.1 ในความคดิเห็นของผูบังคับบัญชา 
 นปร.จะถูกคาดหวังสูง แตจากการอบรมที่ผานมาทําใหมภีาวะผูนําสูง มีความสามารถในการคิด
วิเคราะหดี ตั้งใจทํางาน ในดานอุปนิสัยสามารถเขากับเพือ่นรวมงานไดดี แตบางครั้งเพราะประสบการณ
การทํางานนอย และยังไมเขาใจระบบราชการ ทําใหการทํางานสะดุดในเรื่องการเสนอความคิดเหน็ที่
สรางสรรคมากเกินไปบาง สามารถทํางานประสานงานและปฏิบตัิการไดดี ยังไมมโีอกาสทํางานดานการคิด
และพัฒนามากนัก 
 2.2 ในความคดิเห็นของเพื่อน 
 มีความรูดานวชิาการดีมากทัง้ในดานการปฏิบัติงานประจําและงานพิเศษแบบงานโครงการ มี
ความสามารถในการประสานงาน มีลักษณะเดนในการแกปญหาเฉพาะหนาไดดี มคีวามกระตือรือรน 
ขอดอยคะ มีประสบการณนอยทําใหส่ิงทีน่ําเสนอซึ่งเปนสิ่งที่ดี อาจไมสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 
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CODE: 20 
นายวันปกรณ  จิตรอรุณ  (เกียรติยศ   จิตรอรุณ) 
งานปจจุบัน นักวิชาการพาณชิย ปฏิบัติการ กองสงเสริมและพัฒนาระบบตลาด กรมการคาภายใน 
 
1. ประวัติสวนตัว  
 1.1 อายุ 27 ป 
 1.2 เพศ ชาย 
 1.3 การศึกษา  
  ระดับปริญญาตรี  รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  
     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546 
  ระดับปริญญาโท  Master of Arts 
     Major: Political Economy 
     The University of Essex, U.K. 2548 
 1.4 ประสบการณทํางานกอนเขาโครงการ 
 1.5 การบรรจุเขารับราชการ  
  วันท่ี   16 ม.ค. 52   
  หนวยงาน  กองสงเสริมและพัฒนาระบบตลาด กรมการคาภายใน 
  ตําแหนง  นักวิชาการพาณิชย ปฏิบัติการ  
 1.6 ความคิดเห็นของ นปร. ท่ีมีตอโครงการ  
 อาจารยผูสอนดี การจัดการเรียนการสอนนาจะใหภาพกวางมากขึ้น สอนใหคิดจากของจริง อาจารย
ที่ปรึกษาแลวแตดีไมดีขึ้นกบัโคช เนื้อหาวิชาการอยากใหเปนภาพกวางมากขึ้น  การวดัผลและประเมินผล
อยากใหมีความยุติธรรมมากขึ้น แหลงคนควาควรเพิ่มขึน้อีก อาคารสถานที่ใชได สําหรับวัตถุประสงคของ
โครงการจะดมีาก แตวานปร.ทําตามไมได เพราะ 1) การประเมินไมยตุิธรรมเทาไหร 2) หนวยงานที่เขามา
ปฏิบัติงาน นปร.ไมไดเขามาอยูในหนวยงานสําคัญและผลักดันอะไรได ถาหนวยงานนี้ การใกลชิดผูใหญจะ
สามารถเปลี่ยนแปลงได และควรผลิตตอ แตคนที่ผลิตออกมาก็ตองมีคณุภาพดีในระดับหนึ่งโดยวธีิการ
คัดเลือกเขามาถือวายุติธรรม 
 1.7 แรงจูงใจในการเขารวมโครงการ 
 ความเปนขาราชการพันธใหม สิทธิพิเศษ การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนงเร็ว เปน Fast Track 
สมรรถนะของ นปร.ในการปฏิบัติงาน  
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2. สมรรถนะของ นปร.ในการปฏิบัตงิาน  
 2.1 ในความคดิเห็นของผูบังคับบัญชา 
 นปร.มีศักยภาพ แตขาดความใสใจในการปฏิบัติงาน ตัวนปร.ชอบทํางานสบายมากกวาจะทุมเท 
เปนคนเฉื่อยมากกวาขาราชการปกติ แตยอมรับวานปร.เปนคนเกง มีแนวคิด นําเสนอดีแตตางกนัมากในการ
ปฏิบัติงาน มีภาษาอังกฤษดี มนุษยสัมพนัธดี เขากับเพื่อนไดงาย แตเปนคนดื้อเงียบ ไมแขง็กราวและเหน็คน
ฉลาดในการเขาหาผูใหญและควรเปลี่ยนทัศนคติในการทํางาน  
 2.2 ในความคดิเห็นของเพื่อน 
 ไมทราบวานปร.เกงหรือไม ตอบไมได เพราะเวลาสั้นมาก นปร.มีความคลองแคลวในการปฏิบัติ
ราชการมากกวา เรียนรูไดเร็วกวาเพราะมีความรูในเรื่องการเขียนหนังสือราชการมากอน การเบิกจาย แต
สําหรับผูใหสัมภาษณแลว จะตองมาเริ่มใหมอาจตองใชเวลามากกวา หากพิจาณาความเหมาะสมใน
คุณสมบัติของนปร.กับตําแหนงงานคิดวาไมเหมาะสมโดยนปร.เหมาะกับการเปนอาจารยมากกวา 
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CODE: 21 
นายอัษฎาวุธ   ศิริประเสริฐโชค 
งานปจจุบัน นักวิชาการพาณชิย ปฏิบัติการ กองสงเสริมและพัฒนาระบบตลาด กรมการคาภายใน 
 
1. ประวัติสวนตัว  
 1.1 อายุ 27 ป 
 1.2 เพศ หญิง 
 1.3 การศึกษา  
  ระดับปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาประเมินราคาทรัพยสิน  
     มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2547 
  1.4 ประสบการณทํางานกอนเขาโครงการ 
  ครูสอนภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมปลาย โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 
 1.5 การบรรจุเขารับราชการ  
  วันท่ี   16 ม.ค. 52    
  หนวยงาน  กองสงเสริมและพัฒนาระบบตลาด กรมการคาภายใน 
  ตําแหนง  นักวิชาการพาณิชย ปฏิบัติการ  
 1.6 ความคิดเห็นของ นปร. ท่ีมีตอโครงการ  
 อาจารยผูสอนเกงเกนิความจาํเปน การจัดการการเรียนการสอนไมเปนระบบ ลําดับขั้นตอนไมได
การใหคําปรึกษาของที่ปรึกษาดูดี แตปรับใชจริงยาก เนื้อหาวิชาการซ้าํซอนกันเกนิไปอาจารยมีความ
เชี่ยวชาญตางกัน ส่ิงที่สอนคือ พื้นฐานเหมือนกัน การวดัผลประเมินผลไมแฟร แหลงคนความีนอย ไม
เพียงพอ  อาคารสถานที่เดินทางสะดวก หองเรียนไมนาอภิรมยเปนหองสี่เหล่ียมขาวๆ เห็นแลวไม
กระตือรือรน วัตถุประสงคหลักสูตรคอนขางชัดเจน แตการผลักดันใหเปนตามยังหางอีกไกล ควรทํากลุม
ออกไปศึกษา และนําไป Implement เหมือนทีมเฉพาะกิจให และสั่งงานมาใหทํา 
 1.7 แรงจูงใจในการเขารวมโครงการ 
 ครอบครัวแนะนําสนับสนุน ก็ลองมาสอบดู ราชการจะนาอยูหากมีความกาวหนามาสนับสนุนเดก็
รุนใหมกเ็ลยอยากเขามา 
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2. สมรรถนะของ นปร.ในการปฏิบัตงิาน  
 2.1 ในความคดิเห็นของผูบังคับบัญชา 
 นปร.มีความโดดเดนในเรื่องคิด ปฏิบัติ การปรับอะไรใหมๆ เร็วมาก  วางแผนยังไมไดลง มีความ
คิดเห็นทีจ่ะเสนอขึ้นมา การประสานงานไดอยางราบรื่น อุปสรรคแทบจะไมมี หากเกดิปญหา ขอตดิขัดก็จะ
สามารถศึกษาเรียนรูและแกไข เขามาปรึกษา  
 2.2 ในความคดิเห็นของเพื่อน 
 นปร.ปฏิบตัิงานอยางมีประสิทธิภาพ มีความเขาใจเนื้องานไดมากกวา มีความแตกตางในดานความ
คิดเห็น แตเนือ้หาหรือผลงานจะเหมือนๆ กัน มีบุคลิกและอัธยาศัยดี เปนผูบริหารรุนใหมเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง 
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CODE: 22 
นายปริย   สรรคนิกร 
งานปจจุบัน นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ   
 กลุมงานแผนงานและตดิตามประเมินผล สํานักสารสนเทศการคาในประเทศ กรมการคาภายใน 
 
1. ประวัติสวนตัว  
 1.1 อายุ 26 ป 
 1.2 เพศ ชาย 
 1.3 การศึกษา  
  ระดับปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน   
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2548 
 1.4 ประสบการณทํางานกอนเขาโครงการ 
  - 
 1.5 การบรรจุเขารับราชการ  
  วันท่ี   16 ม.ค. 52   
  หนวยงาน  กลุมงานแผนงานและตดิตามประเมินผล  
    สํานักสารสนเทศการคาในประเทศ กรมการคาภายใน 
  ตําแหนง  นักวเิคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ   
 1.6 ความคิดเห็นของ นปร. ท่ีมีตอโครงการ  
 อาจารยผูสอนมีความหลากหลาย มีความรูเยอะ การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมมาก แตยังไมลึก 
ควรมีอาจารยที่ปรึกษามากพอกับที่นปร.ตองการ เนื้อหาวิชาการหลากหลายครบถวนดี ควรมวีิชาพื้นฐาน
มากขึ้น การวดัผลและประเมินผลยังไมจูงใจมากเทาใด เกณฑยังไมนาจูงใจ หองสมุดแตหนังสือมีมากแตไม
นาหยิบอาน เพื่อความตอเนือ่งและสนับสนุนใหเกดินปร.ในรุนตอๆ มา  
การทํางานที่ผานมาเปนเชิงปฏิบัติตามตําแหนงและตามคําสั่งมอบหมาย จะขาดความรูในการปฏบิัติงานที่
เปนเรื่อง Basic ในงานที่ตองปฏิบัติประจํา  
 1.7 แรงจูงใจในการเขารวมโครงการ 
 เร่ิมจากพอ-แมแนะนํา มาอานรายละเอยีดโครงการนาสนใจดี คดิวาใน 2 ปเมื่อเทียบกับการเรียน
ปริญญาโทเรียนซึ่งเรียนเมื่อไหรก็ได แตโครงการแบบนีม้ีไมบอยนกั อีกทั้งอายุตอนนั้นยังนอยอยู เลยลอง
สอบดูถาไดก็เรียน 
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2. สมรรถนะของ นปร.ในการปฏิบัตงิาน  
 2.1 ในความคดิเห็นของผูบังคับบัญชา 
 บุคลิกของนปร.เปนคนไมพดู เรียบรอยและระยะเวลาทํางานไมนานนกั จึงไมกลาแสดงความ
คิดเห็นอาจเปนเพราะเกิดจากแรงกดดันภายในบางอยางที่ไมสามารถแสดงศักยภาพที่ตัวเองมีซ่ึงอาจเจอ
ประสบการณในระบบราชการและหนวยงานมีความคาดหวังกบั นปร.สูง โดยตําแหนงกับการปฏบิัติงาน
ของนปร.ยังไมสอดคลองกันเพราะการปฏิบัติงานตองมีปฏิสัมพันธมากกวานี้ ตองไปคุยกับคน ใหโอกาส
ตนเองไมปดกัน้ จะอยูคนเดยีวไมได ซ่ึงผูใหญเองก็ใหโอกาสไมไดปดกั้น 
 2.2 ในความคดิเห็นของเพื่อน 
 นปร.มีความเหมาะสมกับตาํแหนงและมปีระสบการณที่ดี หากเปนนกัวิเคราะหใชความคิดมากๆ 
นาจะเหมาะในเรื่องงานการประเมินผลนาจะไดทํา นปร.โดดเดนในการนําเสนองาน การแสดงความคิดเห็น 
โดยมองวานปร.เปนนักคิดมากกวา จากการไปฝกอบรมรวมกันก็จะคดิเปนโครงการใหมๆ ขึ้นมา 
 

 



 
 

 
 

208 

CODE: 23 
นางสาวน้ําหยาด  นันตา 
งานปจจุบัน  นักวิชาการพาณิชย ปฏิบัติการ  
  กองสงเสริมและพัฒนาทรัพยสินทางปญญา กรมทรัพยสินทางปญญา 
 
1. ประวัติสวนตัว  
 1.1 อายุ 27 ป 
 1.2 เพศ หญิง 
 1.3 การศึกษา  
  ระดับปริญญาตรี  เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ 
     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549  
 1.4 ประสบการณทํางานกอนเขาโครงการ 
  ลูกจางชั่วคราว กระทรวงตางประเทศ 
  ระยะเวลา 6 เดือน 
 1.5 การบรรจุเขารับราชการ  
  วันท่ี   5 ม.ค. 52   
  หนวยงาน  กองสงเสริมและพัฒนาทรัพยสินทางปญญา กรมทรัพยสินทางปญญา 
  ตําแหนง  นักวิชาการพาณิชย ปฏิบัติการ 
 1.6 ความคิดเห็นของ นปร. ท่ีมีตอโครงการ  
 ควรสรางบรรยากาศการเรยีนรูและเนนการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นและพรอมเปดกวางรับฟง 
ดานการจดัการเรียนการสอนควรมีวิชาเลือกที่ตรงกบัความตองการพฒันาของแตละบุคคลควบคูไปกับวิชา
บังคับ ดานเนือ้หาวิชาควรเนนกรณีศึกษาและเปดโอกาสใหคิดคนแกไขดวยตนเองอยางแทจริง ควรใช
วิธีการวัดผลทีม่ีความหลากหลายมีทั้งวดัผลเปรียบเทียบกลุมและพัฒนาการรายบุคคล แหลงคนควา
ครบถวน ทันสมัยมีบรรยากาศวิชาการ สรางแรงจูงใจในการเรียนรูและใหผูเรียนมีสวนรวมในการพฒันา
หลักสูตรอยางตอเนื่อง สําหรับอุปสรรคในการทํางานคือ การแทรกแซงทางการเมืองทําใหการทํางานไม
ราบรื่น 
 1.7 แรงจูงใจในการเขารวมโครงการ 
 ที่เลือกทําราชการเพราะไมอยากทําเอกชน ซ่ึงไมเหมาะกบัเอกชน หากไปสอบกพ.ขึ้นรายชื่อตองรอ
นาน โครงการนี้ไมกี่เดือนก็รูผลเร็ว ไดฝกอบรม มีสังกัดชัดเจน โครงการนี้ดี  คือรูผลเร็ว ได-ไมได  
สมรรถนะของ นปร.ในการปฏิบัติงาน  
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2. สมรรถนะของ นปร.ในการปฏิบัตงิาน  
 2.1 ในความคดิเห็นของผูบังคับบัญชา 
 นปร.คลองแคลว หากอยากไดแนวคิดอยากไดอะไร จะไปคิดสานตอมาเสนอ หากคนไมมี
ประสบการณก็ยังคิดไมออกวาจะทําอะไร เปนนักคดินักวางแผนจะมากกวานักปฏิบตัิเชิงบริหารจะ 60 : 40 
ไมไดถูกฝกใหเปนผูบริหารเลย ตองปฏิบัติตามขนตอนใหคนอื่นไดเห็น ไดพิสูจนขึ้นกับความโดดเดนของ
ตัวเอง  
 2.2 ในความคดิเห็นของเพื่อน 
 ไมไดสัมผัสกับ นปร.มากนกั แตนปร.มีความคิดดีเปนนกัคิดคือกลาริเร่ิมทําสิ่งใหม เนื้อหาที่ทําไม
เปดโอกาสใหเสนออะไรมากนัก โอกาสเสนอความคิดริเร่ิมจึงไมมากนกั นปร.เปนเพือ่นรวมงานทีด่ี โดยไม
คอยมีโอกาสไปครองใครในการปฏิบัติงาน แตนปร.ทํางานดี เร็ว แตอาจติดที่ระบบ ซ่ึงนอกเหนือการ
ควบคุมของนปร. 
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CODE: 24 
นางสาวณิรัชญา  สกุลหาญ 
งานปจจุบัน  นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ  
  กลุมงานแผนงาน สํานักนโยบายและแผน กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
 
1. ประวัติสวนตัว  
 1.1 อายุ 27 ป 
 1.2 เพศ หญิง 
 1.3 การศึกษา  
  ระดับปริญญาตรี  รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ    
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2548 
 1.4 ประสบการณทํางานกอนเขาโครงการ 
  - 
 1.5 การบรรจุเขารับราชการ  
  วันท่ี   20 ม.ค. 52   
  หนวยงาน  กลุมงานแผนงาน สํานักนโยบายและแผน กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
  ตําแหนง  นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ  
 1.6 ความคิดเห็นของ นปร. ท่ีมีตอโครงการ  
 สามารถเชิญอาจารยมาสอนไดซ่ึงยากมากที่จะเจอที่อ่ืน ดานการจดัการเรียนการสอน ควรเหน็ใจ
นปร.บางและจัดบริหารเวลาใหนปร. ได แตจัดหลักสูตรใหครบถวน เนื้อหาวิชาวิชาการดีแลวแตเพิ่มใน
สวนคิดตอยอด การวดัผลประเมินผลควรมีการปรับปรุงและแจงลวงหนาใหทราบ แหลงคนควาควรเพิ่ม
หรือทําสมาชิกที่อ่ืนๆ ใหอีก วัตถุประสงคหลักสูตรควรยืนอยูบนความจริงไมตองบอกกับสิ่งที่ทําไมได ตัด
ส่ิงนั้นออกไปเลย ควรฝกใหนปร.คิดแบบราชการดีที่มีพืน้ฐานเดียวกัน หากโครงการนี้ตองเพิ่ม Option จาก
มาตรฐานก็ตองเพิ่มใหเราคิดไดมากกวาราชการทั่วไปดวย หลักสูตรควรปรับปรุงเนื้อหาเชิงสรางสรรคให
คิดตอยอดเอง และควบคุมนปร.ได ปญหาหรือเร่ืองทั่วไปในระบบราชการ เร่ืองตามขั้นตอน เปนเรื่องจุกจิก 
ทําไมตองมี ตองทํา ตองตามนายแลวแตผูใหญ ในความคิดเห็นเรา แตบางเรื่องที่ไมใช บางทีก็เสนอเขาไป 
หากตกไปกย็อมรับและเขาใจในสิ่งที่เขาเคยปฏิบัติ 
 1.7 แรงจูงใจในการเขารวมโครงการ 
 ครอบครัวสนับสนุนใหสมคัร ตอนแรกยงัไมรูจักโครงการฯ 
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2. สมรรถนะของ นปร.ในการปฏิบัตงิาน  
 2.1 ในความคดิเห็นของผูบังคับบัญชา 
 นปร.ทําการปรับปรุงรูปแบบผลงาน หาวธีิการใหดูงายขึ้น วางานดําเนินการไปแลวมาก-นอย
อยางไร โดยเฉพาะผูมาดูงานที่กรม ของฝายเราเปนหนวยงานนําเสนอ โดยนปร.จะเกงในเรื่องการเตรียม 
power point นาํเสนอ นปร.มีทักษะและวิธีการคิดที่จะเปนคนใหความคิดใหมๆ  ปญหามีบาง บางทีทอ การ
ทําแผนเปนนกัคิด เราไมใชนักปฏิบัติ เราคิดเยอะคดิแยะ แตผูปฏิบัติไมเอาไปทํา เปลี่ยนเปนมองตวัเราเอง
กอน จะพัฒนาระบบงานของเราเองกอนอยางไร 
 2.2 ในความคดิเห็นของเพื่อน 
 ตัวนปร.เปนนกัคิด และนักปฏิบัติดวย ไมใชแตพูดขึ้นมาลอยๆ หรือจะรวมแสดงความคิดเห็น 
สรางสรรคอะไรใหมๆ และเร็วในการเก็บประเด็นชดัเจน แนวทางควรไปทางไหนอยางไร และกลาที่จะ
แสดงความคิดเห็น ปญหาอุปสรรคไมใชประเด็นใหญ แตอาจเปนเรื่องอายุงานของนปร. คงเปนเรื่องของ
ความเกรงใจของนปร.โดยสวนใหญยอมรบันปร 
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CODE: 25 
นางสาวสุวภัทร  กิจประสาน 
งานปจจุบัน นักวิชาการพาณชิย ปฏิบัติการ  
 สวนตรวจสอบและประสานงานทะเบียนธุรกิจ สํานักทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจ 
 
1. ประวัติสวนตัว  
 1.1 อายุ 27 ป 
 1.2 เพศ หญิง 
 1.3 การศึกษา  
  ระดับปริญญาตรี  รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ    
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2546 
 1.4 ประสบการณทํางานกอนเขาโครงการ 
  - 
 1.5 การบรรจเุขารับราชการ  
  วันท่ี   20 ม.ค. 52   
  หนวยงาน  สวนตรวจสอบและประสานงานทะเบียนธุรกิจ 
    สํานักทะเบยีนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจ 
  ตําแหนง  นักวิชาการพาณิชย ปฏิบัติการ  
 1.6 ความคิดเห็นของ นปร. ท่ีมีตอโครงการ 
 อาจารยผูสอน  ควรเปนแบบอยางที่ดีซ่ึงจะสามารถถายทอดความรูและประสบการณที่ดีงามได
ตอไป ดานการจัดการเรียนการสอน ควรมีระบบที่ดี เปนหมวดหมูวชิาเพื่องายตอการทําการศึกษาและการ
ทําความเขาใจและการตระหนักรู ดานการใหคําปรึกษา ไมมีความคิดเห็นเพราะไมเคยปรกึษาอาจารยที่
ปรึกษาของสถาบันฯ แตโดยสวนตวัคิดวาไมมีความจําเปนนัก ดานการวัดและประเมินผล  ไมมีความเหน็ใน
สวนของระบบการประเมิน  แตคิดวา“คะแนน”ไมสามารถบงบอกไดวาคนๆนั้นเปน “คนด”ี ไดหรือไม ดาน
แหลงคนควา  ควรพัฒนาใหเปนเชนรานหนังสือและรานกาแฟไปพรอมๆกนั 
ปจจุบันยังไมพบปญหาในการปฏิบัติราชการ การรูตนเอง  หาก นปร.ไมรูจักตระหนกัในหนาที่ตนในการ
เปนขาราชการที่ดีตามคําสัตยที่ไดปฏิญาณไวที่ลานพระลานบรมรูปทรงมาแลว ไมวานปร.คนนั้นจะเกงมาก
เพียงใดก็เทานัน้เอง  
 1.7 แรงจูงใจในการเขารวมโครงการ 
  - 
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2. สมรรถนะของ นปร.ในการปฏิบัตงิาน  
 2.1 ในความคดิเห็นของผูบังคับบัญชา 
 นปร.เปนคนตัง้ใจ พูดรูเร่ือง ทํางานไดดี สามารถนําขอมูลที่หลากหลายมาใช เปรียบเทียบกับ
ราชการทั่วไป เปนคนกลาคิดกลาทํา นําเสนองานดี มีขอจาํกัดในเรื่องสุขภาพ 
 2.2 ในความคดิเห็นของเพื่อน 
 นปร.มีความสามารถในการปฏิบัติงานที่รวดเรว็ทําใหคนอื่นตองเรงตวัเอง กับความเหมาะสมนปร.
กบัตําแหนงมองมองวาเหมาะสมแลว เพราะมาอยูในจดุทีไ่ดทําและมีความสุข 
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CODE: 26 
นายสันติพงษ  วงคทะเนตร 
งานปจจุบัน  นักวิชาการพาณิชย ปฏิบัติการ สํานักตรวจสอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
 
1. ประวัติสวนตัว  
 1.1 อายุ 32 ป 
 1.2 เพศ ชาย 
 1.3 การศึกษา  
  ระดับปริญญาตรี  เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาปรัชญาชีวิต  
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2541  
  ระดับปริญญาโท  เศรษฐศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิเคราะหโครงการ  
     สถาบันบัณฑติพฒันบริหารศาสตร 
 1.4 ประสบการณทํางานกอนเขาโครงการ 
  บริษัท ฟวเจอร เอนเตอรเทรเมนต จํากดั ระยะเวลา 3 ป 
  ฟวเจอร พับบลิชช่ัน จํากัด ระยะเวลา 4 ป 3 เดือน 
 1.5 การบรรจุเขารับราชการ  
  วันท่ี   20 ม.ค. 52   
  หนวยงาน  สํานักตรวจสอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
  ตําแหนง  นักวิชาการพาณิชย ปฏิบัติการ  
 1.6 ความคิดเห็นของ นปร. ท่ีมีตอโครงการ  
 อาจารยผูสอนควรจะเขาใจโครงการและรูวาเราตองการอะไรอยางแทจริง สอนในสิง่ที่อยากรูและ
ใชประโยชนได การจัดการเรียนการอสอน ควรแบงสวนสอดคลองกันระหวางทฤษฎี ปฏิบัติและ 
Implement  เนื้อวิชาการ ใหสอดคลองกับแตละภาคสวนที่จะไปเรียนรู  การวัดผลประเมินผลควรมีความ
ชัดเจนเปนธรรมาภิบาล  อาคารสถานที่คับแคบไปหนอย ควรมีการขยาย ผูเกี่ยวของโครงการควรเอาใจเขา
มาใสใจเรา การดําเนินงานโครงการใหมีความโปรงใส ปญหาอปุสรรคในการปฏิบตัิงานเปนเรื่องคนเรื่อง
ปกติในระบบราชการ โดยองคความรูของสํานัก ตองใชเวลาในการเรียนรู ในสวนการปฏิบัติตองไดรับ
คําแนะนําจากหัวหนางาน 
 1.7 แรงจูงใจในการเขารวมโครงการ 
 อยากไดประสบการณโครงการ 
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2. สมรรถนะของ นปร.ในการปฏิบัตงิาน  
 2.1 ในความคดิเห็นของผูบังคับบัญชา 
 นปร.สามารถเขากับผูบริหารและเพื่อนรวมงาน ดานบริหารการจัดการ นปร.มีพรอม แตเชิงลึกใน
ประเด็นทางเทคนิค จะเสนอมาแนวทางทีถู่กตอง อาจะตองแนะนําใหเพื่อใหเห็นเฉพาะจดุ ไมใชแบบองค
รวมทั่วไป นปร.มีสวนชวยในการเสนอแนะประเด็นปญหา การพัฒนาแนวทางการทาํงาน จัดแนวทางการ
ประชุมและสรุปการประชุม มีปญหาเดียววาจะอยูในวงราชการไดนานแคไหน อยากใหโครงการดึงนปร.
ขึ้นมา โดยใหนปร.ไดมีโอกาสไดโยกยายงานบาง  
 2.2 ในความคดิเห็นของเพื่อน 
 นปร.เปนคนฉลาด และมีมุมมองของตน จะเหน็มากวาเราดวยและจะใหคําแนะนํา สามารถเขากัน
ไดทุกคน อัธยาศัยดี ไมถือตวั วาตนเองมาจากโครงการ ซ่ึงเปนผูนําความคิด นําเสนองานไดมาก แตเปนผูนํา
การเปลี่ยนแปลงยังไมเปนในระบบนัก 
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CODE: 27 
นางสาววิศณ ี    เอ่ียมสะอาด 
งานปจจุบัน  นักวิชาการพาณิชย ปฏิบัติการ  
  สํานักบริหารงานพาณิชยภูมภิาค สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 
 
1. ประวัติสวนตัว  
 1.1 อายุ 33 ป 
 1.2 เพศ หญิง 
 1.3 การศึกษา  
  ระดับปริญญาตรี  อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาญี่ปุน 
     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540 
  ระดับปริญญาโท  รัฐศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ  
     Claremont Graduate University, U.S.A. 2543 
 1.4 ประสบการณทํางานกอนเขาโครงการ 
  NASCOMM Network Co.,Ltd. 
  ระยะเวลา 3 ป 1 เดือน 
 1.5 การบรรจุเขารับราชการ  
  วันท่ี   16 มี.ค. 52   
  หนวยงาน  สํานักบริหารงานพาณิชยภูมภิาค สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 
  ตําแหนง  นักวิชาการพาณิชย ปฏิบัติการ  
 1.6 ความคิดเห็นของ นปร. ท่ีมีตอโครงการ  
 อาจารยผูสอนกระตุนใหผูเรียนคิด อาจารยที่ปรึกษาดีมาก เนื้อหาทีเ่รียน ตองการใหเราเรียนรูทุก
เร่ืองในโลก เนื้อหาจึงมีมาก อาคารสถานที่คอนขางเล็ก  การจัดการเรยีนการสอน เนือ้หาบางสวนควร
จัดลําดับกอน-หลังใหดี เหมาะสมกับเวลา บางทีเนื้อหาของชุดนี้เขาจัดลงไมไดเลยมาเรียนทีหลัง  การวัดผล
ไมไดส่ือหรือสะทอนความสามารถของแตละคน ที่เนนนําเสนอหนาชัน้ เจาหนาที่เพิม่การสงตองานที่ดีและ
ส่ือสารกับนปร. ในการปฏิบัติงานระเบยีบราชการมีมาก แมเร่ืองเล็กนอยเกีย่วกับการเบิกวัสดุอุปกรณ มี
ความไมตอเนือ่งของนโยบาย หากเปลี่ยนผูบริหารทีก็เปลี่ยนที สําหรับงานดานการวางแผน จัดโครงสราง
และระบบงานบริหารทรัพยากรฯ นปร.ไมไดปฏิบัติ นปร.จะเปนผูรายงานความคืบหนาของงานใหทราบ
หัวหนางานทราบโดยตรง 
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 1.7 แรงจูงใจในการเขารวมโครงการ 
 เพื่อนชวน เดมิอยูเอกชนสักพักหนึ่ง ทีเ่นนแตกําไรสูงสุด ไมวาทําอยางไรเราไดเงินเดอืนของเรา เรา
รูความจริงเกีย่วกับผลประโยชนที่หลวงจะไดรับจากการประมูล นปร.ไมไดหวังเรื่อง Fast track เลย 
 
2. สมรรถนะของ นปร.ในการปฏิบัตงิาน  
 2.1 ในความคดิเห็นของผูบังคับบัญชา 
 นปร.เปนนักวางแผนที่ดี  ใหวางแผนอันดบัหนึ่ง นปร.สามารถมององครวมได มีความตั้งใจมาก
เกินรอย นปร.เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงระดับมาก สามารถทําไดดีในการปฏิบัติงาน คิดเรื่องงานอยางเปน
ระบบ หลังมอบหมายงาน นปร.จะกลาคิด แสดงออก กลาเสนอแนะ จะชื่นชมมากโดยสวนตวั ดวยอุปนิสัย
ของนปร.เอง ชวยเราคิด มีความเปนผูนําได 
 2.2 ในความคดิเห็นของเพื่อน 
 นปร.เปนนักวางแผนที่ดี  ใหวางแผนอันดบัหนึ่ง นปร.สามารถมององครวมได มีความตั้งใจมาก
เกินรอย นปร.เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงระดับมาก สามารถทําไดดีในการปฏิบัติงาน คิดเรื่องงานอยางเปน
ระบบ หลังมอบหมายงาน นปร.จะกลาคิด แสดงออก กลาเสนอแนะ จะชื่นชมมากโดยสวนตวั ดวยอุปนิสัย
ของ นปร.เอง ชวยเราคิด มีความเปนผูนําได 
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CODE: 28 
นางสาวฐะปะนีย   เคร่ืองประดิษฐ 
งานปจจุบัน   นักวิชาการพาณิชย ปฏิบัติการ  
  กลุมดัชนีราคาผูบริโภค สํานักดัชนีเศรษฐกจิการคา สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 
 
1. ประวัติสวนตัว  
 1.1 อายุ 29 ป 
 1.2 เพศ หญิง 
 1.3 การศึกษา  
  ระดับปริญญาตรี  รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546 
 1.4 ประสบการณทํางานกอนเขาโครงการ 
  บุคลากร การไฟฟาสวนภูมิภาค ระยะเวลา 2 ป 7 เดือน 
  นักพัฒนาทรพัยากรบุคคล กระทรวงพลังงาน 6 เดือน 
   
 1.5 การบรรจุเขารับราชการ  
  วันท่ี   13 พ.ค. 52  
  หนวยงาน  กลุมดัชนีราคาผูบริโภค สํานักดัชนีเศรษฐกจิการคา  
    สํานักงานปลดักระทรวงพาณิชย 
  ตําแหนง  นักวิชาการพาณิชย ปฏิบัติการ  
 1.6 ความคดิเห็นของ นปร. ท่ีมีตอโครงการ  
 อาจารยผูสอนในหลักสูตรสวนใหญมีความรูความสามารถมาก แตเนื่องจากความจํากัดดานเวลาทาํ
ใหการฟงอยางเดียวไมเกิดการคิด และวเิคราะหติดตามมากนักจะเปนการดีขึ้นหากมผูีสอนที่เปนนกัปฏิบัติ
บาง ทํา workshop เพื่อใหสามารถนําไปใชไดจริง เนนการปฏิบัติมากกวาการรับรูนโยบาย มกีารวางกรอบ
การเรียนใหเนือ้หาแตละเรื่องอยูในชวงระยะเวลาเดยีวกนั เอาประเดน็ที่จะให นปร.เรียนเปนหลัก สราง
ความโปรงใสของเจาหนาที่ บุคลากรที่ประเมินผลงานดวยมาตรฐานเดยีวกัน   

ภารกิจที่ไดรับมอบหมายในสํานักฯ ไมตรงกับสายวิชารวมทั้งการเรียนรูทําใหไมมคีวามสามารถ 
ความเชี่ยวชาญในงานลักษณะจึงมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไมตางกับขาราชการอื่นๆ หรือแมแต
อาจจะดอยกวาในบางกรณ ี
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1.7 แรงจูงใจในการเขารวมโครงการ 
 สมัครเพราะโอกาส ไมใชโอกาสที่จะเขาราชการ แตไดไปโนนไปนี่ ดูกิจกรรมมากกวา เร่ือง Fast 
track ไมไดคาดหวังเลยเพราะเดิมมาจากราชการ 
 
2. สมรรถนะของ นปร.ในการปฏิบัตงิาน  
 2.1 ในความคดิเห็นของผูบังคับบัญชา 
 นปร.เดนดานนักคิดนกัพัฒนาอันดับหนึ่งและปฏิบัติอันดับสอง เหมือนนปร.ไดเรียน อบรมสะสม
ความรูมาดานนี้ สามารถนําความคิดของเขามาพัฒนางานตอไปไดดีกวาคนที่วนัๆ ทําแตวิชาการ ความคิด
นปร.จะกวาง ไมใชรูเหมือนกบในกะลาแตตองรูใหหมด 
 2.2 ในความคดิเห็นของเพื่อน 
 ตอนที่ประชุมนปร.จะเสนอความคิดวา งานเคยทําแบบนี้ ช้ีแนะวาทําไมไมทําแบบนั้นแบบนี้ แต
ติดขัดปญหางบประมาณและการดําเนินงาน ที่จริงผูใหญรับฟงแตยังทําไมได นปร.มคีวามคิดดี ถาทําไดก็ดี  
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CODE: 29 
นางสาวชนดิา  อินปา 
งานปจจุบัน  นักวิชาการพาณิชย ปฏิบัติการ  
  กลุมดัชนีราคาผูผลิต สํานักดัชนีเศรษฐกจิการคา สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 
 
1. ประวัติสวนตัว  
 1.1 อายุ 26 ป 
 1.2 เพศ หญิง 
 1.3 การศึกษา  
  ระดับปริญญาตรี  เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร   
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2549 
 1.4 ประสบการณทํางานกอนเขาโครงการ 
  - 
 1.5 การบรรจุเขารับราชการ  
  วันท่ี   13 พ.ค. 52    
  หนวยงาน  กลุมดัชนีราคาผูผลิต สํานักดัชนีเศรษฐกจิการคา  
    สํานักงานปลดักระทรวงพาณิชย 
  ตําแหนง  นักวิชาการพาณิชย ปฏิบัติการ  
 1.6 ความคิดเห็นของ นปร. ท่ีมีตอโครงการ  
 การเรียนรูเปนแบบหลักทฤษฎีโดยใหผูที่มีความรูมาบรรยาย ซ่ึงเปนสิ่งที่เหมาะสม บางครั้งวิทยากร
ที่มาบรรยาย ไมเขาใจวัตถุประสงคของโครงการเทาที่ควร การบรรยายที่มีลักษณะเหมือนการสอน แตไม
เนนให นปร. ไดคิดหรือแสดงบทบาท ความคิดเห็นอืน่ๆ ที่จะเปนการเสริมศักยภาพของ นปร.จากการที่ไม
มีความตอเนื่องของเนื้อหาในการเรียนรู ทาํให นปร. ไมสามารถวิเคราะหความสัมพนัธของแตละเรื่องได
อยางชัดเจน การจัดเรียงเนื้อหาการบรรยายในแตละวิชาควรมีความสอดคลองกันในแงของเนื้อหา เพื่อให
เกิดความตอเนื่องของการเรียนรูมากที่สุด และเพื่อประโยชนในการนําความรูไปปฏิบัติงานไดอยางแทจริง 
 การปฏิบัติงานในปจจุบนังานที่รับมอบหมายไมเหมาะสม ขาดโอกาสในการปฏิบัติงานและความรู
ความสามารถที่มีอยูและไมตรงกับวัตถุประสงคของโครงการเทาที่ควร ไมสามารถทําใหเขาใจทั้งภาพรวม
ขององคกรได เปนแคการทํางานตามหนาทีท่ี่ไดรับมอบหมายหลักเทานัน้ สวนการพฒันาและปรับเปลี่ยน 
หรือเปนผูนําองคกรเพื่อการเปลี่ยนแปลงอาจจะเปนไปไดยากในระยะเวลาอันสั้น  
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1.7 แรงจูงใจในการเขารวมโครงการ 
 โครงการนาสนใจ เคยติดตามมาตั้งแตรุนที่หนึ่ง ตอนรุนหนึ่งเรยีนปรญิญาตรีอยูปสาม หลังจบจะ
ไปสมัคร เปนการสอบแบบคัดออก คิดไวกอนวายาก 
 
2. สมรรถนะของ นปร.ในการปฏิบัตงิาน  
 2.1 ในความคดิเห็นของผูบังคับบัญชา 
 นปร.ครองตน มีวุฒิภาวะสูง ความคิด ความอดทน ตองเริ่มการแสดงออก อนาคตจะเปนผูนําได 
ตองเสริมสรางความมั่นใจเปนขั้นๆ ไป 
 2.2 ในความคดิเห็นของเพื่อน 
 นปร.เดนกวา ทั้งดานภาษา คอมพิวเตอร ในการศึกษาเพือ่พัฒนาจะตองอาศัยรูปแบบจาก
ตางประเทศ แตยากในเรื่องความเขาใจที่จะแปลศัพทเฉพาะ ตองอาศัยระยะเวลา ตองลงภาคสนามในการ
ทํางานเก็บขอมูลเปนทีม เนือ่งจากเวลาในการปฏิบัติงานนอย อาจจะไมกลาคิดวิธีการพัฒนางาน ซ่ึงยังไม
แมนขอมูลพอ 
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CODE: 30 
นางสาวภิญญารัตน   แกลวทนงค 
งานปจจุบัน  นักวิชาการพฒันาชุมชน ปฏิบัติการ กลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมการพัฒนาชุมชน 
 
1. ประวัติสวนตัว  
 1.1 อายุ 30 ป 
 1.2 เพศ หญิง 
 1.3 การศึกษา  
  ระดับปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหาร 
     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546 
  ระดับปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตรมหาบัณฑติ  
     สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร 
 1.4 ประสบการณทํางานกอนเขาโครงการ 
  - 
 1.5 การบรรจุเขารับราชการ  
  วันท่ี   2 ก.พ. 52   
  หนวยงาน  กลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมการพัฒนาชมุชน 
  ตําแหนง  นักวิชาการพฒันาชุมชน ปฏิบัติการ 
 1.6 ความคิดเห็นของ นปร. ท่ีมีตอโครงการ  
 ในดานการเรียนการสอนนั้น เห็นวาระยะเวลาในการเรียนนอยเกนิไป ไมสามารถนํามาทํางานได
ทันท ีเนื้อหาบางวิชานอยเกนิไปและควรเพิ่มการปฏิบัติใหมากกวาวิชาการ อีกทั้งควรมีอาจารยที่ปรึกษาที่มี
เวลาใหกับ นปร. ไดอยางเตม็ที่ ในเรื่องการบริหารจัดการ ควรให นปร. มารวมงานกอนเริ่มปงบประมาณ 
และเรียนรูงานในหนวยงานนั้นกอนไปปฏิบัติงานจริง 
 1.7 แรงจูงใจในการเขารวมโครงการ 
 ตองการนําความรูมาสรางประโยชนเพื่อประชาชน และเปนความตองการของครอบครัวใหรับ
ราชการ 
   



 
 

 
 

223 

2. สมรรถนะของ นปร.ในการปฏิบัตงิาน  
 2.1 ในความคดิเห็นของผูบังคับบัญชา 
 ลักษณะเดนคือสามารถทํางานผสมผสานระหวางการทาํงานในระบบราชการเกากับระบบใหมที่
ตนเองเรียนรูมาไดเปนอยางดี มีความรับผิดชอบ ทํางานเปนระบบและเรียนรูไดเร็ว แตดวยประสบการณ
นอยทําใหการทํางานในบางประเด็นทําไดไมเต็มที่ อุปสรรคที่สําคัญคือยังไมมีโอกาสในการแสดงผลงาน
เพราะในหนวยงานมีผูปฏิบัติงานหลักที่มคีวามสามารถสูงอยูกอน ในดานบคุลิกภพทั่วไป สามารถเขากับ
เพื่อนรวมงานไดในระดับหนึ่ง มีปญหาในการปรับตัวบางจนเกดิความไมเขาใจกับเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานมา
นานและยังคงทํางานในระบบงานแบบเกาและมีอคติกับ นปร. แตก็อดทนและคอยๆ ปรับตัวจนดีขึ้นเปน
ลําดับ 
 2.2 ในความคดิเห็นของเพื่อน 
 โดยทั่วไปสามารถทํางานกับผูอ่ืนไดดี พยายามปรับตัวเมือ่มีปญหา ดานการปฏิบัติงานนั้น มีความ
พรอมที่จะเรียนรูตลอด และสามารถทําไดอยางรวดเรว็ อุปสรรคคือมีประสบการณทํางานนอยโดย
เฉพาะงานสารบรรณและงานเฉพาะของหนวยงาน (การลงพื้นที่) แตสามารถปรับตัวไดอยางรวดเรว็ 
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CODE: 31 
นางสาวเมธินี   นิชรัตน 
งานปจจุบัน  นักวเิคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถ่ิน 
  ฝายบริหาร กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
 
1. ประวัติสวนตัว  
 1.1 อายุ 25 ป 
 1.2 เพศ หญิง 
 1.3 การศึกษา  
  ระดับปริญญาตรี  รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการระหวางประเทศ  
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2549 
 1.4 ประสบการณทํางานกอนเขาโครงการ 
  - 
 1.5 การบรรจเุขารับราชการ  
  วันท่ี   23 ก.พ. 52   
  หนวยงาน  สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถ่ิน    
    ฝายบริหาร กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
  ตําแหนง  นักวเิคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ 
 1.6 ความคิดเห็นของ นปร. ท่ีมีตอโครงการ  
 อาจารยผูสอนสวนหนึ่งไมคาํนึงถึงความแตกตางของผูเรียน ทําใหผูเรียนที่มีความแตกตางในพื้น
ฐานความรูตองใชเวลาปรับตัวคอนขางมาก และควรกําหนดอาจารยทีป่รึกษาที่มีเวลาใหคําปรึกษามากกวา
เดิน ในดานการเรียนการสอน ควรลดเนื้อหาดานทฤษฎลีง ควรใหปฏิบัติมากขึ้น เรียนบางเรื่องมากเกินไป 
ควรมีเนื้อหาทีห่ลากหลายและคํานึงถึงประโยชนกับผูเรียนสวนมาก อุปสรรคในการเรียนคือการที่ผูเรียนมี
ความหลากหลายมากเกนิไป ทําใหการทาํงานเปนกลุมอาจมีปญหาบาง ในดานการทํางานจะมีปญหา
เกี่ยวกับการปรับตัวใหเขากบัวัฒนธรรมองคกรที่เกาแก จงึมีปญหากับผูที่ทํางานมากอนบาง ในบริเวณที่
เรียน ควรเพิ่มแหลงการเรียนรู ทั้งหนังสือ Internet เพื่อเปนแหลงคนควาที่ดี และมีความผิดหวังกับการ
ประชาสัมพันธเร่ือง fast track ซ่ึงโครงการควรจะนําเสนอสิ่งที่เปนจรงิเริ่มตน 
 1.7 แรงจูงใจในการเขารวมโครงการ 
 ตองการเรียนรูเนื้อหาวิชาการเพิ่มเติม 
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2. สมรรถนะของ นปร.ในการปฏิบัตงิาน  
 2.1 ในความคดิเห็นของผูบังคับบัญชา 
 แมวาจะถูกฝกมาอยางดี แตกอ็าจจะถูกกลืนไปกับวัฒนธรรมองคกรได  งานที่ทําเปนดานการปฏิบัติ 
ซ่ึงสามารถทําไดดีโดยเฉพาะงานดานประสานงาน และการทํางานเปนทีม มีความกระตือรือรนในการคิด 
กลาคิด กลาแสดงออก ประกอบกับมีความรูดานทฤษฎตีางๆมาประกอบกับงานไดดี ปญหาในการทํางานคือ
การปรับตัวใหเขากับผูรวมงานในองคกรซึ่งบางครั้งไมเขาใจกนั 
 2.2 ในความคดิเห็นของเพื่อน 
 มีความพรอมในดานความรูวชิาการดีมากสาํหรับทํางานในดานการประสานงานในหนวยงาน มี
โอกาสแสดงความคิดเห็นบาง มีความคิดสรางสรรคดี และพยายามเรียนรูเพิ่มเติมอยูเสมอ แตมักจะทาํใหเกิด
ปญหากับคนอืน่ในองคกรบาง พยายามปรบัตัวใหเขากับองคกรไดดแีมวาจะยังมีปญหาบาง 
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CODE: 32 
นางสาวกุลธิดา   ตันเจริญ 
งานปจจุบัน  นักวเิคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ สวนการจดัสรรเงินอุดหนนุและพัฒนาระบบ
  งบประมาณสาํนักบริหารการคลังทองถ่ิน 
 
1. ประวัติสวนตัว  
 1.1 อายุ 29 ป 
 1.2 เพศ หญิง 
 1.3 การศึกษา  
  ระดับปริญญาตรี  รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการระหวางประเทศ  
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2544 
 1.4 ประสบการณทํางานกอนเขาโครงการ 
  ผูชวยวจิัย บริษัทพัฒนวิจยั จํากัด  
  ระยะเวลา  1 ป 
 1.5 การบรรจุเขารับราชการ  
  วันท่ี   23 ก.พ. 52   
  หนวยงาน  สวนการจดัสรรเงินอุดหนนุและพัฒนาระบบงบประมาณ 
    สํานักบริหารการคลังทองถ่ิน 
  ตําแหนง  นักวเิคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ 
 1.6 ความคิดเห็นของ นปร. ท่ีมีตอโครงการ  
 ในดานการเรียนการสอน เหน็วาจดัลําดับเนื้อหาไมเหมาะสม สอนเฉพาะผิวเผิน ไมมคีวามรูเชิงลึก
เทาที่ควร เพิ่มดานการปฏิบตัิเพื่อใหนําไปใชไดทันที และเมื่อเรียนไปแลว ไมมีการประเมินผลที่รวดเร็วเพื่อ
สามารถนํามาปรับปรุงได ในดานการฝกงาน ควรฝกแตละแหงใหนานกวาเดิม นอกจากนี้ควรปรบัปรุงเรื่อง
อาจารยที่ปรึกษา ควรจะมีเวลาใหคําปรึกษาอยางแทจริง ลักษณะเดนของโครงการคือเปนการปลูกฝง
ทัศนคติที่ดเีกีย่วกับวิธีคิดและการทํางาน ดานอุปกรณสถานที่เหมาะสมดีแลว อุปสรรคในการเรียนจะเกิด
จากการจดัการของ กพร.เองในเรื่องการจัดสถานที่ฝกงานและการจัดการเรียนการสอน และในการทํางาน
เกิดปญหาวางานที่ทําไมตรงกับสิ่งที่เรียนมาก เพราะทํางานเปนลักษณะงานประจําที่รับคําสั่งทําใหไมมี
โอกาสในการแสดงความคิดเห็นหรือการคิดเพื่อพัฒนามากนัก 
 1.7 แรงจูงใจในการเขารวมโครงการ 
 ตองการมีประสบการณทํางานมากขึ้นและมีโอกาสไดเรียนรูจากการทาํงานกับบุคคลที่มี
ความสามารถ ประกอบกับครอบครวัตองการใหทํางานราชการ 
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2. สมรรถนะของ นปร.ในการปฏิบัตงิาน  
 2.1 ในความคดิเห็นของผูบังคับบัญชา 
 อุปสรรคแรกคือทํางานไมตรงกับความสามารถ เพราะเปนงานที่ไดรับคําสั่งเทานั้น และทํางานใน
ระดับการปฏบิัติการไดดีมาก และ นปร. ไดคิดสรางสรรควิธีการทํางานที่ชวยเหลือหนวยงานใหทํางานได
งายขึ้น มีความรูเร่ือง IT ดีซ่ึงถือวาเปนขอเดนกวาขาราชการอื่น และดวยลักษณะนิสัยของ นปร.เองทําใหเขา
กับเพื่อรวมงานไดงายทุกระดับ ไมเคยมีปญหากับใคร ในดานความรูความสามารถอื่นๆคือมีทักษะในการ
แกปญหาไดดมีาก คิดกวาง มองภาพรวมไดดี เรียนรูงานในสวนตางๆไดเร็ว 
 2.2 ในความคดิเห็นของเพื่อน 
 ขอเดนคือมีความรูเร่ืองตางๆที่ดีมากหลายเรื่องและเชื่อมโยงกันไดดี สามารถเขารวมกับเพื่อน
รวมงานไดดีมาก สวนขอดอยนั้นไมมี มีเพยีงประสบการณในงานราชการมีนอยเทานัน้ 
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CODE: 33 
นายเอกพงษ   ศิริพันธ 
งานปจจุบัน  นักวเิคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหาร 
  ราชการจังหวดั สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 
1. ประวัติสวนตัว  
 1.1 อายุ 29 ป 
 1.2 เพศ ชาย 
 1.3 การศึกษา  
  ระดับปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภมูิศาสตร  
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2544 
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร 
     มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2544 
  ระดับปริญญาโท  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาบริหารรัฐกจิ 
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2547 
 1.4 ประสบการณทํางานกอนเขาโครงการ 
  เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 4 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
  ระยะเวลา 1 ป 6 เดือน 
 1.5 การบรรจุเขารับราชการ  
  วันท่ี  2 มี.ค. 52      
  หนวยงาน  สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวดั 
    สํานักงานปลดักระทรวงมหาดไทย 
  ตําแหนง  นักวเิคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ 
 1.6 ความคิดเห็นของ นปร. ท่ีมีตอโครงการ  
 หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับผูเรียนที่รัฐศาสตรมาโดยตรงทั้งเนื้อหา วิธีการ ลําดับการเรียนการสอน ใน
บางชวงมีการจัดตารางเรียนแนนเกินไป และควรเพิ่มเกี่ยวกับงานปฏิบตัิเชนการรางแผนยุทธศาสตร ส่ิงที่
ควรปรับปรุงคือเร่ืองอาจารยที่ปรึกษาควรมีเวลาใหกับ นปร.มากกวานี้ และเพิ่มการอบรมเรื่องการครองตน 
จริงธรรมมากกวาเดิม อีกทั้งการประเมินผล อยากใหประเมินอยางรวดเร็วและชัดเจน แจงเกณฑการประเมิน
ลวงหนา อีกทัง้ดานสถานที่เรียนเหมาะสมแลว อุปสรรคที่เกิดขึ้นจะมาจากระบบการจัดการมากกวา ทําให
การทานสับสนระหวางเจาหนาที่ อาจารยและผูเรียนมากกวาจะเกิดจากดานใดดานหนึ่ง 
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 1.7 แรงจูงใจในการเขารวมโครงการ 
 อยากเปลี่ยนงานเพื่อที่จะมีโอกาสในการทํางานใหประชาชนสวนรวมอยางแทจริง 
   
2. สมรรถนะของ นปร.ในการปฏิบัตงิาน  
 2.1 ในความคดิเห็นของผูบังคับบัญชา 
 ทํางานดีมาในทุกๆเรื่อง มีหนาที่ทําโครงการของตนเองสามารถนําความรูใชไดทุกทกัษะตัง้แตคิด 
วิเคราะห วางแผน พัฒนา การประสานงาน การปฏิบัติการ สามารถเปนหัวหนาโครงการที่ดี ประสานงานได
ทั้งในหนวยงาน นอกหนวยงานหรือแมกระทั่งในพื้นที่ทีต่องไปทํางาน มีลักษณะเดนในการบูรณาการ
ความรูกับงานไดดีมาก สรางนวัตกรรมการเรียนรูใหมใหองคกร สรางเปนองคกรแหงการเรียนรู 
ความสามารถในการเสนอผลงานดี ส่ิงที่เปนอุปสรรคคือจะถูกคาดหวงัมากเกินไป ทําใหเครียด ตองระวัง
เร่ืองการครองตนใหดี แมวาในขณะนีจ้ะเปนที่รักของเพือ่นรวมงานทัว่ไป แตตองรูจกัเสมอตนเสมอปลาย
ในการทํางาน 
 2.2 ในความคดิเห็นของเพื่อน 
 ในความรูดานวิชาการดมีาก สามารถมองภาพรวมของเรือ่งตางๆไดดี จงึมีประโยชนมากในการ
ทํางาน ขอดอยจะมใีนระยะแรกเทานัน้เนือ่งจากไมไดเรียนรูเกีย่วกับองคกรอยางลึกซึ้งมากอน แตเมื่อทํางาน
สักระยะก็สามารถปรับตัวไดดี เขากับเพื่อนรวมงานทั้งในและนอกหนวยงานไดดีมาก 
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CODE: 34 
นายจรูญ  ปงหาญ 
งานปจจุบัน  นักวเิคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ สวนติดตามและประเมินผล  
  สํานักนโยบายและแผน สํานกังานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 
1. ประวัติสวนตัว  
 1.1 อายุ 25 ป 
 1.2 เพศ ชาย 
 1.3 การศึกษา  
  ระดับปริญญาตรี  รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร  
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2549 
 1.4 ประสบการณทํางานกอนเขาโครงการ 
  -  
 1.5 การบรรจุเขารับราชการ  
  วันท่ี   2 มี.ค. 52   
  หนวยงาน  สวนติดตามและประเมินผล สํานักนโยบายและแผน  
    สํานักงานปลดักระทรวงมหาดไทย 
  ตําแหนง  นักวเิคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ 
 1.6 ความคิดเห็นของ นปร. ท่ีมีตอโครงการ  
 ในดานวิชาการโดยรวมจะดมีาก แตมีอุปสรรคในดานวิชาการคือ ควรเพิ่มหลักสูตรที่เปนการเรียน
เฉพาะความตองการของแตละบุคคลและการบูรณาการความรูตางๆ ควรมีการฝกปฏิบัติงานมากกวาเดิม 
วิทยากรทั่วไปมีความรูดีมากซึ่งบางครั้งผูเรียนยังไมมีความรูในเรื่องนั้น ทําใหการเรยีนการสอนในบางครั้ง
ผิดพลาดไปบาง อาจแยกกลุมผูเรียนออกเปนหลายกลุม และควรจะมีหลากหลายกลุมทั้งดานวิชาการและ
การปฏิบัติงาน มีการติดตามผูเรียนเมื่อเขาไปทํางานแลว ส่ิงที่ควรปรับปรุงคืออาจารยที่ปรึกษา ควรมีเวลาให
คําปรึกษามากกวาเดิม  
 1.7 แรงจูงใจในการเขารวมโครงการ 
 สนใจเรื่องการทํางานในพืน้ที่และมุมมองในภาพรวมในการพัฒนาประเทศ และมีโอกาสในการ
ฝกงานที่หลากหลายกบัผูบริหารระดับสูง 
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2. สมรรถนะของ นปร.ในการปฏิบัตงิาน  
 2.1 ในความคดิเห็นของผูบังคับบัญชา 
 นปร. มีความสามารถในดานความคิด คือมีความคิดริเร่ิมกลาแสดงออกตั้งใจ แตอาจจะมีปญหา
เกี่ยวกับการนาํเสนอเนื่องจากบุคลิกภาพไปบาง แตสามารถปรับตัวไดดี เขากับเพื่อนรวมงานไดดี งานที่ทํา
สวนมากเปนลักษณะงานประจํา มีงานทีเ่ปนโครงการบางแตยังอยูในระดับชวยเหลือกลุม ระดับปฏิบัติงาน
มากกวาเปนผูคิดริเร่ิม มีทักษะในการวิเคราะหและบริหารจัดการไดดี 
 2.2 ในความคดิเห็นของเพื่อน 
 ในดานการทํางานนั้น สามารถทํางานไดหลากหลาย มีความรูดานเทคโนโลยีที่ชัดเจน ควรเพิ่ม
ความรูเร่ืองากรถายทอดเนื้อหาใหเพื่อนรวมงาน ดวยบุคลิกเปนคนวางตัวไดเหมาะสม ทํางานประสานงานดี 
ขอดอยคือบุคลิกที่เรียบรอยอาจทําใหไมมโีอกาสแสดงความสามารถอยางเต็มที่ เขากบัเพื่อรวมงานทุกฝาย
ไดเปนอยางด ี

 



 
 

 
 

232 

CODE: 35 
นายสปุนันท   สังขสุวรรณ 
งานปจจุบัน  นักวเิคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ สถาบันดํารงราชานุภาพ 
  สํานักงานปลดักระทรวงมหาดไทย 
 
1. ประวัติสวนตัว  
 1.1 อายุ 28 ป 
 1.2 เพศ ชาย 
 1.3 การศึกษา  
  ระดับปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2547 
     ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกรัฐศาสตร 
     มหาวิทยาลัยรามคาํแหง, 2547 
  ระดับปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตรมหาบัณฑติ  
     สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร 
 1.4 ประสบการณทํางานกอนเขาโครงการ 
  - 
 1.5 การบรรจุเขารับราชการ  
  วันท่ี   2 มี.ค. 52   
  หนวยงาน  สถาบันดํารงราชานุภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  ตําแหนง  นักวเิคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ  
 1.6 ความคิดเห็นของ นปร. ท่ีมีตอโครงการ  
 สัดสวนระหวางวทิยากรวิชาความรูทั่วไปกบัดานปฏิบัติการยังไมเหมาะสม และควรมรีะบบการ
จัดการอาจารยที่ปรึกษาที่ชัดเจน วิธีการจัดการเรียนการสอนควรมีความหลากหลาย ทัง้การฟงวิทยากรและ
การฝกปฏิบัติจากกรณีศึกษาจริง เมื่อมีการวัดความรู การประเมินผลที่ชัดเจน โดยควรแจงใหทราบลวงหนา 
และเปนการประเมินที่มุงหวงัใหผูเรียนไดนําไปปรับปรุงมากกวาไดผลเพียงคะแนนเทานั้น ส่ิงที่ควร
ปรับปรุงมากคือการประสานงานของ กพร.ในดานการบริหารจัดการตางๆ  
 1.7 แรงจูงใจในการเขารวมโครงการ 
 ตองการประสบการณทํางานในตางประเทศ และโอกาสในการทํางานกับผูบริหารระดับสูง 
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2. สมรรถนะของ นปร.ในการปฏิบัตงิาน  
 2.1 ในความคดิเห็นของผูบังคับบัญชา 
 เนื่องจากไมทราบระยะเวลาทํางานที่แนนอนจึงไมสามารถใหรับผิดชอบโครงการเปนของตนเองได 
เพราะโครงการสวนมากมีระยะเวลานาน ลักษณะเดนคือมีความคิดสรางสรรค มีมุมมองที่หลากหลาย และมี
อิสระที่จะคิดนําเสนอ แตยังเปนเพยีงขอเสนอแนะ มีความรูที่ทันสมัย มีความเปนผูนาํสูง ยังไมมีโอกาสใน
การทํางานที่ไดคิดไว ในดานการปฏิบัตงิาน สามารถทําไดดี มีความรูภาษาอังกฤษดมีาก ชวยเหลือ
หนวยงานไดมาก ทํางานมีระบบ เรียบรอย มีการสังเคราะห อางอิงในงานที่ทํา และงานดาน IT ขอดอยนั้น 
ไมไดเกิดจาก นปร. แตดวยความที่เปนคนเกงและอายนุอยทําใหพนกังานอื่นอาจจะมีอคติบาง แตลักษณะ
นิสัยที่มองโลกในแงดี จึงอาจจะไมตระหนักถึงปญหาทีเ่กิดขึ้นจนอาจจะกลายเปนปญหาใหญได 
 2.2 ในความคดิเห็นของเพื่อน 
 งานที่รับผิดชอบปจจุบันเปนการใชความรูที่หลากหลายในการวิเคราะหงานตางๆ ซ่ึงก็สามารถทํา
ไดดี อุปสรรคคือมีความมั่นใจในตนเองมากเกินไป แมวาจะมีความสามารถแตตองเรียนรูที่จะทํางานใน
หนวยงาน อีกทั้งโครงการไดประชาสัมพนัธวาจะสรางความแตกตางจากขาราชการทั่วไป อาจกอใหเกิด
ความไมพอใจโดยที่ นปร. เองไมไดเปนผูสรางปญหาดังกลาว 
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CODE: 36 
นายธัญญาวิทย   พราวแจง 
งานปจจุบัน นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ  
 สวนพัฒนานโยบายและแผน สํานักยุทธศาสตร สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
 
1. ประวัติสวนตัว  
 1.1 อายุ 29 ป 
 1.2 เพศ ชาย 
 1.3 การศึกษา  
  ระดับปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2544  
 1.4 ประสบการณทํางานกอนเขาโครงการ 
  เจาของกิจการสวนตัว 2 ป 5 เดือน 
 1.5 การบรรจุเขารับราชการ  
  วันท่ี   19 ก.พ. 52   
  หนวยงาน  สวนพัฒนานโยบายและแผน สํานักยุทธศาสตร  
    สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพตดิ 
  ตําแหนง  นักวเิคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ  
 1.6 ความคิดเห็นของ นปร. ท่ีมีตอโครงการ  
 1.7 แรงจูงใจในการเขารวมโครงการ 
   
2. สมรรถนะของ นปร.ในการปฏิบัตงิาน  
 2.1 ในความคดิเห็นของผูบังคับบัญชา 
 2.2 ในความคดิเห็นของเพื่อน 
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CODE: 37 
นางสาวสุภาวดี พรอมพงษา 
งานปจจุบัน  นักวิชาการวัฒนธรรม ระดับปฏิบัติการ กลุมงานเฝาระวังทางวัฒนธรรม 
   สํานักงานปลดักระทรวงวัฒนธรรม 
 
1. ประวัติสวนตัว  
 1.1 อายุ 31 ป 
 1.2 เพศ หญิง 
 1.3 การศึกษา  
  ระดับปริญญาตรี  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาชาวิชาสังคมวิทยา 
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2543 
  ระดับปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและ
     เอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2546 
 1.4 ประสบการณทํางานกอนเขาโครงการ 
  นักวิชาการนโยบายและแผน 3 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไท 
  ระยะเวลา 11 เดือน 
 1.5 การบรรจุเขารับราชการ  
  วันท่ี   16 ม.ค. 52   
  หนวยงาน  กลุมงานเฝาระวังทางวัฒนธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
  ตําแหนง  นักวิชาการวัฒนธรรม ระดับปฏิบัติการ  
 1.6 ความคิดเห็นของ นปร. ท่ีมีตอโครงการ  
 การเขารวมโครงการทาํใหไดรับขาวสารที่ทันตอเหตกุารณมากขึ้น ส่ิงที่ไดจากการเรยีนคือการ
เรียนรูที่จะทํางานประสานงานกับฝายตางๆของหนวยงาน ในดานการจัดการเรียนการสอน ไมควรเรียน
หลายเรื่องเกนิไป ควรเรียนบางเรื่องที่จําเปนจริงๆและเรยีนอยางลึกซึ้ง รวมทั้งควรเพิม่เนื้อหาเกี่ยวกับการ 
บูรณาการความรูสูกับปฏิบัติดวย ในดานการประเมินผลควรมีขอเสนอแนะที่ชัดเจนพรอมคําอธิบายเพื่อให
ปรับปรุงตัว ดานอาจารยที่ปรึกษาดมีาก แตอาจารยที่สอนวิชาทัว่ไปไมคํานึงถึงผูเรียนเทาที่ควร และ
อุปสรรคในการเรียนเกดิจากระบบการบริหารจัดการที่เกิดขอผิดพลาดในการนัดหมายตางๆ และเมื่อมา
ทํางานจะมีปญหาบางเนื่องจากไมไดเรียนรูองคกรมาลวงหนา จึงมีปญหาในการปรับตัวในงานบางใน
ชวงแรกของการทํางาน 
 1.7 แรงจูงใจในการเขารวมโครงการ 
 ตองการเปลี่ยนงาน การฝกงานกับระดับผูบริหารและทํางานในตางประเทศ 
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2. สมรรถนะของ นปร.ในการปฏิบัตงิาน  
 2.1 ในความคดิเห็นของผูบังคับบัญชา 
 เปนคนที่มีการพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา  ดวยลักษณะเฉพาะตัวจึงเหน็วาเปนการอบรมสั่งสอน
จากที่บานในการประพฤตปิฏิบัติตนใหเขากับเพื่อนรวมงานไดดใีนทุกระดับ สามารถครองตนไดดี ในดาน
ความรูวิชาการนั้น เปนผูที่มคีวามรูที่หลากหลายสามารถนํามาบูรณาการไดดี งานที่ทาํเปนการติดตอ
ประสานงานทั้งในและนอกองคกร ลักษณะเดนคือ เรียนรูไดเร็วแมวาบางเรื่องจะยงัไมมีความรู ส่ิงที่เปน
ปญหาคือทักษะในการประสานงานซึ่งอาจเกิดจากความรูที่มีเกี่ยวกับองคกรยังนอยเกนิไป ตองใชเวลาใน
การเรียนรู 
 2.2 ในความคดิเห็นของเพื่อน 
 สามารถทํางานรวมกับทกุฝายไดดี มีทักษะในการแกปญหาและใหคาํปรึกษาเนื่องจากมีความรูที่
หลากหลาย ผสมผสานความรูที่มีกับงานที่ทําไดเปนอยางดี และมีลักษณะนิสัยเฉพาะตัวทีเ่อื้อตอการทํางาน
ประสานงาน ขอดอยคือ ยังไมรูจักองคกรดีพอทําใหในการทํางานบางครั้งเกิดความลาชาไปบาง 
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CODE: 38 
นางเกษศิรินทร   สุวรรณสุนทร 
งานปจจุบัน  นักวเิคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ  
  สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 
1. ประวัติสวนตัว  
 1.1 อายุ 29 ป 
 1.2 เพศ หญิง 
 1.3 การศึกษา  
  ระดับปริญญาตรี  พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาล  
     มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544 
  ระดับปริญญาโท  Master of Management 
     Major: Health Management 
     วิทยาลัยการจดัการมหาวิทยาลัยมหิดล 
 1.4 ประสบการณทํางานกอนเขาโครงการ 
  พยาบาล (แผนกผูปวยพิเศษ VIP และพยาบาลเฉพาะทางโรคหัวใจและหลอดเลือด  
  โรงพยาบาลศิริราช ระยะเวลา 4 ป 11 เดือน 
 1.5 การบรรจุเขารับราชการ  
  วันท่ี   14 ม.ค. 52   
  หนวยงาน  สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  
    สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
  ตําแหนง  นักวเิคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ  
 1.6 ความคิดเห็นของ นปร. ท่ีมีตอโครงการ  
 ส่ิงที่ไดดานเนือ้หาหลักสูตรมีไมมากนกั เนนเรื่องการบริหารจัดการดานรัฐศาสตรมากเกินไป 
เนื้อหามีความซ้ําซอนแลใหประโยชนกับคนสวนหนึ่งเทานั้น ปญหาคือการจัดลําดบัเนื้อหาไมเหมาะสม ซ่ึง
สวนมากไมตองการการสรางนักบริหารการเปลี่ยนแปลง เปนการเรียนใหรูถึงระบบราชการที่มีอยูเทานั้น 
และควรเพิ่มในเรื่องการปฏิบัติมากกวาดานทฤษฎี การประเมินผลควรทําตอเนื่องตลอดเวลา มิใชเฉพาะเมื่อ
กลับมาจากการปฏิบัติงานเทานั้น มีตัวช้ีวัดที่ชัดเจน การใหคะแนนควรมีมาตรฐานกลาง ส่ิงและอุปกรณควร
จะมีมากกวานี ้เชนหองสมุด ในดานวิทยากรวิชาทั่วไปไมทราบระดับความรูและความตองการของผูเรียน 
ทําใหการเรยีนการสอนไมสามารถสรางประสิทธิภาพไดอยางเต็มที่ แตมีอาจารยทีป่รึกษาดีมาก เมื่อมา
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ทํางานพบอุปสรรคบางเพราะเปนหนวยงานที่ไมไดรับการกลาวถึงในขณะเรยีน ทําใหตองปรับตัวและ
ความรูในหนวยงานดวยตนเองคอนขางมาก 
 1.7 แรงจูงใจในการเขารวมโครงการ 
 ตองการทดสอบความรูของตนเอง เพื่อทํางานในรูปแบบอื่นและครอบครัวตองการใหรับราชการ 
   
2. สมรรถนะของ นปร.ในการปฏิบัตงิาน  
 2.1 ในความคดิเห็นของผูบังคับบัญชา 
 ขอเดนคือสามารถมองไดรอบดานและดวยสายตาคนนอกที่เปนธรรม ไมใชอารมณในการตัดสิน
เวลาทํางาน ใชเหตุผลมากกวา ทาํงานอยางเปนระบบ สามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดดี มีทักษะในการ
นําเสนออยางสรางสรรค กลาแสดงออก มีทักษะทีด่ีในการทํางานดานปฏิบัติและบริหารจัดการ ทาํงาน
รวมกับผูบริหารไดทุกระดับ ครองตนไดดี แตยังไมมีโอกาสในการแสดงความคิดเหน็หรือพัฒนาความคิด
ของตนเองมากนัก เพราะยังทํางานที่เปนเรือ่งของการจัดระบบขององคกรมากกวางานดานบริหาร 
 2.2 ในความคดิเห็นของเพื่อน 
 มีความสามารถในดานวิชาการที่ดี แตงานที่ทํามักจะประสานงานกับผูบังคับบัญชาโดยตรงจังยงั
ไมไดทํางานกบัเพื่อรวมงานมากนัก แตโดยท่ัวไปจะชวยทํางานไดทุกสวน มีลักษณะเดนคือมีความสามารถ
ดาน IT การทํา Presentation และการนําเสนอ ซ่ึงทําไดรวดเร็วและแมนยํามาก ลักษณะนิสัยทัว่ไปเปนคนที่
รูกาลเทศะ มีความอดทน ประนีประนอม มคีวามเปนผูนํา กระตือรือรน และความสามารถในการบริหาร
จัดการ ไมมีอุปสรรคใดๆเนื่องจากไดมาฝกงานในชวงทีเ่ขารวมโครงการที่หนวยงานนี้มากอน 
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CODE: 39 
นายอิทธิโชต ิ   ดํารงรักษธรรม 
งานปจจุบัน  วิศวกร ชํานาญการ สํานักพฒันาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
 
1. ประวัติสวนตัว  
 1.1 อายุ 29 ป 
 1.2 เพศ ชาย 
 1.3 การศึกษา  
  ระดับปริญญาตรี  Bachelor of Science of Engineering 
     Major: Mechanical Engineering/ Industrial & Oper.  
                 Engineering 
     University of Michigan, Ann Arbor, U.S.A. 2544  
  ระดับปริญญาโท  Master of Science of Engineering 
     Major: Mechanical Engineering/ Industrial & Oper.  
                 Engineering 
     University of Michigan, Ann Arbor, U.S.A. 2546 
 1.4 ประสบการณทํางานกอนเขาโครงการ 
  วิศวกร กระทรวงอุตสาหกรรม และ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
  ระยะเวลา 3 ป 
 1.5 การบรรจุเขารับราชการ  
  วันท่ี   19 ม.ค. 52   
  หนวยงาน  สํานักพัฒนาอตุสาหกรรมสนับสนุน กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
  ตําแหนง  วิศวกร ชํานาญการ  
 1.6 ความคิดเห็นของ นปร. ท่ีมีตอโครงการ  
 เนื้อหาการเรยีนการสอนนั้นไดแสดงใหเหน็การบริหารจดัการในภาพกวาง และการบรูณาการที่
หลากหลาย แตเนื้อหาแตละวิชานอยเกินไป รวมทั้งการฝกปฏิบัติการจริง ในดานผูสอนเห็นวาเหมาะสมแลว 
แตส่ิงที่ตองการใหปรับปรุงคือ การประเมนิผลไมควรมาจากคะแนนเทานั้น ควรจะมกีารประเมินหลายๆ
รูปแบบ และควรสรางบรรยากาศการเรียนใหดกีวาเดิม เชนมีกิจกรรมอื่นบางนอกเหนือจากการเรยีนเทานั้น 
แตเนื่องดวยงานที่ทําในปจจบุันไมไดสอดคลองกับสิ่งที่เรียนในโครงการเลย ทําใหไมสามารถประเมินไดวา
ไดนําความรูที่ใชจากการเรียนในโครงการไดอยางไรบาง 
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 1.7 แรงจูงใจในการเขารวมโครงการ 
 ตองการหาความรูเพิ่มเติมเพือ่นํามาบูรณาการกับการปฏบิัติไดในการทาํงานจริง 
   
2. สมรรถนะของ นปร.ในการปฏิบัตงิาน  
 2.1 ในความคดิเห็นของผูบังคับบัญชา 
 ลักษณะงานทีท่ําจะใชความรูดานวิศวกรรมเปนสวนมาก เปนการทํางานคนเดยีว ไมตองทํางาน
รวมกับผูอ่ืน สามารถตัดสินใจเรื่องตางๆดวยตนเอง จึงเหน็ความสามารถในการบริหารจัดการ คือสามารถ
ทํางานไดรวดเร็วตรงตามเวลาเทานั้น แตดวยทํางานรวมกนัประมาณ 2 เดือนจึงยังไมไมโอกาสใหแสดง
ความสามารถนัก ทักษะดานการคิด การพฒันาจึงยังไมปรากฏใหเหน็ และในเรื่องการครองตน เนื่องจาก
เปนงานที่ตองทําคนเดียวและมีบุคลิกที่เรียบรอย จึงยังไมมีปญหาใดๆกบัเพื่อนรวมงาน 
 2.2 ในความคดิเห็นของเพื่อน 
 มีวิสัยทัศนทีด่ทีั้งในและตางประเทศ มีความรูผสมผสานทั้งดานสังคม เศรษฐกิจและการเมือง มี
ความใฝรู ขวนขวายในการทํางานและสามารถบริหารจัดการเรื่องตางๆไดดี ยังไมมโีอกาสในการนําเสนอ
ผลงาน การแสดงออกทางความคิดเทาที่ควร ปรับตัวเพือ่ทํางานในองคกรไดเปนอยางดี 


