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การจัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้วิทยากรผู้สอน (Training for Trainers) 
หลักสูตรการฝึกอบรม SEA  

โดย Professor Maria Rosario Partidario ผู้ทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติ 
ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) 

วันพุธที่ 19 – วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.  
ณ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

และ วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. 
ณ ห้องพัชราวดี 3 ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร 

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

๑. บทน า 

การประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  (Strategic Environmental Assessment: SEA) เป็น
กระบวนการศึกษาวิเคราะห์ ประเมินศักยภาพ และขีดความสามรถในการรองรับของสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่พัฒนา
นโยบายและแผนและแผนงาน โดยบูรณาการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเปรียบเทียบทางเลือก
ในการตัดสินใจ ซึ่งท าให้การตัดสินใจนั้นมีคุณภาพ รอบคอบ โปร่งใส และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ถือเป็น
เครื่องมือส าคัญต่อการวางแผนการพัฒนาที่มีเป้าหมายมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งส านักงานสภาพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการขับเคลื่อนการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยเมื่อวั นที่  30 สิงหาคม 2560 
นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ภายใต้
คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) โดยมีนายปีติพงศ์ พ่ึงบุญ ณ อยุธยา เป็นประธาน และมี สศช. 
และส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นฝ่ายเลขานุการร่วม และมี
อ านาจหน้าที่ส าคัญในการ ๑) ก าหนดประเภทของยุทธศาสตร์/แผน/แผนงานและพ้ืนที่ที่ควรท า SEA  
๒) เสนอแนะกระบวนการ ขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดท า SEA ให้ชัดเจน และ ๓) ก าหนด
แนวทางการสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งเผยแพร่หลักเกณฑ์และแนว SEA ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สศช. จึงได้ด าเนินการโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์
หลักในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ SEA ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการจัด
ฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ให้กับผู้ท าการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการประชุมสัมมนาเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการปรับปรุงและพัฒนาข้อเสนอการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และ
แนวทาง (Guideline) SEA ของประเทศให้มีความเหมาะสม ทั้งนี้หนึ่งในกิจกรรมหลักของโครงการฯ คือ  
การจัดฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ทั่วประเทศ จ านวน 5 ครั้ง ครั้งละ 150 คน ทั่วประเทศ  

ทั้งนี้ ก่อนการจัดฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ทั่วประเทศ จะต้องมีการเตรียมความพร้อมของ 
ผู้ฝึกสอนและทีมงาน เพ่ือให้มีองค์ความรู้ที่ครบถ้วนเหมาะสม และสามารถน าไปใช้ประกอบในการจัดฝึกอบรม
ได้ โดยที่ปรึกษาจะเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ในการด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 
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สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ได้แก่ Professor Maria Rosario Partidario ศาสตราจารย์ University of 
Lisbon ประเทศโปรตุเกส ผู้ทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติ และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ ซึ่งมีประสบการณ์ในการด าเนินงานมากกว่า 20 ปี ในการเป็นผู้ฝึกอบรม ที่ปรึกษา และผู้เขียน
บทความเกี่ยวกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ และมีผลงานที่โดดเด่น
ในการฝึกอบรมเรื่องการประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงกลยุทธ์ และเคยด ารงต าแหน่งประธานสมาคมเพ่ือ  
การประเมินผลกระทบระหว่างประเทศ (IAIA) และได้รับรางวัลเกียรติยศ IAI2015 ส าหรับผลงานที่โดดเด่น
ในการพัฒนาทฤษฎี การศึกษา การปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับ SEA ซึ่งผู้ฝึกสอนและทีมงานจะได้เรียนรู้และอบรม
อย่างใกล้ชิดจากผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ 

๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้าน SEA ให้กับวิทยากรผู้สอน รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ด้านการฝึกอบรม SEA ร่วมกัน 

๒.๒ เพ่ือให้วิทยากรผู้สอนได้ฝึกปฏิบัติจริงตามหัวข้อหลักสูตรที่ได้ก าหนดไว้  

๒.๓ เพ่ือวางแผนรูปแบบและระยะเวลาในการบรรยายของวิทยากรผู้สอนแต่ละท่าน ในการฝึกอบรมทาง
วิชาการด้าน SEA จ านวน 5 ครั้ง ทั่วประเทศ 

๓. บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม  

บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้าน SEA นักวิชาการจาก
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้วิทยากรจากที่ปรึกษา จ านวน 15 ท่าน 

๔. รูปแบบ 

ช่วงที่ 1 : การน าเสนอรายละเอียดการฝึกอบรมทางวิชาการด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  

ช่วงที่ 2 : กิจกรรมกลุ่ม การระดมสมอง แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และแสดงความคิดเห็น 

ช่วงที่ 3 : สรุปผลการฝึกอบรมวิชาการด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  

๕. วัน เวลา และสถานที่จัดประชุม 

การจัดอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมให้วิทยากรผู้สอนหลักสูตรการฝึกอบรม SEA โดย Professor Maria 
Rosario Partidario ผู้ทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติ แบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา ได้แก่ 

๕.๑ ช่วงแรก – วันพุธที่ 19 – วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.  
ณ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

๕.๒ ช่วงที่สอง - วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องพัชราวดี 3 
ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร 

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั่วประเทศรับทราบ
กระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ สามารถน า
องค์ความรู้ ประสบการณ์ด้านการขับเคลื่อน SEA ในต่างประเทศของผู้เชี่ยวชาญด้าน SEA ระดับโลก มาช่วย
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ในการให้ความเห็นต่อข้อเสนอการปรับปรุง แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  และเป็น 
keynote speaker ในการประชุมระดมสมองร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

 


