กำหนดกำร
กำรฝึกอบรมทำงวิชำกำรขั้นสูงด้ำน SEA สำหรับผูบ้ ริหำรระดับกลำง ครั้งที่ 2
ภำยใต้ โครงกำรขับเคลื่อนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ (SEA) ปี 2563
วันอังคำรที่ 16 – วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนำคม พ.ศ. 2564
ณ ห้องปริ๊นซ์ บอลรูม ๓ โรงแรมปริ๊นซ์ พำเลซ กรุงเทพมหำนคร
และวันจันทร์ที่ 22 – วันอังคำรที่ 23 มีนำคม พ.ศ. 2564
ณ ห้องปริ๊นซ์ บอลรูม ๑ โรงแรมปริ๊นซ์ พำเลซ กรุงเทพมหำนคร
วัน/เวลำ
กิจกรรมกำรฝึกอบรม
ช่วงที่ 1: วันอังคำรที่ 16 - วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนำคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องปริ๊นซ์ บอลรูม ๓ (ชั้น ๑๑ อำคำร ๑)
โรงแรมปริ๊นซ์ พำเลซ กรุงเทพมหำนคร
วันอังคำรที่ 16 มีนำคม พ.ศ. 2564
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-09.15 น. พิธีเปิดการอบรม
09.15-09.45 น. - วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม
- กฎและกระบวนการฝึกอบรม
- แนะนาทีมผูช้ ่วยนาการอบรม (Facilitators)
- การประเมินตนเองก่อนการฝึกอบรม (Self Pre-Assessment)
- การทาแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม (Pre-Test)
09.45-10.45 น. - SEA ในความคิดผู้เข้าร่วมอบรม
- มุมมองและความคาดหวังในการอบรม
- ชมวิดีทัศน์เรื่อง : การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์คืออะไร
- ทบทวนพื้นฐานความรู้ SEA: what when why who
10.45-11.00 น. รับประทานอาหารว่าง
11.00-12.00 น. Team Session 1.1: กรณีศึกษา และคาถามของกรณีศึกษา
- ข้อมูล (Background) : ข้อเท็จจริงคืออะไร ข้อมูลมีอะไรบ้าง
- สถานการณ์สมมุติ (Scenarios) : ถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้ จะเกิดอะไรขึ้น
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-13.15 น. Plenary Session 1.1: การบูรณาการการวางแผนพัฒนากับ SEA
13.15-14.30 น.

Team Session 1.2: การบูรณาการจัดทาแผนฯ กับ กรณีศึกษา
- ระดับของแผน : จะจัดทาแผนในระดับใด
- เป้าหมายของแผน : เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของแผน และ การจัดทา SEA คืออะไร
- กรอบและขั้นตอนการบูรณาการ : บูรณาการอะไร มีขั้นตอนอย่างไร
- ความเชื่อมโยงและปฏิสัมพันธ์ : แลกเปลี่ยน ให้ข้อมูลระหว่างกัน ตรงไหน เมื่อไหร่
- ลักษณะรูปแบบและจุดเชื่อมต่อ : ช่วงไหน และ ความถี่ในการเชื่อมโยง อย่างไร
14.30-14.45 น. รับประทานอาหารว่าง
14.45-15.30 น. Team Session 1.2: การบูรณาการจัดทาแผนฯ กับ กรณีศึกษา (ต่อ)
15.30-16.00 น.

End of the Day Session:
สรุปการเรียนรู้และประเมินประจาวัน (Day Summary and Smiley Evaluation)
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วัน/เวลำ
กิจกรรมกำรฝึกอบรม
วันพุธที่ 17 มีนำคม พ.ศ. 2564
08.30-09.00 น. Start Day Session:
รายงานและทบทวนการเรียนรู้เมื่อวานนี้ (Recap of Yesterday Training)
09.00-09.15 น. ชมวิดีทัศน์ เรื่อง SEA กับการมีส่วนร่วม
09.15-10.00 น. Team Session 2.1: การมีส่วนร่วม
- การมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนฯ และ SEA
- การระบุและวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย
10.00-10.15 น. รับประทานอาหารว่าง
10.15-11.00 น. Team Session 2.1: การมีส่วนร่วม (ต่อ)
- วิเคราะห์ระดับความสาคัญของผู้มีส่วนได้เสีย : สาคัญระดับใด
- การพิจารณาผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนการวางแผน
- จัดทาแผนการสื่อสารและการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
11.00-11.15 น. ชมวิดีทัศน์ เรื่อง ขั้นตอน SEA
11.15-12.00 น. Plenary Session 2.1: การกลั่นกรอง
- ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. ....
: ประเภทของแผนที่ต้องทา SEA
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-13.30 น. การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนันทนาการ: Body of Words
13.30-13.45 น. Plenary Session 2.2: การกาหนดขอบเขต
13.45-15.00 น. Team Session 2.2: การกาหนดขอบเขต ช่วงที่ 1
เรียนรู้ผ่ำนกรณีศึกษำ
- วิเคราะห์และทบทวนแผนหรือแผนงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- ระบุขอบเขตเชิงพื้นที่และระยะเวลา
- วิเคราะห์แรงขับเคลื่อนของการพัฒนา
15.00-15.15 น. รับประทานอาหารว่าง
15.15-16.00 น. Team Session 2.2: การกาหนดขอบเขต ช่วงที่ 1 (ต่อ)
เรียนรู้ผ่ำนกรณีศึกษำ
- กาหนดเป้าหมายการพัฒนาและประเด็นยุทธศาสตร์
16.00-16.30 น. End of the Day Session:
สรุปการเรียนรู้และประเมินประจาวัน (Day Summary and Smiley Evaluation)
วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนำคม พ.ศ. 2564
08.30-09.00 น. Start Day Session:
รายงานและทบทวนการเรียนรู้เมื่อวานนี้ (Recap of Yesterday’s Training)
09.00-10.30 น. Team Session 3.1: การกาหนดขอบเขต ช่วงที่ 2
เรียนรู้ผ่ำนกรณีศึกษำ
- กาหนดวัตถุประสงค์เพื่อความยั่งยืนและตัวชี้วัด
- การประเมินข้อมูลฐาน
10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 น. Team Session 3.2: การกาหนดขอบเขต ช่วงที่ 2 (ต่อ)
เรียนรู้ผ่ำนกรณีศึกษำ
- กาหนดวัตถุประสงค์เพื่อความยั่งยืนและตัวชี้วัด
- การประเมินข้อมูลฐาน
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วัน/เวลำ

กิจกรรมกำรฝึกอบรม

- การพัฒนาทางเลือกเบื้องต้น
- การจัดทารายงานการกาหนดขอบเขต
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-13.30 น. การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนันทนาการ: Pipe Line
13.30-14.30 น. ช่วงกลางของการฝึกอบรม (Mid-Training Session)
- แลกเปลี่ยนและหารือการกาหนดขอบเขตของกรณีศึกษาระหว่างกลุ่มร่วมกัน
**รับประทานอาหารว่างระหว่างการแลกเปลี่ยน**
14.30-16.15 น. Teams Session 3.3: การพัฒนาทางเลือก
เรียนรู้ผ่ำนกรณีศึกษำ
- การพัฒนาทางเลือก
16.15-16.30 น. End of the Day Session:
สรุปการเรียนรู้และประเมินประจาวัน (Day Summary and Smiley Evaluation)
ช่วงที่ 2: วัน จัน ทร์ที่ 22 - วันอัง คำรที่ 23 มีนำคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องปริ๊ นซ์ บอลรูม ๑ (ชั้น ๑๑ อำคำร ๑)
โรงแรมปริ๊นซ์ พำเลซ กรุงเทพมหำนคร
วันจันทร์ที่ 22 มีนำคม พ.ศ. 2564
08.30-09.00 น. Start Day Session:
รายงานและทบทวนการเรียนรู้เมื่อวานนี้ (Recap of last week Training)
09.00-09.45 น. Plenary Session 4.1: การประเมินทางเลือก
- การประเมินผลกระทบที่เกิดจากทางเลือก
- การพิจารณาเปรียบเทียบทางเลือก
09.45-10.30 น. Teams Session 4.1: การประเมินทางเลือก
เรียนรู้ผ่ำนกรณีศึกษำ
- การประเมินผลกระทบที่เกิดจากทางเลือก
- การพิจารณาเปรียบเทียบทางเลือก
10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 น. Teams Session 4.1: การประเมินทางเลือก (ต่อ)
เรียนรู้ผ่ำนกรณีศึกษำ
- การประเมินผลกระทบที่เกิดจากทางเลือก
- การพิจารณาเปรียบเทียบทางเลือก
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-13.30 น. การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนันทนาการ: Paper Tower
13.30-14.45 น. Teams Session 4.1: การประเมินทางเลือก (ต่อ)
- การประเมินผลกระทบที่เกิดจากทางเลือก
- การพิจารณาเปรียบเทียบทางเลือก
14.45-15.00 น. รับประทานอาหารว่าง
15.00-15.15 น. Plenary Session 4.2: การกาหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน
15.15-16.00 น. Team Session 4.2: การกาหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน
เรียนรู้ผ่ำนกรณีศึกษำ
- การกาหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน
16.00-16.15 น. Plenary Session 4.3: การจัดทารายงาน
- การจัดทารายงาน SEA (Technical-Report) และรายงานฉบับประชาชน (Non-Technical
Report)
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วัน/เวลำ
16.15-16.30 น.

กิจกรรมกำรฝึกอบรม

End of the Day Session:
สรุปการเรียนรู้และประเมินประจาวัน (Day Summary and Smiley Evaluation)
วันอังคำรที่ 23 มีนำคม พ.ศ. 2564
08.30-09.00 น. Start Day Session:
รายงานและทบทวนการเรียนรู้เมื่อวานนี้ (Recap of Yesterday’s Training)
09.00-09.15 น. ชมวิดีทัศน์ เรื่อง กลไกการขับเคลื่อน SEA
09.15-09.45 น. Plenary Session 5.1: การติดตามประเมินผลและการควบคุมคุณภาพ
- การติดตามประเมินผล
- การควบคุมคุณภาพ
09.45-10.45 น. เตรียมความพร้อมการนาเสนอผลผลิตจากการเข้าร่วมฝึกอบรม
รับประทานอาหารว่างระหว่างเตรียมการนาเสนอ
10.45-1๒.๐0 น. กำรนำเสนอผลผลิตจำกกำรอบรมของแต่ละทีมศึกษำ
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น. - การประเมินตนเองหลังการฝึกอบรม (Self-Assessment) และทาแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม
(Post-Test)
- เฉลยแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม (Post-Test)
- ซักถาม แลกเปลี่ยน ประเด็นสงสัยและผลสัมฤทธิ์จากการฝึกอบรม
14.00-15.00 น. - เฉลยแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม (Post-Test)
- ซักถาม แลกเปลี่ยน ประเด็นสงสัยและผลสัมฤทธิ์จากการฝึกอบรม
15.00-15.30 น. Overall Q&A Session: สรุปทัง้ หมดที่เรียนมา 5 วัน
- เรื่องที่นาไปใช้ได้ทันที
- เรื่องที่ต้องศึกษาและเรียนรู้เพิ่มเติมภายหลัง
15.30-16.00 น. พิธีปิดการอบรม

หมายเหตุ: กาหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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