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ค าน า 
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ด าเนินการพัฒนาโครงการพัฒนาบุคลากร  

ของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค หลักสูตรการวางแผน
การศึกษา เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นการบูรณการความร่วมมือระหว่างสถาบันนานาชาติเพ่ือการวางแผนการศึกษา
ของยูเนสโก (UNESCO – International Institute for Education Planning : IIEP) ประเทศฝรั่งเศส   
ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  ด าเนิน         
การ พัฒนาหลั กสู ตรการวางแผนการศึกษา เ พ่ือสนับสนุนการขับ เ คลื่ อนการปฏิ รู ปการศึ กษา                    
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค จ านวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 และรุ่นที่ 2 
ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

ในการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว ก าหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือ      
การติดตามประเมินผล หลักสูตรการวางแผนการศึกษาฯ เพ่ือน าไปใช้ในการติดตามและประเมินผลผู้ผ่าน   
การพัฒนา ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือการติดตามประเมินผล หลักสูตรการวางแผนการศึกษาฯ 
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1102 อาคารบริการ        
และแหล่งเรียนรู้ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และได้จัดท ารายงานผลการด าเนิน
กิจกรรมการประชุมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือการติดตามประเมินผล “หลักสูตรการวางแผนการศึกษา       
เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค” หวังว่ารายงานฉบับนี้   
จะเป็นแนวทางในการติดตามประเมิน ในโอกาสต่อไป 

 
 

ขวัญเรือน จอมโคกสูง 
พฤษภาคม 2561 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
หลักการและเหตุผล 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบการด าเนินการพัฒนา
บุคลากรด้านการวางแผนการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิกา ร
ในภูมิภาค และมอบหมายให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ด าเนินการพัฒนา
บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยประยุกต์ใช้ชุดฝึกอบรมทางไกลด้านการวางแผนและการจัดการศึกษา
ของสถาบันนานาชาติเพ่ือการวางแผนทางการศึกษาของยูเนสโก (UNESCO-International Institute for 
Education Planning: IIEP) ภาคภาษาไทย จ านวน 6 หน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วยการวางแผนด้าน
การศึกษา สถิติ การวางแผนการศึกษา การวิเคราะห์การศึกษา การก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ด้าน
นโยบายการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
การก าหนดแนวทางการศึกษาในอนาคต และการติดตามและประเมินผล ดังนั้นเพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงบูรณาการการพัฒนาบุคลากรสังกัดส านักงานศึกษาธิการ
ภาค และส านั ก งานศึ กษาธิ การจั งหวั ด เ พ่ือสนับสนุนการขับ เคลื่ อนการปฏิ รู ปการศึ กษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค จ านวน 3 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 – 17 มีนาคม 2560 รุ่นที่ 2 ระหว่าง
วันที่ 16 – 21 กรกฎาคม 2560 และรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 6 - 11 สิงหาคม 2560 รวมจ านวนผู้เข้ารับการ
พัฒนาทั้งสิ้น 134 คน  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้สถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ด าเนินโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสนับสนุน
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค หลักสูตร การวางแผนการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค จ านวน 2 รุ่น รุ่นละ 40 คน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 – 23 
กุมภาพันธ์ 2561 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม อาคม         
จันทสุนทร อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 ในการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว ก าหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือ      
การติดตามประเมินผล หลักสูตรการวางแผนการศึกษาฯ เพ่ือน าไปใช้ในการติดตามและประเมินผลผู้ผ่าน   
การพัฒนา โดยมีการจัดประชุมระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1102 อาคารบริการ        
และแหล่งเรียนรู้ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือสร้างเครื่องมือและน าไปใช้ในการติดตามประเมินผลผู้ผ่านการฝึกอบรมในการเก็บรวบรวมข้อมูล    
ผู้ผ่านการพัฒนาของหลักสูตรการวางแผนการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา         
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 

 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤษภาคม 2561 
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สถานที่ด าเนินงาน 
 ห้องประชุม 1102 อาคารบริการและแหล่งเรียนรู้ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร          
ทางการศึกษา 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ไดเ้ครื่องมือในการด าเนินการติดตามประเมินผลผู้ผ่านการพัฒนาหลักสูตรการวางแผนการศึกษา
เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 

2. เก็บรวบรวมข้อมูลผู้ผ่านการพัฒนาของหลักสูตรการวางแผนการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  เพ่ือน าไปใช้ในการประเมินผลและพัฒนา
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ส่วนที่ 2 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผล จะเรียกสั้น ๆ ว่า ระบบการติดตามและประเมินผล นับเป็นสิ่งที่มี

ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ผู้ด าเนินโครงการทราบว่าโครงการนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย         
ที่ต้องการมากน้อยเพียงใด ด าเนินการประสบความส าเร็จ มีประสิทธิภาพหรือไม่ ผลจากการติ ดตามและ
ประเมินผล จะให้ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความส าเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการ
ด าเนินงาน ช่วยให้การบริหารแผนงานและโครงการมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น ระบบการติดตามและประเมินผล
จึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการบริการแผนงานและโครงการ เพราะในวงจรบริหารแผนงานและโครงการ 
ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การปฏิบัติตามแผน (Implementation) การควบคุม (Control) และ
การประเมินผล (Evaluation) ถ้าขาดส่วนหนึ่งส่วนใด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดขาดประสิทธิภาพก็จะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของการบริหารแผนงานและโครงการทั้งหมด (อัญชลี  ธรรมะวิธีกุล,2552: ออนไลน์) 

1.1 ความหมายของการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผล  มีค าซึ่ งมีความหมายเฉพาะตัวที่ แยกจากกันได้ชัด เจน                 

แต่ในการด าเนินงานหรือจัดกิจกรรมแล้วมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างใกล้ชิด  จนท าให้เกิดความสับสนอยู่เสมอ 
คือ ค าว่า  ติดตาม  (Monitoring) และค าว่า ประเมินผล (Evaluation) ทั้งสองค าดังกล่าวมีวิธีท างานที่
แตกต่างกัน คือ การติดตาม เป็นพฤติกรรมที่มีลักษณะต่างจากการประเมินผลดังนี้ 

1. การติดตาม เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลปฏิบัติงานตามแผน  ซึ่งมีการก าหนดไว้แล้ว เพ่ือน า
ข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ  แก้ไข ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน หรือก าหนดวิธีการด าเนินงาน
ให้เกิดผลดียิ่งขึ้น ดังนั้น จุดเน้นที่ส าคัญของการติดตาม คือ การปฏิบัติการต่าง ๆ เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม 
ก ากับ การปฏิบัติงานของโครงการ 

2. การประเมินผล เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และน าผล
มาใช้ในการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของการด าเนินโครงการ 

3. การติดตาม จะเกิดข้ึนในขณะที่โครงการก าลังด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ ส่วนการประเมิน
จะเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของโครงการ นับตั้งแต่ก่อนตัดสินใจจัดท าโครงการ ในขณะด าเนินงานในช่วงระยะ      
ต่าง ๆ และเมื่อโครงการด าเนินงานเสร็จแล้ว หรือประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 

4. การประเมินผล บางมิติน ามาใช้ในการประเมินความส าเร็จของโครงการ  การว่าบรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการที่ตั้งไว้หรือไม่ มีปัญหา อุปสรรคอะไรบ้าง 

5. ความแตกต่างและส่วนที่ซ้ าซ้อนกันของการติดตามและประเมินผล คือ การติดตาม 
(Monitoring) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่า ได้มีการด าเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ของโครงการ   
ที่ก าหนดได้อย่างไร ข้อมูลที่ได้จะน ามาประกอบเป็นเครื่องมือ ควบคุม ก ากับ การด าเนินงานในขณะปฏิบัติ
โครงการโดยตรง ทั้งในด้านปัจจัย (Input) ด้านกระบวนการด าเนินงาน (Process) และด้านผลผลิต (Output) 
ส าหรับ การประเมินผล (Evaluation) มีขอบข่ายกว้างขวาง ขึ้นอยู่ว่าจะประเมินในขั้นตอนใดของโครงการ 
เช่น ก่อนเริ่มโครงการ ขณะด าเนินโครงการซึ่งอาจด าเนินการเป็นช่วง เป็นระยะต่าง ๆ เช่น ทุก 3 เดือน        
ทุก 6 เดือน ทุกปี ประเมินเมื่อโครงการด าเนินงานไประยะครึ่งโครงการ เป็นต้น หรือเป็นการประเมินผลเมื่อ
โครงการด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว (อัญชลี  ธรรมะวิธีกุล,2552: ออนไลน์) 
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การติดตาม (Monitoring) คือ การตรวจติดตามงานหรือการปฏิบัติงาน เพ่ือลดปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างการด าเนินงาน การติดตามงานเป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับ การควบคุมการด า เนินงาน เพ่ือประโยชน์ใน
การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีที่ เกิดปัญหาอุปสรรค  ซึ่งการติดตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการเนินงาน หากไม่มีการติดตามแล้ว   ย่อมส่งผลให้เกิดความ
ล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับ
น้อยกว่าที่ควรจะเป็น เป็นต้น 

การประเมินผล (Evaluation)  คือการตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการ 
(On-going Evaluation) หรือ ภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว (Ex-post 

Evaluation)  ซึ่งการประเมินผล เป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงาน จะเป็นการ
บ่งชี้ว่า แผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้น
ให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จาการติดตาม และประเมินผล 
ถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
(องค์การบริหารส่วนต าบลโนนจาน,2555) 

 
1.2 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

1. ท าให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการที่แท้จริง สามารถจัดล าดับความส าคัญของปัญหาและ
แก้ไขทันที เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาขององค์กร 

2. ท าให้การวางแผนงาน โครงการได้ตรงเป้าหมาย แก้ปัญหาได้ถูกจุด และพัฒนาได้ตรงตาม
นโยบาย 

3. ท าให้ด าเนินการตามแผนงานได้อย่างราบรื่น สามารถปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคอย่าง
ได้ผล หรือปรับแผนให้เหมาะสมมากขึ้น 

4. ท าให้ทราบผลการด าเนินงานตามแผนงานและโครงการอย่างชัดเจน อันจะเป็นข้อมูลไปสู่การ
ตัดสินใจไปสู่สภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการ 

ถ้ามีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องและเป็นประจ า ย่อมท าให้ทราบปัญหาและ      
ความต้องการที่แท้จริง การวางแผนงาน โครงการสามารถท าได้ตรงตามเป้าหมาย หรือสามารถปรับปรุงแก้ไข
แผนงาน/โครงการให้เหมาะสมมากขึ้น สามารถทราบผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ เมื่อเริ่มวางแผน
ใหม่อีกครั้งก็จะมีข้อมูลสารสนเทศที่ชัดเจน เที่ยงตรง และเป็นปัจจุบัน สามารถเป็นเครื่องมือในการบริหาร
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (วิภารัตน์, 2552: ออนไลน์) 

 
2. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมิน 

2.1 ความหมายของการประเมิน 

การประเมิน มีผู้ให้ความหมายของการประเมินไว้หลายท่าน ซึ่งพอสรุปได้ ดังนี้ 
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์. (2544) กล่าวว่าการประเมิน หมายถึง กระบวนการที่ก่อให้เกิดสารสนเทศ

(เชิงคุณค่า) เพ่ือช่วยให้ผู้มีอ านาจหรือผู้เกี่ยวข้องได้ตัดสินใจเลือกทางเลือกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส. วาสนา ประวาลพฤกษ์. (2544) กล่าวถึงความหมายของการประเมินว่า เป็นกระบวนการ      

ที่ชี้ให้เห็นว่าการจัดการศึกษาได้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ระบุไว้ในหลักสูตร และการสอนหรือไม่ และนักเรียน         
มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่พึงปรารถนามากน้อยเพียงใด 
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ศิริชัย กาญจนวาสี. (2545) ได้สรุปความหมายของการประเมินไว้ว่า เป็นกระบวนการศึกษา     
สิ่งต่างๆ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย (Research Oriented) เป็นการตรวจสอบการบรรลุตามวัตถุประสงค์        
ช่วยเสนอสารสนเทศ เพ่ือการตัดสินใจละการตัดสินคุณค่าของสิ่งที่มุ่งประเมิน 

พิสณุ ฟองศรี. (2551) ได้ให้ความหมายของการประเมิน (Evaluation) ว่า เป็นกระบวนการ
ตัดสินคุณค่าของสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยน าสารสนเทศหรือผลจากการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
นอกจากความหมายของการประเมินที่มาจากภาษาอังกฤษ คือ Evaluation แล้ว ยังมีค าว่า Assessment   
ซึ่งพบได้เสมอ บางกรณีก็ใช้ได้บางความหมายเดียวกันโดยเฉพาะในหนังสือต าราของอเมริกากับส่ วนกลุ่ม
ประเทศท่ีอยู่ในเครือจักรภพอังกฤษจ าใช้ 2 ค านี้ ในความหมายที่แตกต่างกัน 

จากความหมายที่กล่าวมา สามารถสรุปความหมายของการประเมิน (Evaluation) ได้ว่า        
การประเมินเป็นการตัดสินคุณค่า คุณลักษณะของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่ถูกวัด และได้น าสารสนเทศที่ ได้                
ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด ไว้ และน าไปใช้ในการปรับปรุงและการวางแผนการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งสามารถน าผลการประเมินนั้นไปใช้ในการตัดสินใจเพ่ือยุบ เลิก หรือ          
วางแผนการด าเนินงานในครั้งต่อไป 
 

2.2 ความส าคัญของการประเมิน 

การประเมิน มีความส าคัญต่อกระบวนการบริหารงาน เนื่องจากให้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินงานด้านต่างๆ ดังที่ศิริชัย กาญจนวาสี (2545) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการประเมินในด้านต่างๆ 
เช่น 

ด้านบริหาร (Administrative) การประเมินสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามก ากับ        
การด าเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

ด้านจิตวิทยา (Psychological) การประเมินสามารถใช้เป็นกลยุทธ์ ส าหรับการกระตุ้นให้เร้า   
ความสนใจ และสร้างความตื่นตัวในการปฏิบัติงาน 

ด้านรัฐศาสตร์ (Sociological) การประเมินสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ          
ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติ (Accountability) ตลอดจนสามารถใช้เป็นกลยุทธ์ในการสร้างแรงสนับสนุน 

นอกจากนี้ สมคิด พรมจุ้ย (2542) ได้ชี้แจงให้เห็นถึงประโยชน์ของการประเมินที่มีต่อการวางแผน 
การบริหารงาน ซึ่งพอสรุปได้ ดังนี้ 

1. ช่วยให้ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพ่ือน าไปใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการก าหนดแผนงานและ
โครงการ การตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากรต่างๆ  ที่จ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินงาน กิจกรรม ตลอดจน
ความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ 

2. ช่วยในการจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคของการด า เนินงาน        
ที่น ามาใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขการด าเนินงานโครงการให้เป็นไปได้   
ตามทิศทางที่ต้องการ 

3. ช่วยในการจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับความส าเร็จและความล้มเหลวของกิจกรรมที่น ามาใช้ในการ
ตัดสินใจ และวินิจฉัยที่จะด าเนินงานในช่วงต่อไปหรือไม่ จะยกเลิกหรือจะขยายการด าเนินงานต่อไปอีก 

4. ช่วยให้ได้ข้อมูลที่บ่งบอกประสิทธิภาพของการด าเนินงานว่าเป็นอย่างไร คุ้มค่ากับการลงทุน
หรือไม ่

5. เป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และน าข้อมูลมาใช้ใน         
การปรับปรุงและพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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จะเห็นได้ว่า การประเมินมีความส าคัญต่อกระบวนการบริหารงานต่างๆ เป็นอย่างยิ่ง เพราะ    
การประเมินจะท าให้ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 การประเมินมีบทบาทส าคัญในการตัดสินคุณค่าของวิธีการ และการบรรลุถึงความส าเร็จของ
การด าเนินงานได้สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน ช่วยให้สามารถตัดสินใจ
ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นประโยชน์ที่ส าคัญยิ่งของการประเมินอันจะน าไปสู่การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ดังที่ 
Stafflebeam (1971 อ้างอิงใน สุวิมล ว่องวานิชม 2550) ได้กล่าวว่า “การประเมินเป็นการระบุปัญหา      
การจัดการและเสนอสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ เลือกทางเลือกตลอดจนวิธีการด าเนินการ     
ที่เหมาะสม” แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินจึงได้รับการพัฒนาเรื่อยมา นิยามของการประเมิน เริ่มเปลี่ยนจาก
การประเมินที่เน้นการผลิตอย่างเดียวมาเป็นการประเมินกระบวนการด้วย เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ช่วยในการตัดสิน
คุณค่าของโครงการ และข้อมูลที่ช่วยในการปรับปรุงโครงการ 

แนวคิดเก่ียวกับการประเมิน พอที่จะแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ การประเมินเพ่ือตัดสินคุณค่าของ
สิ่งที่มุ่งประเมิน (Judgmental evaluation) ซึ่งเป็นแนวคิดหนึ่งที่ได้รับการยอมรับกันในปัจจุบัน อีกกลุ่มหนึ่งก็
คือ การประเมินเพ่ือแสวงหาสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ (decision-based evaluation) 
ด าเนินการต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ส าคัญยิ่งของการประเมินเพ่ือช่วยให้การัดสินใจเกิดขึ้น อย่างมีเหตุผล     
(สุวิมล ว่องวานิช,2550)  

ลักษณะความต้องการสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ จะเป็นตัวก าหนดบทบาทของการประเมิน    
ซึ่งสามารถจ าแนกเป็นบทบาทที่ส าคัญไว้ 2 บทบาท คือ การประเมินความกาวหน้า ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือช่วยปรับปรุงกลไกลการด าเนินงานและพัฒนาการปฏิบัติงานในระหว่างการด าเนินงาน
ตามโครงการ และการประเมินผลสรุปความ (summative evaluation) เป็นการสรุปในเชิงสาเหตุถึงคุณค่า
ของผลของโครงการ หลังจากที่โครงการได้เสร็จสิ้นลุงแล้ว จึงมีบทบาทในการให้ข้อสรุป ( conclusion-
oriented)   ซึ่งเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของโครงการ (สุวิมล ว่องวานิช,2550)  

จากแนวคิดเกี่ยวกับการประเมิน จะเห็นได้ว่า แนวคิดพ้ืนฐานมาจากระบบเสรีประชาธิปไตยที่ว่า
ทุกสิ่งสามารถตรวจสอบปละปรับปรุงได้ เพ่ือเป็นการสร้างสรรค์ และพัฒนาสังคมที่สอดคล้องกับหลัก
ประชาธิปไตย ซึ่งปัจจุบันการด าเนินการหรือบริหารจัดการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ต้องมีความรับผิดชอบ 
โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบได้ โดยอาศัยการประเมินเป็นกลไกลส าคัญ 

 
2.3 ความหมายของโครงการ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2546 (ราชบัณฑิตยสถาน,2546) ได้ให้ความหมาย   
ของโครงการ (Project) ไว้ว่า เป็นแผน หรือเค้าโครงตามท่ีกะก าหนดไว้ 

เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2546) ได้สรุปสาระส าคัญของโครงการไว้ 4 ประการ คือ  
1. โครงการต้องมีก าหนดเวลาสิ้นสุด 
2. โครงการมีกิจกรรมที่ซับซ้อน 
3. กิจกรรมจะสนองตอบวัตถุประสงค์โครงการ 
4. เมื่อโครงการสิ้นสุดจะไม่มีการท าซ้ าในลักษณะเดิมอีก 
นอกจากนี้ สุพักตร์ พิบูลย์ และกานดา นาคะเวช (2548) ให้ความหมายของโครงการว่าเป็นกลุ่ม

ของกิจกรรมที่เห็นว่าเป็นทางเลือกในการยกระดับคุณภาพงานที่ได้รับการคัดสรรแล้วว่าเหมาะสม และน่าจะ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบยกระดับคุณภาพงานปกติ โยมีจุดมุ่งหมาย เป้าหมาย กิจกรรมการด าเนินงาน      
ที่ชัดเจน และมีช่วงเวลาในการด าเนินงานที่แน่นอน 
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2.4 ความส าคัญของการประเมินโครงการ 

มีผู้ให้ความหมายของค าว่า “การประเมินโครงการ” ไว้หลายท่าน กล่าวคือ 
ปาน สวัสดิ์สาลี (2535) ได้ให้ความหมายของการประเมินผล คือ กระบวนการที่ใช้ดุ ลพินิจ 

(Judgment) และ/หรือค่านิยม (Value) ในการพิจารณาตัดสินคุณค่า ความเหมาะสม ความคุ้มค่าหรือสัมฤทธิ์
ผลของเหตุการณ์ โครงการ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งหลังจาการเปรียบเทียบที่วัดได้ โดยวิธีการใดๆ ก็ตามที่เป็น
เป้าหมาย วัตถุประสงค์หรือเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2544) ได้ให้ความหมายของการประเมินผลโครงการ ว่า “การประเมิน
โครงการ” หมายถึง กระบวนการที่ก่อให้เกิดสารสนเทศในการปรับปรุงโครงการและสารสนเทศในการตัดสิน
ผลสัมฤทธิ์โครงการ 

กรณีที่จะให้ความหมายของการประเมินโครงการที่ละเอียดขึ้น ตามช่วงเวลาของการด าเนินการ 
ต้ังแต่ก่อนด าเนินโครงการ ระหว่างด าเนินโครงการ และเมื่อสิ้นสุดโครงการหรือทุกช่วงเวลาแล้ว อาจจะมี
ความหมายได้ ดังนี้ (พิสณุ ฟองศรี,2551) 

การประเมินก่อนด าเนินโครงการ หมายถึง กระบวนการตัดสินคุณค่าของโครงการ โดยน า
สารสนเทศหรือผลของการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เพ่ือตัดสินใจจัดท าโครงการ ทดลองหรือน า
ร่อง ปรับ เปลี่ยนหรือระงับโครงการ 

การประเมินระหว่างด าเนินโครงการ หมายถึง กระบวนการตัดสินคุณค่าของโครงการ โดยน า
สารสนเทศหรือผลของการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ เพ่ือปรับปรุงโครงการให้ประสบความส าเร็จ 

การประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ หมายถึง กระบวนการตัดสินคุณค่าของโครงการโดยน า
สารสนเทศหรือผลการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เพ่ือขยายผล ปรับเปลี่ยนก่อนจะด าเนินการ
ต่อไป หรือยกเลิกโครงการ 

จากความหมายของการประเมินโครงการดังกล่าว พอสรุปได้ว่า การประเมินโครงการ หมายถึง 
กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือให้ได้สารสนเทศในการใช้ดุลยพินิจ พิจารณา ตัดสินคุณค่าของโครงการ  
ในทุกขั้นตอน เพ่ือน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

 
 

2.5 ประโยชน์ของการประเมินโครงการ 

มีผู้ให้ความหมายของค าว่า “ประโยชน์ของการประเมินโครงการ” ไว้หลายท่าน  
บังเอิญ ถนอมทอง (2545: 26-27,อ้างอิงใน ปาริฉัตร คะนึงเหตุ, 2553: 13) กล่าวว่า การประเมิน

โครงการมีประโยชน์ ดังต่อไปนี้ 
 1. ช่วยในการก าหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐานของการดา เนินงานมีความชัดเจน กล่าวคือ

ก่อนที่จะน าโครงการไปใช้ย่อมจะได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดจากผู้บริหารและผู้ประเมินส่วนใดที่ไม่
ชัดเจนจะตอ้งได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้มคีวามถูกต้องชัดเจนก่อน  

 2. ประโยชน์เต็มที่ เพราะจะต้องวิเคราะห์ทุกส่วนของโครงการ ปัจจัยใดที่เป็นปัญหาจะได้รับ 
การปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้สามารถใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมคุ้มค่า ทรัพยากรทุกชนิดจะได้รับการ
จดัสรรให้อยู่ในปริมาณทีเ่หมาะสมเพียงพอแก่การด าเนินงาน  

3. ช่วยให้แผนงานบรรลุวัตถุประสงค์เพราะโครงการเป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน  
4. ช่วยในการแก้ไขปัญหาอันเกิดมาจากผลกระทบของโครงการ และท าให้โครงการมีความ

เสียหายลดน้อยลง  
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5. มีส่วนช่วยอย่างส าคัญในการควบคุมคุณภาพของงาน  
6. ช่วยในการสร้างขวัญ และก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการ ซึ่งยอมจะน ามา ซึ่งผลงานที่ดี

เป็นทีย่อมรับของผู้เกีย่วขอ้งทั้งปวง 
7. ผลของการประเมินโครงการอาจเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการวางแผนหรือการก าหนดนโยบายของ

ผู้บริหารและฝ่ายการเมือง   
8. ช่วยในการตัดสินใจในการบริหารโครงการ 
ณรงค์ นันทวรรธนะ (2547 : 398-399, อ้างอิงใน ปริฉัตร คะนึงเหตุ,2553 : 14) กล่าวว่า

ประโยชน์การประเมินโครงการ ดังนี้ 
1. เพ่ือช่วยในการตัดสินใจก่อนจะเริ่มด าเนินโครงดาร โดยอาศัยความเป็นไปได้ 
2. เพ่ือช่วยส าหรับการตัดสินใจ ว่าควรจะขยาย ด าเนินการต่อ หรือรับรองยุติโครงการเป็นการ

ประเมินผลลัพธ์รวม 
3. เพ่ือช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงโครงการในจุดใดจุดหนึ่ง ซึ่งเป็น

การประเมินแบบแผนรวมทั้งหมด 
4. เพ่ือเป็นประจักษ์พยานและเป็นเครื่องมือในการหาการสนับสนุนเกี่ยวกับโครงการ 
5. ในทางตรงกันข้ามก็อาจจะเป็นเครื่องมือช่วยท าให้ถูกโจมตีในเรื่องดังกล่าวได้ 
6. เพ่ือช่วยส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความรู้พ้ืนฐานในกระบวนการพัฒนาสังคม 
7. เพ่ือขจัดข้อผิดพลาดทั้งหลาย ก่อนที่จะมีการด าเนินโครงการ ท าให้การวางแผนและการปฏิบัติ

มีโอกาสสอดคล้องกันได้ง่าย 
8. ในระว่างการปฏิบัติงานถ้าเกิดข้อผิดพลาดไม่สอดคล้องกันระหว่างแผนกับการปฏิบัติยังสามารถ

ปรับปรุงแผนหรือการปฏิบัติให้สอดคล้องกันได้ โดยไม่เสียเวลาไปเริ่มใหม่ 
9. การประเมินผลการเสร็จสินโครงการ จึงทราบความส าเร็จของการปฏิบัติงาน ผลกระทบ

โครงการอื่น ข้อบกพร่องของโครงการ เพ่ือที่จะน าไปปรับปรุงแก้ไขโครงการในลักษณะเดียวกัน 
10. เพ่ือเป็นประโยชน์แก่การวางแผนในโครงการต่อเนื่อง 
11. เหมาะส าหรับโครงการที่มีการลงทุนมากและโครงการที่มีความเสี่ยงสูง โครงการเหล่านี้ควร

จะมีการวางแผน และปฏิบัติเพียงครั้งเดียว ไม่ใช่รอประเมินผลครั้งสุดท้าย ถ้าวางแผนไม่ตรงกับการปฏิบัติแล้ว 
ค่อยวางแผนใหม่จะก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 

12. สามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดก่อให้เกิดความเสียหายมาก 
 

2.6 รูปแบบการประเมินโครงการ 
รูปแบบการประเมินมีอย่างหลากหลาย เกือบทั้งหมดพัฒนามาจากต่างประเทศ ซึ่งในประเทศไทย

ได้มีผู้รวบรวมและจ าแนกไว้หลายท่าน ส าหรับการรวบรวมที่ได้จ าแนกมากที่สุดเท่าที่มีการรวบรวมมา           
โดยศิริชัย กาญจนวาสี (2545) สรุปว่ามีรูปแบบการประเมิน 28 รูปแบบ แบ่งเป็นกลุ่มได้ 4 กลุ่ม แต่ละรูปแบบ
ในกลุ่มต่างๆ มี ดังนี้ 

1. กลุ่มที่เน้นการตัดสินใจด้วยวิธีเชิงระบบ รูปแบบที่เน้นเชิงระบบเพ่ือการเสนอสารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องต่อผู้เกี่ยวข้อง ส าหรับการตัดสินใจในเชิงบริหาร มี 9 รูปแบบ ดังนี้ 

1.1 รูปแบบการวิเคราะห์ระบบ (System Analysis Model)  
1.2 รูปแบบการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย (Cost Related Analysis Model)  
1.3 รูปแบบเพิร์ท (Program Evaluation and Review Techniques Model : PERT) 
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1.4 รูปแบบของรอสซี่ ฟรีแมน และไวรซ์ (Rossi, Freeman and Wright’s Approach Model : 
PFWA) 

1.5 รูปแบบทดลอง (Experimental Model) 
1.6 รูปแบบยึดจุดมุ่งหมาย (Goal-Based Model) 
1.7 รูปแบบการตรวจสอบความไม่สอดคล้อง (Discrepancy Model) 
1.8 รูปแบบซิปป์ (Context-Input-Process-Output Model) 
1.9 รูปแบบศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการประเมิน (Center for the student of Evaluation 

Model : CSE) 
2. กลุ่มท่ีเน้นการตัดสินใจด้วยวิธีเชิงธรรมชาติ รูปแบบการประเมินในกลุ่มนี้ เน้นการใช้วีธรรมชาติ 

เพ่ือการเสนอสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง ส าหรับการตัดสินใจในเชิงบริหาร มี 7 รูปแบบ ดังนี้ 
2.1 รูปแบบการน าผลไปใช้ประโยชน์ (Utilization Focused Approach Model : UFA) 
2.2 รูปแบบยึดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Based Model) 
2.3 รปูแบบสนองความต้องการ (Responsive Model) 
2.4 รูปแบบที่เน้นการสร้างสรรค์ของนักประเมิน (Creative Model) 
2.5 รูปแบบทรานเซ็คชั่นแนล (Transactional Model) 
2.6 รูปแบบอิลลูมิเนทีฟ (Illuminative Model) 
2.7 รูปแบบประชาธิปไตย (Democratic Model) 
3. กลุ่มที่เน้นตัดสินคุณค่าด้วยวิธีเชิงระบบ รูปแบบการประเมินในกลุ่มนี้เน้นการใช้วิธีเชิงระบบ 

เพ่ือให้นักประเมินตัดสินคุณค่าของสิ่งที่มุ่งประเมิน มี 7 รูปแบบ ดังนี้  
3.1 รูปแบบที่เน้นผู้บริโภค (Customer-Oriented Model) 
3.2 รูปแบบพิพากษา (Judicial Model) 
3.3 รูปแบบรับรองวิทยฐานะ (Accreditation Model) 
3.4 รูปแบบอิสระจากจุดมุ่งหมาย (Goal-Free Model) 
3.5 รูปแบบประเมินประสิทธิผลการฝึกอบรม (Training Model) 
3.6 รูปแบบที่ยึดทฤษฎี (Theory-Based Model) 
3.7 รูปแบบมูลค่าเพิ่ม (Value-Added Model) 
4. กลุ่มที่เน้นการตัดสินคุณค่าด้วยวิธีเชิงธรรมชาติ รูปแบบการประเมินในกลุ่มนี้เน้นการใช้วิธีเชิง

ธรรมชาติ เพื่อให้นักประเมินตัดสินคุณค่าสิ่งที่ประเมิน มี 5 รูปแบบ ดังนี้ 
4.1 รูปแบบเอฟเฟคทีฟ (Effective Model) 
4.2 รูปแบบศิลปะวิจารณ์ (Criticism Model) 
4.3 รูปแบบยึดสภาพจริง (Authentic Model) 
4.4 รูปแบบคอนสตรัคติวิสท์ (Constructivist Model) 
4.5 รูปแบบเสริมพลังอ านาจ (Empowerment Model) 
ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นรูปแบบทั่วไปทั้งหมด แต่การประเมินทางการศึกษาพบว่า รูปแบบ        

การประเมินที่มีอิทธิพลและได้รับความนิยมกันมาก มี 4 รูปแบบ คือ (พิสณุ ฟองศรี,2551) 
1. รูปแบบการประเมินที่ยึดจุดมุ่งหมายของไทเลอร์ (Tyler) 
2. รูปแบบสนองความต้องการของสเตก (Stake) 
3. รูปแบบที่ช่วยในการตัดสินใจแบบซิปป์ของสตีฟเฟิลบีม (Stufflebeam) 
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4. รูปแบบการประเมินประสิทธิผลการอบรมของเคิร์กแพ็ททริค (Kirt Patrick) 
 ส าหรับรูปแบบการประเมินที่นิยมใช้กันแพร่หลายมากที่สุด ได้แก่ การประเมินโดยใช้รูปแบบ 
CIPP (พิสณุ ฟองศร,ี2551) โดยเฉพาะการประเมินโครงการต่างๆ ทั้งโครงการทั่วไปและโครงการทางการศึกษา 
รวมทั้ งหลักสูตรในระดับต่างๆ เพราะว่าการปะเมินให้สาระสนเทศที่ครอบคลุม มีการพิจารณา                   
ถึงสภาพแวดล้อมต่างๆ มาประกอบ ดังนั้น ในการประเมินพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งนี้ ผู้ประเมินจึงเลือกใช้รูปแบบการประเมินที่ช่วย          
ในการตัดสินใจแบบซิปป์ (Context Input Process Product Evaluation Model: CIPP) เป็นการประเมิน 
ที่มีจุดมุ่งหมาย เพ่ือเตรียมหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ใช้ในการตัดสินใจ โดยผู้ประเมินจะมีบทบาทในการรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยท าการ
ประเมิน 4 ด้าน คือ (สมบูรณ์ ตันยะ,2545) 

1. การประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) เป็นการประเมินสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
นโยบายทางการศึกษา ความต้องการของสังคม ปัญหาและอุปสรรค์ต่างๆ ตลอดจนปรัชญาทางการศึกษา    ซึ่ง
จะน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน ก าหนดนโยบาย ก าหนดเป้าหมาย และจุดมุ่ งหมายที่เหมาะสมกับ        
การจัดการศึกษา 

2. การประเมินปัจจัย (Input Evaluation) เป็นการตรวจสอบความพร้อมของปัจจัยเบื้องต้น
ต่างๆ เช่น บุคลากร อาคารสถานที่ งบประมาณ หรืออ่ืนๆ โดยจะน าไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจวางแผน
โครงการ หรือหาวิธีการที่จะด าเนินโครงการให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้  ซึ่งเป็นวิธีการหรือยุทธวิธีที่เป็นไปได้ 
กับทรัพยากรในด้านต่างๆที่มีอยู่ 

3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินเพ่ือระบุจุดเด่น จุดด้อย 
ของแนวทางที่เลือกใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการที่เลือกใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการบริหารและ
กระบวนการจัดกิจกรรมต่างๆ หลังจากการท าแผนไปปฏิบัติจริง เพ่ือจะได้ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการต่างๆ    
ให้เหมาะสมได้ทันทวงที ขณะที่การด าเนินงานั้นก าลังกระท าอยู่ เพ่ือให้สามารถด าเนินการตามจุดมุ่งหมาย     
ที่ก าหนดไว้ได้ด้วยดี 

4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เป็นการตัดสินคุณค่าของผลผลิตของโครงการ
ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ซึ่งจะเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าในการด าเนินการนี้ได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้มาก
น้อยเพียงใด ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจว่าจะใช้ จะปรับปรุงหรือยุบเลิกโครงการนั้นๆ  
ไปเลย 

จะเห็นได้ว่า การประเมินทางการศึกษารูปแบนี้ ยังสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงโครงการด้วย     
โดยในการประเมินแต่ละข้ันตอนสามารถน าไปช่วยในการตัดสินใจในการด าเนินการของขั้นตอนต่อไป 

 
3. หลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร : การวางแผนการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา                  

ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
หลักการและเหตุผล 
การวางแผนทางการศึกษา เป็นการเตรียมระบบการศึกษาส าหรับอนาคต มีความส าคัญและได้รับ  

การพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปัจจุบันและมีแนวโน้มที่จะทวีความส าคัญยิ่งขึ้น อาจกล่าวได้ว่าในทุก
หน่วยงานต่างมีภาระหน้าที่ ในการวางแผนเพราะเป็นกระบวนการเริ่มต้นของการบริหารจัดการ ถ้ามี         
การวางแผนที่ดี ผู้บริหารหน่วยงานมีความเชื่อมั่นได้ว่าผลงานที่มีการปฏิบัติก็จะบรรลุถึงจุดมุ่งหมายได้      
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การวางแผนเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องการตัดสินใจ จัดสรรทรัพยากรในปัจจุบันเพ่ือให้เกิ ดความส าเร็จ    
ตามวัตถุประสงค์ ในอนาคตซึ่งมีความส าคัญและมีคุณค่าต่อบุคลากรและหน่วยงานทั้งหน่วยงานขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ่ เป็นการช่วยให้ผู้บริหารหน่วยงานทราบว่าจะท าอะไรและเมื่อใด ใช้ทรัพยากรอย่างไรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพเป็นเครื่องชี้ทางการบริหารงานซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการราบรื่น หากมี
ปัญหาอุปสรรคสามารถแก้ไขได้ทันที  ช่วยลดต้นทุนการปฏิบัติงาน ลดการท างานที่ ไม่สัมพันธ์กัน               
ในขณะเดียวกันต้องตระหนักในบริบทที่มีอิทธิพลต่อกิจกรรมการวางแผนอีกด้วย การจัดการศึกษาในส่วน
ภูมิภาคของประเทศประสบปัญหาด้านการสั่งการ และการบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพและไม่เป็น
เอกภาพ หัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติจึ งมีค าสั่ งที่  11/2559 เรื่ อง การบริหารราชการ                      
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ส่งผลให้มีหน่วยงานในระดับภูมิภาค ส านักงานศึกษาธิการภาค            
18 ส านักงาน ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพ้ืนที่ ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาค        
และจังหวัด และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 77 ส านักงาน ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวกับ
การบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด การปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการให้บรรลุ
ความส าเร็จ บุคลากรสังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง  
ที่ต้องได้รับการพัฒนาให้สามารถปฏิบัติงานสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้สอดคล้อกับนโยบาย
ด้านการศึกษาของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา มุ่งความส าเร็จตามเป้าหมายเดียวกัน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบให้สถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ด าเนินการพัฒนาด้านบุคลากรการวางแผนการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
สถาบันนานาชาติ เพ่ือการวางแผนทางการศึกษาของยูเนสโก (UNESCO – International Institute For 
Education Planning : IIEP) ประเทศฝรั่งเศส ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ และสถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย       
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงมีการจัดท าหลักสูตรโดยประยุกต์จากหลักสูตรการศึกษาทางไกล การวางแผน
การศึกษาของสถาบันนานาชาติ เพ่ือการวางแผนทางการศึกษาของยูเนสโกให้เข้ากับบริบทของประเทศไทย 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 2.1 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ 
 2.2 ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ปรัชญาและแนวคิด 
การวางแผนทางการศึกษา มีความส าคัญต่อการบริหารจัดการ หลักสูตรการวางแผนการศึกษาเพ่ือ

สนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ประยุกต์เนื้อหา    จาก
หลักสูตร IIEP (International Institute For Education Planning) มุ่งให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ความ
เข้าใจในนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและสามารถวางแผนยุทธศาสตร์ได้อย่างเป็นรูปธรรมน าไปสู่       การ
ปฏิบัติได้จริง 

จุดประสงค์ของหลักสูตร 
 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
 4.1 มีความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 
 4.2 แลกเปลี่ยน ระดมความเห็นด้านกางวางงแผนการศึกษา 
 4.3 สามารถวางแผนยุทธศาสตร์ได้อย่างเป็นรูปธรรมน าไปสู่การปฏิบัติได้จริง 
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 4.4 น าเสนอแนวคิดการก ากับติดตาม และการประเมินผลแผนการศึกษา 

โครงสร้างหลักสูตร 
ประยุกต์ใช้หลักสูตรการศึกษาทางไกล การวางแผนการศึกษาของสถาบันนานาชาติ เพ่ือการวางแผน

ทางการศึกษาของยูเนสโก เป็นแนวทางการจัดท าหลักสูตรการวางแผนการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการบขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค จ านวน 36 ชั่วโมง ประกอบด้วย 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ภาพรวมหลักสูตรทางไกลของ IIEP (การวางแผนการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 
สถิติส าหรับการวางแผนการศึกษา การวิเคราะห์ปัญหาสาขาการศึกษา   
การวิเคราะห์และการพิจารณาทางเลือกนโยบาย การคาดคะเน และ      
การสร้างสภาพอนาคต การก ากับติดตามและการประเมินผลแผนการศึกษา) 

   (จ านวน 9 ชั่วโมง) 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  เทคนิคการวิเคราะห์ การคาดคะเนการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ การสร้างสภาพ
อนาคตและการพัฒนาทางเลือกนโยบาย 

   (จ านวน 9 ชั่วโมง) 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  การก ากับ ติดตาม และการประเมินผลแผนการศึกษา 
   (จ านวน 6 ชั่วโมง) 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  การแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นและการน าเสนอ 
   (จ านวน 12 ชั่วโมง) 

กระบวนการพัฒนาและกิจกรรม 
กระบวนการพิจารณาตามหลักสูตร ประกอบด้วย การศึกษาด้วยตนเอง การบรรยาย การแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้ การจัดเสวนา การอภิปรายกลุ่ม การสรุปองค์ความรู้ของผู้เข้ารับการพัฒนา โดยใช้กิจกรรมหลากหลาย 
เช่น การฝึกปฏิบัติจริง การน าเสนอการเรียนรู้รายบุคคลรายกลุ่ม กรณีศึกษา ฯลฯ 

สื่อและนวัตกรรมการศึกษา 

สื่อและนวัตกรรมการพัฒนาตามหลักสูตร ประกอบด้วย ชุดึกอบรมทางไกล (ภาคภาษาไทย)         
ของสถาบันนานาชาติเพ่ือการวางแผนทางการศึกษาของยูเนสโก แบบทดสอบ ใบงาน ใบความรู้ Power Point 
และสื่ออ่ืนๆ 

ระยะเวลาในการพัฒนา 

 ใช้เวลาในการพัฒนา ไม่น้อยกว่า 5 วัน (จ านวน 36 ชั่วโมง) 

รูปแบบการพัฒนา 
1. การศึกษาด้วยตนเอง 
2. การบรรยาย 
3. การอภิปราย 
4. การแบ่งกลุ่ม 
5. การฝึกปฏิบัติ 
6. การน าเสนอ 
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การประเมินผล 
1. ประเมินด้านหลักสูตร จากแบบสอบถามความพึงพอใจ และสังเกตการณ์มีส่วนร่วมในกิจกรรม

ต่างๆ 
2. ประเมินด้านระยะเวลา ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

ของระยะเวลาการพัฒนา 
 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการพัฒนา 
1. เป็นข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผนหรือผู้อ านวยการกลุ่มอ่ืนๆ สังกัด

ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
2. เป็นผู้ที่ผ่านการอบรม และมีวุฒิบัตรหลักสูตรการวางแผนยุทธศาสตร์และการก ากับ ติ ดตาม 

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา 

3. ได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาให้เข้ารับการพัฒนา 
4. ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องสามารถเข้ารับการพัฒนาได้ครบตามเนื้อหาและระยะเวลาที่ก าหนด       

ในหลักสูตร 

หมายเหตุ  หลังจากเสร็จสิ้นการพัฒนาแล้ว ภายใน 3 เดือน จะมีการติดตามผลผู้ผ่านการพัฒนา         
ในการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงในพ้ืนที่ 

 

วิทยากร 
วิทยากรที่ให้การพัฒนาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
12.1 เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ มีความสามารถมีประสบการณ์ในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
12.2 เป็นผู้มีความสามารถจัดกิจกรรมการพัฒนา โดยถือว่าผู้เข้ารับการพัฒนามีความส าคัญท่ีสุด 
 
รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ภาพรวมหลักสูตรทางไกลของ IIEP (การวางแผนการศึกษาเพ่ือการพัฒนา สถิติ
ส าหรับการวางแผนการศึกษา การวิเคราะห์ปัญหาสาขาการศึกษา การวิเคราะห์และ
การพิจารณาทางเลือกนโยบาย การคาดคะเน และการสร้างสภาพอนาคต การก ากับ
ติดตามและการประเมินผลแผนการศึกษา) (จ านวน 9 ชั่วโมง) 

ค าอธิบายหน่วยการเรียนรู้ 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนการศึกษาเพ่ือการพัฒนา สถิติส าหรับการวางแผนการศึกษา   

การวิเคราะห์ปัญหาสาขาการศึกษา การวิเคราะห์และการพิจารณาทางเลือกนโยบาย การคาดคะเน         
และการสร้างสภาพอนาคต การก ากับติดตามและการประเมินผลแผนการศึกษา 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
1. มีความรู้ความเข้าใจในภาพรวมหลักสูตรทางไกลของ IIEP (การวางแผนการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 

สถิติส าหรับการวางแผนการศึกษา การวิเคราะห์ปัญหาสาขาการศึกษา การวิเคราะห์และการพิจารณา
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ทางเลือกนโยบาย การคาดคะเน และการสร้างสภาพอนาคต การก ากับติดตามและการประเมินผลแผน 
การศึกษา) 

2. สามารถน าเสนอแนวคิดการวางแผนการศึกษาในบริบทของประทศไทย 
3. สามารถน าความรู้ และประสงการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
1. การวางแผนการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 
2. สถิติส าหรับการวางแผนการศึกษา 
3. การวิเคราะห์ปัญหาสาขาการศึกษา 
4. การวิเคราะห์และการพิจารณาทางเลือกนโยบาย 
5. การคาดคะเน และการสร้างสภาพอนาคต 
6. การก ากับติดตามและการประเมินผลแผนการศึกษา 

แนวทางการจัดกิจกรรม 
ให้มีการจัดกิจกรรม ทั้ง 6 สาระของหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกันโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น 

การศึกษาด้วยตนเองจากชุดฝึกอบรมทางไกล การบรรยาย การอภิปราย กรณีศึกษา การฝึ กปฏิบัติ และการ
แบ่งกลุ่ม เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

สื่อที่ใช้ในการพัฒนา 
เลือกใช้สื่อประกอบการพัฒนาให้สอดคล้องกับสาระของหน่วยการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เช่น สื่อ

สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ 

การวัดและประเมินผล 
เลือกใช้วิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับเรื่องท่ีจะประเมิน เช่น 
1. แบบทดสอบ 
2. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา 
3. ประเมินชิ้นงาน 
4. ประเมินการน าเสนอผลงาน 
5. ทดสอบความรู้ 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  เทคนิคการวิเคราะห์ การคาดคะเนการจัดการศึกษาในพื้นที่ การสร้างสภาพ
อนาคตและการพัฒนาทางเลือกนโยบาย (จ านวน 9 ชั่วโมง) 

ค าอธิบายหน่วยการเรียนรู้ 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคการวิเคราะห์ การคาดคะเนการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ การสร้างสภาพ

อนาคตและการพัฒนาทางเลือกนโยบาย ตลอดจนทักษะการวิเคราะห์ กาคาดคะเนและข้อเสนอแนะในบริบท
การศึกษาของประเทศไทย 
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วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
1. มีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการวิเคราะห์ การคาดคะเนการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ การสร้างสภาพ

อนาคตและการพัฒนาทางเลือกนโยบาย 
2. มีทักษะและความสามารถในการวิเคราะห์ การคาดคะเนการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ การสร้างสภาพ

อนาคต และการพัฒนาทางเลือกนโยบายในบริบทของประเทศไทย 

สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
1. เทคนิคการวิเคราะห์ 
2. การคาดคะเนการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ 
3. การสร้างภาพอนาคต 
4. การพัฒนาทางเลือกนโยบาย 

แนวทางการจัดกิจกรรม 
ให้มีการจัดกิจกรรม ทั้ง 4 สาระของหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกันโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น 

การศึกษาด้วยตนเองจากชุดฝึกอบรมทางไกล การบรรยาย การอภิปราย กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติ          
และการแบ่งกลุ่ม เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

สื่อที่ใช้ในการพัฒนา 
เลือกใช้สื่อประกอบการพัฒนาให้สอดคล้องกับสาระของหน่วยการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เช่น สื่อ

สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ 

การวัดและประเมินผล 
เลือกใช้วิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับเรื่องท่ีจะประเมิน เช่น 
1. แบบทดสอบ 
2. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา 
3. ประเมินชิ้นงาน 
4. ประเมินการน าเสนอผลงาน 
5. ทดสอบความรู้ 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  การก ากับ ติดตาม และการประเมินผลแผนการศึกษา (จ านวน 6 ชั่วโมง) 
ค าอธิบายหน่วยการเรียนรู้ 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการก ากับ ติดตาม และการประเมินผลแผนการศึกษา ตลอดจนทักษะ     

การก ากับ ติดตาม และประเมินผลแผนการศึกษา และข้อเสนอแนะในบริบทการศึกษาของประเทศไทย 
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วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
1. มีความรู้ความเข้าใจในการก ากับ ติดตาม และการประเมินผลแผนการศึกษา 
2. เสนอแนวคิดการก ากับ ติดตาม และการประเมินผลแผนการศึกษาในบริบทของประเทศไทย 
3. สามารถน าความรู้ และประสงการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
1. แนวคิดในการก ากับ ติดตาม และการประเมินผลแผนการศึกษา 
2. เทคนิคและเครื่องมือในการออกแบบระบบการก ากับ ติดตาม และการประเมินผลแผนการศึกษา 
3. แนวทางการวางงแผนและการบริหารจัดการในบริบทของประเทศไทย 
4. ตัวชี้วัดหลักส าหรับระบบการก ากับติดตามและการประเมินผล 
แนวทางการจัดกิจกรรม 
ให้มีการจัดกิจกรรม ทั้ง 4 สาระของหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกันโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น 

การศึกษาด้วยตนเองจากชุดฝึกอบรมทางไกล การบรรยาย การอภิปราย กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติ และการ
แบ่งกลุ่ม เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

สื่อที่ใช้ในการพัฒนา 
เลือกใช้สื่อประกอบการพัฒนาให้สอดคล้องกับสาระของหน่วยการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เช่น      

สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผล 
เลือกใช้วิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับเรื่องท่ีจะประเมิน เช่น 
1. แบบทดสอบ 
2. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา 
3. ประเมินชิ้นงาน 
4. ประเมินการน าเสนอผลงาน 
5. ทดสอบความรู้ 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  การแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นและการน าเสนอ (จ านวน 12 ชั่วโมง) 

ค าอธิบายหน่วยการเรียนรู้ 
การแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นและการน าเสนอ จะช่วยให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้เรียนรู้ การวางแผน

การศึกษาเพ่ือการพัฒนา สถิติส าหรับการวางแผนการศึกษา การวิเคราะห์ปัญหาสาขาการศึกษา การวิเคราะห์
และการพิจารณาทางเลือกนโยบาย การคาดคะเน และการสร้างสภาพอนาคต การก ากับ ติดตามและการ
ประเมินผลแผนการศึกษา ตลอดจนข้อเสนอแนะการวางแผนการศึกษาเชิงพื้นที่และบริบทของประเทศไทย 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
1. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นที่เกี่ยวกับการวางงแผนการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 
2. เสนอแนวคิดและการวางแผนการศึกษาเชิงพื้นท่ีและบริบทของประเทศไทย 
3. สามารถน าความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
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สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
1. แนวคิดในการวางแผนการศึกษาเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และบริบทขอประเทศไทย 
2. ปัญหาและข้อจ ากัดของการวางแผนการศึกษาของประเทศไทย 
3. นโยบายการจัดการศึกษาและการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย 
4. การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0  

แนวทางการจัดกิจกรรม 
ให้มีการจัดกิจกรรม ทั้ง 4 สาระของหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกันโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น 

การศึกษาด้วยตนเองจากชุดฝึกอบรมทางไกล การบรรยาย การอภิปราย กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติ          
และการแบ่งกลุ่ม เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

สื่อที่ใช้ในการพัฒนา 
เลือกใช้สื่อประกอบการพัฒนาให้สอดคล้องกับสาระของหน่วยการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เช่น      

สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ 

การวัดและประเมินผล 
เลือกใช้วิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับเรื่องท่ีจะประเมิน เช่น 
1. แบบทดสอบ 
2. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา 
3. ประเมินชิ้นงาน 
4. ประเมินการน าเสนอผลงาน 
5. ทดสอบความรู้ 
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ส่วนที่ 3 
วิธีการด าเนินกิจกรรม 

 
1. ขั้นเตรียมการ 

เมื่อได้รับอนุมัติโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อน   
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มความสัมพันธ์ต่างประเทศ ได้ด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

1.1 ขออนุมัติประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือการติดตามประเมินผล หลักสูตร         
การวางแผนการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 

1.2   แต่งตั้งคณะท างานสร้างเครื่องมือการติดตามประเมินผลหลักสูตรการวางแผนการศึกษาฯ 

1.3 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม รายชื่อปรากฎในภาคผนวก 
1.4 เตรียมเอกสารเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือการติดตาม

ประเมินผล หลักสูตร การวางแผนการศึกษาฯ 

 

2. ขั้นด าเนินงาน 

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 
เวลา 09.00 – 12.00 น. ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาที่สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์       

และบุคลากรทางการศึกษา 
เวลา 13.00 – 16.00 น. ลงทะเบียน 
เวลา 18.00 – 19.00 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุม 
วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 
เวลา 09.00 – 10.00 น. พิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการฯ 
เวลา 10.00 – 12.00 น. หลักสูตรการวางแผนการศึกษาฯ และความร่วมมือที่เก่ียวข้อง 
เวลา 13.00 – 16.00 น. แบ่งกลุ่มปฏิบัติการสร้างเครื่องมือ (1) 
เวลา 18.00 – 19.00 น. แบ่งกลุ่มปฏิบัติการสร้างเครื่องมือ (2) 
วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 
เวลา 09.00 – 12.00 น. น าเสนอเครื่องมือในการติดตามประเมินผล 
เวลา 13.00 – 14.30 น. สรุปผลและปิดการประชุม 
 

3. ขั้นสรุปผล 
ปรับเครื่องมือติดตามประเมินผล  เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแก้ไขและจัดท าเครื่องมือ   

ฉบับสมบูรณ์ และรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ 
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ส่วนที่ 4 
สรุปผลการจัดกิจกรรม 

 
1. สรุปประเด็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเข้าร่วมการพัฒนา
หลักสูตรดังกล่าว และการสอบถามผู้ผ่านการพัฒนา ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เป็นประโยชน์สามารถน ามาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวในรุ่นต่อไป     ควรพัฒนาบุคลากร
ที่เก่ียวข้องในการจัดท าแผนนอกเหนือจากนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เนื่องจากส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
จัดท าแผนประจ าปีเป็นการวางแผนร่วมกันของทุกภาคส่วน บุคลากร               ที่เกี่ยวข้องควรมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องการวานแผน เพ่ือให้การด าเนินงานด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาควรเป็นบุคลากรส านักงานศึกษาธิการภาค ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด 

3. กระบวนการให้ผู้เข้ารับการพัฒนาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาที่ใช้ ในการพัฒนา โดยแบ่งหน่วย
การเรียนรู้ออกเป็น 4 หน่วยการเรียนรู้ และการทดสอบก่อน หลังการเข้ารับการพัฒนา 

4. การติดตามประเมินผลแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามความคิดเห็น          
ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การวางแผนการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา           
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 

5. ร่างแบบสอบถามการประเมินผล  แบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ หลักสูตร 
กระบวนการฝึกอบรม และผลที่ได้รับจากการพัฒนา แบบสอบถามความคิดเห็น ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร กระบวนการ และกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตร
การวางแผนการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค     
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาหลักสูตรในอนาคต 

6. วิธีการรวบรวมข้อมูล ควรใช้แอพพลิเคชั่น Google Form ส าหรับการตอบแบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ์ อย่างมีโครงสร้างความคิดเห็นผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การวางแผนการศึกษาเพ่ือสนับสนุน
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เพ่ือเป็นการประหยัดทรัพยากร      
และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยยุค 4.0   
 

2. เครื่องมือการติดตามประเมินผล 
รายละเอียดปรากฏในแบบสอบถามหน้าที่ 21 
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แบบสอบถามเพื่อการติดตามประเมินผลผู้ผ่านการพัฒนา 

หลักสูตรการวางแผนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
UNESCO – IIEP based intensive Education Planning 

…………………………………….. 
 

ค าชี้แจง 

  1. แบบสอบถามเพ่ือการติดตามประเมินผลผู้ผ่านการพัฒนา หลักสูตรการวางแผนการศึกษา                              
เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค (UNESCO – IIEP based 
intensive Education Planning) ฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือติดตามผลผู้ผ่านการพัฒนาหลักสูตรการวางแผน
การศึกษา เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และน าผลจากการ
ติดตามผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและเพ่ิมประสิทธิภาพของการด าเนินการพัฒนาครั้งต่อไป 

  2. แบบสอบถามเพ่ือติดตามการพัฒนา แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 

ด้านที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบ 

ด้านที่ 2 สาระหลักสูตรของการพัฒนา 

ด้านที่ 3 รูปแบบและวิธีการพัฒนา 

ด้านที่ 4 พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน และผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนกับองค์กร 

  3. ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของทุกท่าน จะไม่มีผลกระทบต่อการท างานของท่านและ
องค์กร ทั้งนี้ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จะข้อมูลที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในการพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
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ด้านที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

1.1 เพศ ชาย     หญิง 
  

1.2 อายุ ต่ ากว่า 41 ปี 
 41-50 ปี 
 51 ปีขึ้นไป 
  
1.3 การศึกษา 
 ปริญญาตรี 
 ปริญญาโท 
 ปริญญาเอก 
 อ่ืน ๆ โปรดระบุ………………………………………………......................  
  
1.4 ศาสนาที่นับถือ 
 พุทธ 
 อิสลาม 
 คริสต์ 
 อ่ืน ๆ โปรดระบุ………………………………………………...................... 
  
1.5 ต าแหน่ง 
 นักวิชาการศึกษา 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 นักทรัพยากรบุคคล 
 ศึกษานิเทศก์ 
 ผู้อ านวยการกลุ่ม (โปรดระบุ).................................. 
 อ่ืน ๆ โปรดระบุ………………………………………………...................... 
  
1.6 สังกัด  
 ส านักงานศึกษาธิการภาค 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 อ่ืน ๆ โปรดระบุ………………………………………………...................... 
1.6 ประสบการณ์การท างานด้านการวางแผนการศึกษา 
 ไม่มีประสบการณ์ 1 - 5 ปี 6-10 ปี 
 10 ปี ขึ้นไป  อ่ืน ๆ โปรดระบุ…………………… 
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ส่วนที่ 2    สาระของหลักสูตรการพัฒนา 

ค าชี้แจง    โปรดให้ข้อคิดเห็นตามสาระของหลักสูตรการพัฒนาที่น าไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

    เกณฑ์การให้ค่าระดับความคิดเห็น  ดังนี้ 
5   หมายถึง   มากที่สุด   

4   หมายถึง   มาก   

3   หมายถึง  ปานกลาง 

2   หมายถึง   น้อย   

1   หมายถึง   น้อยที่สุด 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1. ปรัชญา แนวคิด และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความชัดเจน      
2. โครงสร้างหลักสูตรมีความเหมาะสมกับระยะเวลาที่ก าหนด (5 วัน)      
3. การวางแผนการศึกษามีความส าคัญต่อการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ      
5. การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีมีความส าคัญต่อการวางแผนการศึกษา      
6. การวางแผนการศึกษาต้องค านึงถึงความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ      
7. การพัฒนาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมีสัดส่วนเหมาะสม      
8. การน าเสนอแนวคิดการวางแผนการศึกษาในบริบทของประเทศไทย      
9. การวางแผนการศึกษาเพ่ือการพัฒนา      
10. สถิติส าหรับการวางแผนการศึกษา      
11. การวิเคราะห์ปัญหาสาขาการศึกษา      
12. การวิเคราะห์และการพิจารณาทางเลือกนโยบาย      
13. การคาดคะเน และการสร้างสภาพอนาคต      
14. การก ากับติดตามและการประเมินผลแผนการศึกษา      
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ด้านที่ 3 รูปแบบและวิธีการพัฒนา 

ค าชี้แจง    โปรดให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบวิธีการพัฒนา 

               เกณฑ์การให้ค่าระดับความคิดเห็น  ดังนี้ 
5   หมายถึง   มากที่สุด   

4   หมายถึง   มาก   

3   หมายถึง  ปานกลาง 

2   หมายถึง   น้อย   

1   หมายถึง   น้อยที่สุด 

 รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1. ท่านคิดว่ารูปแบบและวิธีการพัฒนาที่ใช้ในการพัฒนามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
1.1 การศึกษาด้วยตนเอง      
1.2 การบรรยาย      
1.3 การท างานกลุ่ม      
1.4 การระดมความคิด      
1.5 การศึกษากรณีตัวอย่าง      
1.6 การน าเสนอผลงาน      
1.7 การมอบหมายงานระหว่างการพัฒนา      
1.8 การประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม       
1.9 การประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของวิทยากร       
1.10 การประเมินเวลาของผู้เข้ารับการพัฒนา 80 %      

2. ท่านคิดว่าควรจัดรูปแบบและวิธีการพัฒนาตามข้อ 2.1 – 2.6 ในระดับใด 
2.1 การเรียนรู้จากสถานที่จริง      
2.2 เสวนาวิชาการ      
2.3 การอภิปราย      
2.4 การศึกษาดูงาน      
2.5 สร้างเสริมประสบการณ์จากวิทยากรประจ ากลุ่ม      
2.6 การประเมินผลด้วยการทดสอบความรู้รายบุคคล      

3. ท่านคิดว่าวิทยากรในหลักสูตรมีความเหมาะสมระดับใด       
     3.1 ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา      
     3.2 ความเอาใจใส่ผู้เข้ารับการพัฒนา      
     3.3 การตรวจงานและให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสม่ าเสมอ      
     3.3 ความรอบรู้ มีเทคนิคการถ่ายทอดความรู้       
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ด้านที่ 4 การประเมินพฤติกรรม และการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กร  
ค าชี้แจง    โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติของท่าน  
               เกณฑ์การให้ค่าระดับความคิดเห็น  ดังนี้ 

5   หมายถึง   มากที่สุด   

4   หมายถึง   มาก   

3   หมายถึง  ปานกลาง 

2   หมายถึง   น้อย   

1   หมายถึง   น้อยที่สุด 
       

รายการ 
การปฏิบัติ ระดับความคิดเห็น 

มี ไม่มี 5 4 3 2 1 

1. น าความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน        
2. น าความรู้ที่ได้จากการพัฒนาไปเผยแพร่ถ่ายทอดให้ผู้อื่น        
3. ให้ค าแนะน าปรึกษาแก่ผู้ร่วมงาน        
4. น าความรู้ไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีความมั่นใจ        
5. หลังจากผ่านการอบรมหลักสูตรนี้ ท่านมีความรู้มากขึ้น        
6. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงานด้านการวางแผนพัฒนาการศึกษา        
7. มีเครือข่ายด้านการวางแผนการศึกษา        
8. หน่วยงานมีแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย

กระทรวงศึกษาธิการ 
       

9. หน่วยงานสามารถขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ                 

       

10.  หน่วยงานวางแผนพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมน าไปสู่การ
ปฏิบัติ 

       

11. การบูรณาการการท างานร่วมกันกับหน่วยงานทางการศึกษา                  
ทุกสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

       

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหลักสูตร 
1. ด้านเนื้อหาวิชาในหลักสูตร 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 

2. ด้านรูปแบบและวิธีการพัฒนา 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
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3. ด้านวิทยากร 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 
 

4. ด้านบริหารจัดการ 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ 

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
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