


ค ำน ำ 
 
 เอกสารสรุปผลการด าเนินงานตามตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจ กศน. ภายใต้
สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ การประเมินโครงการมีเป้าประสงค์
หลักคือ ต้องการข้อมูลที่บ่งชี้ว่าโครงการที่ด าเนินการนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ หรือเป็นโครงการ            
ที่คุ้มค่าต่อการตัดสินใจ ในการด าเนินการหรือไม่ รวมถึงการศึกษาว่าในการด าเนินการโครงการมีปัญหาที่ต้อง
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขในเรื่องอะไรบ้าง เป็นโครงการที่มีคุณค่ามากน้อยเพียงใด  และเพ่ือเป็นแนวทาง            
ในการด าเนินงานของส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564         

 กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์กับ              
ผู้ที่สนใจเพ่ือน าไปพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนผู้ที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานตามโครงการฯ ให้บรรลุ               
ตามวัตถุประสงคข์องโครงการฯ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

                                                                                    กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 
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บทน ำ 
 

หลักกำรและเหตุผล 
 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส านักงาน กศน. ได้รับมอบนโยบายและแนวทางการด าเนินงาน               
จากรัฐมนตรี    ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัตงาน
ตามบทบาทหน้าที่ ในการส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานการจั ดการศึกษานอกระบบและการศึกษา             
ตามอัธยาศัยเพ่ือเพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  
ซึ่งมีแนวทางการด าเนินงานหลักๆ ประกอบด้วย การพัฒนาครู กศน. และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัด
กิจกรรมการศึกษาและเรียนรู้ (Good Teacher)การพัฒนาหน่วยงาน/สถานศึกษาให้มีสภาพบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมที่ เอ้ือต่อการเรียนรู้ (Good Place Best Check In) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                        
ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ (Good Activities) เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคี เครือข่าย (Good 
Partnership) พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา (Good Innovation) และ
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทุกช่วงวัย (Good Learning Center) 
 ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมได้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งได้ด าเนินการขับเคลื่อนงาน           
ตามนโยบายที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) ได้มอบให้หน่วยงานและ
สถานศึกษาสังกัดส านักงาน กศน.ทุกแห่งด าเนินการ ตั้งแต่เริ่มปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยได้ด าเนินการ
ตามกรอบแนวทางและกิจกรรมครอบคลุมในทุกด้าน และเมื่อมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรั สโคโรนา 
2019 (โควิด-19) ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ก็สามารถขับเคลื่อนนโยบาย “กศน. WOW WOW ก้าวสู่
ยุคดิจิทัล” ได้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ ในการนี้ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้เรียนเชิญ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มาตรวจเยี่ยมติดตามผล    การน านโยบายสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้ง    
ลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังการด าเนินกิจกรรมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ชี้แจงแนวทาง 
ข้อเสนอแนะการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินงานดังกล่าวโดยจัดแสดงนิทรรศการที่เป็นBest Practice 
ณ ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ เพ่ือให้คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมไปถึงนักศึกษา 
กศน. ได้รับมอบการน านโยบายสู่การปฏิบัติ รวมทั้งได้น าเสนอประเด็นปัญหา แนวทางการแก้ไข และ                
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร ะหว่างครู 
กศน.กับผู้เรียนและ  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมตามนโยบายกศน. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล              
ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ อีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์ของกำรประเมินโครงกำร  
 1. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา กศน. ได้รับทราบแนวทางการน า
นโยบายสู่การปฏิบัติ ของ กศน. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล จากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
 2. เพ่ือให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู กศน. นักศึกษา กศน.และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดกิจกรรมตามนโยบาย กศน. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล ของสถานศึกษา 
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ขอบเขตของกำรประเมินโครงกำร 
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า 

พนักงานราชการ บุคลากรจ้างเหมาเอกชนด าเนินงาน หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 
แขกผูม้ีเกียรติ คณะท างานที่เก่ียวข้อง นักศึกษา กศน. รวมทั้งสิ้น จ านวน 926 คน 

 
ระยะเวลำกำรประเมินโครงกำร 

การประเมินโครงการระหว่างวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2563 ณ ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
นิยำมศัพท ์

โครงการ หมายถึง โครงการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจ กศน. ภายใต้
สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ1.2. เพ่ือจัดท าแบบทดสอบ
วัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 25๖๒ ผลการประเมินโครงการ หมายถึง ผลที่เกิดจากการ
ด าเนินโครงการในด้านต่างๆ ดังนี้ 

2.1 ปัจจัยน าเข้า (Input) ประกอบด้วย งบประมาณ บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ 
2.2 ปัจจัยผลิตผล (Product) ประกอบด้วย ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และดัชนี 

ชี้วัดของโครงการ   
2.3 ปัจจัยกระบวนการ (Process) ประกอบด้วย กิจกรรมในโครงการ ระยะเวลาของโครงการ  

การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินโครงการ 
 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
     1. ครู กศน.และบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการน านโยบาย กศน. WOW 
WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล สู่การปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น  
     2. นักศึกษา กศน.มีความรู้ความรู้ด้านวิชาการเพ่ิมมากข้ึน 
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บทที่ 2 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับกำรประเมินโครงกำร 

 
1. ควำมจ ำเป็นของกำรประเมินโครงกำร 

ในการประเมินโครงการมีเป้าประสงค์หลักคือ ต้องการให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งได้ด าเนินการ
ขับเคลื่อนงานตามนโยบายที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) ได้มอบให้
หน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดส านักงาน กศน.ทุกแห่งด าเนินการ ตั้งแต่เริ่มปีงบประมาณ พ.ศ.2563                
โดยได้ด าเนินการตามกรอบแนวทางและกิจกรรมครอบคลุมในทุกด้าน และเมื่อมีการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ก็สามารถขับเคลื่อนนโยบาย “กศน. 
WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล” ได้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ ในการนี้ส านักงาน กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์ จึงได้เรียนเชิญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มาตรวจเยี่ยมติดตามผลการน านโยบาย                
สู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งลงพ้ืนที่ เพ่ือรับฟังการด าเนินกิจกรรมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา                 
ตามอัธยาศัย ชี้แจงแนวทาง ข้อเสนอแนะการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินงานดังกล่าวโดยจัดแสดง
นิทรรศการที่เป็นBest Practice ณ ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ เพ่ือให้คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รวมไปถึงนักศึกษา กศน. ได้รับมอบการน านโยบายสู่การปฏิบัติ รวมทั้งได้น าเสนอประเด็น
ปัญหา แนวทางการแก้ไข และข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นกิจกรรมในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู กศน.กับผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมตามนโยบายกศน. WOW 
WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
2. ควำมหมำยของกำรประเมินโครงกำรคืออะไร 

การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการที่ก่อให้เกิดสารนิเทศในการปรับปรุงโครงการ                   
และสารนิเทศในการตัดสินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (สมหวัง พิริยานุวัฒน์,  2544) 

การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบเพ่ือสรุปผล
ว่าโครงการนั้นๆ ได้บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายและมีประสิทธิภาพเพียงใด (เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี
2546) 

 
3. ประเภทของกำรประเมินโครงกำร 

การแบ่งประเภทการประเมินโครงการคงมิใช่เป็นการก าหนดเกณฑ์เด็ดขาด  แต่จ าเป็นต้องอาศัย
เกณฑ์หลายชนิดมาจ าแนกประเภท  เช่น  ใช้เวลา  วัตถุประสงค์  วิธีการ  และรูปแบบการประเมินมาบ่งบอก
ถึงประเภทของการประเมิน  ซึ่งในที่นี้อาจจ าแนกการประเมินโครงการออกเป็น  4  ประเภท  ดังนี้ 

3.1 กำรประเมินโครงกำรก่อนด ำเนินกำร  (Preliminary  Evaluation)   
เป็นการศึกษาประเมินความเป็นไปได้  (Feasibility  Study)  ก่อนที่เริ่มโครงการใดๆ โดยอาจ 

ท าการศึกษาถึงประสิทธิภาพของปัจจัยป้อน  ความเหมาะสมของกระบวนการที่คาดว่าจะน ามาใช้ในการ
บริหารจัดการโครงการ  ปัญหา  อุปสรรค  ความเสี่ยงของโครงการ  ตลอดจนผลลัพธ์  หรือประสิทธิผลที่คาด
ว่าจะได้รับ  ในขณะเดียวกันก็อาจจะศึกษาปลกระทบที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในด้านต่าง ๆ  เช่น  

-  การประเมินผลกระทบด้านสังคม (Social  Impact  Assessment-SIA) 
                -  การประเมินผลกระทบด้านนิเวศ (Ecological  Impact  Assessment-EIA) 



๔ 

 

                  -  การประเมินผลกระทบด้านการเมือง (Political  Impact  Assessment-PIA) 
          -  การประเมินผลกระทบด้านเทคโนโลยี (Technological  Impact  Assessment-TIA) 
      -  การประเมินผลกระทบด้านประชากร (Population  Impact  Assessment-PIA) 
              -  การประเมินผลกระทบด้านนโยบาย (Policy  Impact  Assessment-POIA) 

-  การประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ (Economic  Impact  Assessment) 
การประเมินโครงการก่อนการด าเนินการนี้มีประโยชน์ส าหรับนักลงทุน  เพื่อศึกษาดูว่าก่อน 

ลงมือโครงการใดๆ นั้นจะเกิดความคุ้มค่าแก่การลงทุน (Cost effectiveness) หรือจะเกิดผลกระทบต่อระบบ
สิ่งแวดล้อมทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ประชากร เทคโนโลยีและระดับนโยบายหรือไม่ หากได้
ท าการศึกษารอบคอบแล้วอาจจะได้ผลการคาดการณ์ล่วงหน้าว่าจะได้เกิดประโยชน์หรือโทษอย่างไร ปัญหา  
อุปสรรค เป็นอย่างไร เพ่ือผู้เป็นเจ้าของโครงการจะได้ตัดสินล่วงหน้าว่าจะเลิกล้ มโครงการหรือปรับปรุง
องค์ประกอบและกระบวนการบริหารจัดการโครงการเพียงใดเพ่ือให้เกิดผลดี 
 

3.2 กำรประเมินระหว่ำงด ำเนินกำรโครงกำร  (Formative  evaluation)   
เป็นการประเมินผลเพื่อการปรับปรุงเป็นส าคัญซึ่งมักจะใช้ประเมินผลระหว่างแผนหรือ 

ระหว่างพัฒนาโครงการ ผลที่ได้จาก Formative  evaluation นั้น จะช่วยตั้งวัตถุประสงค์ของโครงการให้
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีแท้จริง นอกจากนั้น Formative evaluation อาจใช้ในระหว่างด าเนินโครงการ   
จะช่วยตรวจสอบว่า โครงการได้ด าเนินไปตามแผนของโครงกา รอย่างไร  อาจเรียกชื่อเฉพาะว่า 
Implementation evaluation หรือ Formative evaluation อาจตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการว่า
ด าเนินได้ผลเพียงไรเรียกว่า Progress evaluation โดยทั่วไปแล้ว Formative evaluation อาจใช้ประเมิน 
สิ่งต่อไปนี้ 

1.  ทบทวนแผนของโครงการ 
         2.  การสร้างแผนของโครงการ 
                 3.  การพัฒนาแบบสอบถาม (Questionnaire) หรือรายการ (Check list)  ส าหรับรวบรวม
ข้อมูลตามเรื่องที่ต้องการ 
               4.  การคัดเลือกวิธีการวัดผลที่เหมาะสม 
                  5.  การก าหนดตารางเวลาการประเมินผลให้สอดคล้องกับการด าเนินโครงการ 
                6.  การเตรียมข้อมูลที่จะเป็นข่าวสารส าหรับการรายงานและเสนอแนะส าหรับการตัดสิน
เกี่ยวกับการด าเนินโครงการ 
                7.  การแนะน าแนวทางปรับปรุงการแก้ปัญหาและการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติของโครงกา 

3.3 กำรประเมินเม่ือสิ้นสุดโครงกำรหรือประเมินผลผลิต  (Summative  Evaluation)   
เป็นการประเมินผลรวมสรุป มักจะใช้ประเมินหลังสิ้นสุดโครงการส าหรับโครงการที่มีการ 

ด าเนินระยะยาวก็อาจใช้ Summative Evaluation ในการสรุปย่อความระยะยาวต่างๆ ข้อมูลที่ได้จากระยะ
ต่างๆ จะช่วยให้มีการประเมินสรุปรวมนั้นส่วนใหญ่จะรวบรวมจากผลของ Formative evaluationเป็น  
Summative Evaluation ซึ่งผลสรุปที่ได้จะน าสู่การรายงายว่า โครงการได้บรรลุเป้าหมาย (Goals) หรือไม่
อย่างไร ตลอดจนการรายงานถึงสถานภาพของโครงการว่าประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวเพียงไร  มีปัญหา
หรืออุปสรรคใดที่ต้องแก้ไขปรับปรุงข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ผู้บริหารโครงการสามารถน าไปสู่การตัดสินว่า  
โครงการนั้นควรด าเนินการต่อหรือยกเลิก 
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3.4  กำรประเมินประสิทธิภำพ   
การประเมินโครงการโดยทั่วไป  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยที่ผ่านมา  ยังจ ากัดอยู่ตา 

เพียงการประเมินผลผลิต  โดยมุ่งที่จะทราบความส าเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการเท่านั้น  ทั้งนี้เพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจของผู้ให้บริการหรือผู้ให้ทุนในการยุติหรือขยายโครงการ  แต่ในปัจจุบันนักประเมินและ
ผู้บริหารโครงการ  ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการประเมินประสิทธิภาพของโครงการด้วย  โดยถือว่าเป็น
ประเภทของการประเมินที่จ าเป็นส าหรับโครงการบริการทั่วไป  เพราะจะช่วยเสริมให้โครงการเหล่านั้น  
สามารถด าเนินการอย่างสอดคล้องกับสภาวการณ์ของสังคม  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  โครงการที่เอ้ืออ านวยต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น  หรือโครงการที่เป็นตัวก าหนดเกณฑ์ส าคัญส าหรับประกันโครงการขนาดใหญ่ระดับชาติ  ที่จะ
ไม่ต้องสูญเสียทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดโดยไม่จ าเป็น  การด าเนินโครงการบริการสังคมนั้น  จะไม่มุ่งแต่เพียง
ความส าเร็จของโครงการเท่านั้น  แต่จะต้องให้คุ้มค่าในเชิงของประสิทธิภาพด้วย  
      โดยปกติการประเมินประสิทธิภาพของโครงการมักจะเริ่มจากค าถามต่าง ๆ กัน  เช่น 
                   1.  ความส าเร็จของโครงการนั้น ๆ เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายแล้วมีความเหมาะสมหรือไม่ 
                   2.  ผลผลิตของโครงการเกิดจากปัจจัยที่ลงทุนไปใช่หรือไม่ 
                   3.  โครงการนี้มีผลผลิตสูงกว่าโครงการอื่น ๆ เมื่อลงทุนเท่ากันหรือไม่  และเพราะเหตุใด 
 
4. รูปแบบกำรประเมินโครงกำร 

4.1 แนวคิดและโมเดิลซิปในกำรประเมินของสตัฟเฟิลบีม  (Srufflebeam’s  CIPP  Model) 
ในปี ค.ศ.1971 สตัฟเฟิลบีมและคณะได้เขียนหนังสือทางการประเมินออกมาหนึ่งเล่ม ชื่อว่า 

”Educational Evaluation and decision Making”  หนังสือเล่มนี้ได้เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในวง
การศึกษาของไทยเพราะได้ให้แนวคิดและวิธีการทางการวัดและประเมินผลการศึกษาได้อย่างน่าสนใจและ
ทันสมัยด้วย  นอกจากนั้น  สตัฟเฟิลบีมก็ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับการประเมินและรูปแบบของการประเมินอีก
หลายเล่มอย่างต่อเนื่อง  จึงกล่าวได้ว่า  ท่านผู้นี้เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาทฤษฎีการประเมิน  จนเป็น
ที่ยอมรับกันทั่วไปในปัจจุบัน  เรียกว่า  CIPP  Model 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

การประเมินสภาวะแวดล้อม 

(Context  Evaluation) 

การประเมินปัจจัยเบื้องต้น/ตัวป้อน 

(Input  Evaluation) 

การประเมินกระบวนการ 

(Process  

Evaluation) การประเมินผลผลิต 

(Product  

Evaluation) 
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           รูปแบบกำรประเมินแบบซิป  (CIPP  Model)  เป็นการประเมนภาพรวมของโครงการ  ตั้งแต่บริบท  
ปัจจัยป้อน  กระบวนการ  และผลผลิต  (Context,  Input,  Process  and  product)  โดยจะใช้วิธีการ
สร้างเกณฑ์และประสิทธิภาพของโครงการ  ทั้งภาพรวมหรือรายปัจจัยเป็นส าคัญ  ซึ่งพออธิบายได้ดังนี้ 

กำรประเมินด้ำนบริบท   หรือประเมิน เนื้ อความ  (context Evaluation )  เป็นการศึกษา
ปัจจัยพ้ืนฐานที่น าไปสู่การพัฒนาเป้าหมายของโครงการ  ได้แก่  บริบทของสภาพแวดล้อม  นโยบาย  
วิสัยทัศน์  ปัญหา  แหล่งทุน  สภาพความผันผวนทางด้านสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง  ตลอดจนแนวโน้ม
การก่อตัวของปัญหาที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินโครงการ  เป็นต้น 
         กำรประเมินปัจจัยป้อน  (Input Evaluation) เพ่ือต้นหาประสิทธิภาพขององค์ประกอบที่น ามาเป็น
ปัจจัยป้อน  ซึ่งในด้านการท่องเที่ยวอาจจะจ าแนกเป็นบุคคล  สิ่งอ านวยความสะดวก  เครื่องมือ  อุปกรณ์  
ครุภัณฑ์  ศักยภาพการบริหารงาน  ซึ่งแต่ละปัจจัยก็ยังจ าแนกย่อยออกไปอีก  เช่น  บุคคล  อาจพิจารณาเป็น  
เพศ  อายุ  มีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ  ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง  ทัศนคติ   ศักยภาพ  
ความสามารถ  ประสบการณ์  ความรู้  คุณวุฒิทางการศึกษา  ถิ่นที่อยู่และลักษณะกระบวนการกลุ่ม  เป็นต้น 
         กำรประเมินกระบวนกำร  (Process Evaluation)  เป็นการศึกษาต่อจากการประเมินบริบทและ
ปัจจัยป้อนว่า  กระบวนการเป็นไปตามแผนที่วางไว้  เป็นการศึกษาค้นหาข้อบกพร่อง  จุดอ่อน  หรือจุดแข็ง
ของกระบวนการบริหารจัดการโครงการที่จะน าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อย
เพียงใด 

กำรประเมินผลิตผล  (Product Evaluation)  เป็นการตรวจสอบประสิทธิผลของโครงการ  
โดยเฉพาะความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับผลลัพธ์ที่ได้แล้วน าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ไปตัดสิน  เกณฑ์
มาตรฐานนั้นอาจจะก าหนดขึ้นเองหรืออาศัยเกณฑ์ท่ีบุคคลหรือหน่วยงานอื่นก าหนดไว้ก็ได้  ซึ่งในท่ีนี้ผู้วิจัยจะ
กล่าวในตอนต่อไป 

4.2  แนวควำมคิดและแบบจ ำลองของ  R.W. Tyler 
R.W. Tyler เป็นนักประเมินรุ่นแรกๆ ในปี  ค.ศ.  1930  และเป็นผู้ที่เริ่มต้นบุกเบิกแนวความคิดเห็น

เกี่ยวกับการประเมินโครงการ  เขามีความเห็นว่า  “การประเมินคือการเปรียบเทียบพฤติกรรมเฉพาะอย่าง  
(performance)  กับจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมที่วางไว้” โดยมีความเชื่อว่า จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้อย่างชัดเจน  
รัดกุมและจ าเพาะเจาะจงแล้ว  จะเป็นแนวทางช่วยในการประเมินได้เป็นอย่างดีในภายหลัง  จากค าจ ากัด
ความของการประเมินดังกล่าวแล้วนี้จะเห็นได้ว่า  มีแนวความคิดเห็นว่า  โครงการจะประสบผลส าเร็จหรือไม่  
ดูได้จากผลผลิตของโครงการว่าตรงตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้แต่แรกหรือไม่เท่านั้น  แนวความคิดในลักษณะ
ดังกล่าวนี้เรียกว่า  “แบบจ าลองที่ยึดความส าเร็จของจุดมุ่งหมายเป็นหลัก  (Goal  Attainment  Model    
or  Objective)  เรียกว่า  Tyler’s  Goal  Attainment  Model   

ซึ่งต่อมาปี  1950  ได้มีรูปแบบ  มาใช้เป็นกระบวนการตัดสินการบรรลุวัตถุประสงค์ของสิ่งที่ท าการ
ประเมิน  (R.W.  Tyler.1950)  เรียกว่า “Triple Ps Model”   ดังนี้           
            P-Philosophy  &  Purpose  -ปรัชญา/จุดมุ่งหมาย 
                     P-Process  -กระบวนการ 
                     P-Product  -ผลผลิต 
                     ในการประยุกต์ใช้ในการประเมินโครงการทางการศึกษาได้โดยการประเมินความสัมพันธ์ของ
ทั้ง 3 ว่า ปรัชญา/จุดมุ่งหมายของโครงการมีความสัมพันธ์กับกระบวนการและผลผลิตหรือไม่  ถ้าประเมินเป็น
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ส่วน ๆ ก็จะประเมินในด้านประสิทธิภาพของปรัชญา/จุดมุ่งหมายและกระบวนการประเมินประสิทธิผลของ
ผลผลิตว่าตรงกับปรัชญา/จุดมุ่งหมายหรือไม่  มีประสิทธิภาพเพียงใด  เป็นต้น 

4.3  แนวควำมคิดของ Stake  ในกำรประเมิน 
แนวความคิดของ Robert E. Stake  นั้น  ค านึงถึงความต้องการสารสนเทศที่แตกต่างกันของบุคคล

หลาย ๆ ฝ่าย  ที่เกี่ยวข้องกับโครงการในการประเมินโครงการ  ผู้เกี่ยวข้องคนหนึ่งอาจต้องการทราบเกี่ยวกับ
ความแน่นอนและสอดคล้องในการวัด  เพ่ือการประเมินนั้น ๆ ในขณะที่ผู้เกี่ยวข้องคนอื่นอาจต้องการทราบทิศ
ทางการด าเนินงานของโครงการหรือผู้ใช้ผลผลิตของโครงการอาจมีความต้องการอีกรูปหนึ่ง  ส าหรับนักวิจัย
อาจต้องการสารสนเทศท่ีแตกต่างไปจากผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ เพราะการประเมินนั้นเพ่ือที่จะรู้เรื่องราวต่าง ๆ ของ
โครงการอย่างละเอียดลึกซ้ึง  เพื่อน ามาประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ 

ดังนั้นการประเมินโครงการจึงต้องมีการบรรยายเกี่ยวกับโครงการอย่างละเอียดเพ่ือให้ครอบคลุมถึง
สารสนเทศที่จะตองสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง  เพ่ือจะน าไปสู่การตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการนั้น  จึง
เสนอรูปแบบของการประเมินโครงการอย่างมีระบบ  โดยการบรรยายและตัดสินคุณค่าเกี่ยวกับโครงการตาม
หลักการของโครงการนั้นๆ  

Stake  ได้ตั้งชื่อแบบจ าลองในการประเมินผลของเขาว่า  แบบจ าลองการสนับสนุน  (Countenance  
Model)  ดังแสดงในแผนภูมิข้างล่างนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
 

จากแผนภูมิข้างต้นจะเห็นได้ว่า  Stake  ได้เน้นว่า  การประเมินโครงการจะต้องมี  2  สว่น  คือ  การ
บรรยาย  (Descriptive)  และการตัดสินคุณค่า  (Judgment) 
            ในภำคกำรบรรยำยนั้น  ผู้เชีย่วชาญหรือผู้ประเมินจะต้องหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการให้
ได้มากท่ีสุด ประกอบด้วย  2  ส่วน  คือ 
                 1.  เป้ำหมำยหรือควำมคำดหวัง  (Goals  or  Intents)  เป้าหมายที่ครอบคลุมนโยบาย
ทั้งหมด  ส าหรับการประเมินการศึกษาไม่ควรจะสนใจเป้าหมายเฉพาะในแง่พฤติกรรมของผู้เรียนเพียงอย่าง
เดียว  ต้องค านึงถึงองค์ประกอบอื่น ๆ ด้วย  ความคาดหวังนี้ประกอบด้วย  3  ส่วน  คือ 



๘ 

 

                               1.1  สิ่งน า  (Antecedence)  เป็นสภาพที่มีอยู่ก่อน  ซึ่งอาจจะเก่ียวพันกับผลของ
การเรียนการสอน 
                               1.2  ปฏิบัติการ  (Transactions)  เป็นผลส าเร็จของการจัดกระท างานเป็น
องค์ประกอบของขบวนการเรียนการสอน 
                               1.3  ผลลัพธ์  (Outcomes)  เป็นผลของโปรแกรมทางการศึกษา 
                    2.  สิ่งท่ีเป็นจริงหรือสังเกตได้  (Observations)  เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสภาพความเป็นจริง  
มีส่วนประกอบ  3  ส่วนเช่นกัน  คือ  สิ่งน า  ปฏิบัติการ  และผลลัพธ์ 
                    ความสอดคล้องระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่เป็นจริง  มิได้เป็นตัวชี้บ่งว่าข้อมูลที่เราได้มีความ
เที่ยงหรือความตรง  แต่เป็นเพียงสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า  สิ่งที่ตั้งใจไว้ได้เกิดข้ึนจริงเท่านั้น 
                    ในภำคกำรตัดสินคุณค่ำ  เป็นส่วนที่จะตัดสินว่า  โครงการประสบความส าเร็จหรือไม่เพียงใด  
นักประเมินต้องพยายามศึกษาดูว่า  มาตรฐานอะไรบ้างที่เหมาะสมในการที่จะน ามาเปรียบเที ยบเพ่ือช่วยใน
การตัดสินใจโดยทั่วๆ ไป  เกณฑ์ท่ีใช้มี  2  ชนิด  คือ 
                    1.  เกณฑ์สัมบูรณ์  (Absolute  Criterion)  เป็นเกณฑ์ที่เราตั้งไว้  อาจจะเกิดขึ้นก่อนโดยมี
ความเป็นอิสระจากพฤติกรรมของกลุ่ม 
                    2.  เกณฑ์สัมพัทธ์  (Relative  Criterion)  เป็นเกณฑ์ท่ีได้มาจากพฤติกรรมของกลุ่ม 
                    ถ้าผู้ประเมินไม่สามารถหามาตรฐานที่จะน ามาเปรียบเทียบได้  ก็ต้องพยายามหาโครงการอ่ืน
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันมาเปรียบเทียบเพ่ือช่วยในการตัดสินใจ  แบบจ าลองนี้มุ่งเน้นความสอดคล้อง  และ
ความสมเหตุสมผลของเมตริกบรรยายและเมตริกตัดสินคุณค่า ส าหรับความสอดคล้องนั้นมี 2 ลักษณะคือ 
                    1.  Contingence  เป็นความสอดคล้องเชิงเหตุผล  จะพิจารณาความสัมพันธ์ในแนวตั้งตาม  
ของ Stake 
                    2.  Congruence  เป็นความสอดคล้องที่ปรากฏขึ้นจริง  หรือเป็นความสอดคล้องในเชิง
ประจักษ์  (empirical)  พิจารณาความสัมพันธ์ในแนวนอนตาม  ของ Stake 

ข้อดีส าหรับรูปแบบของการประเมินของ Stake คือ  เสนอวิธีการประเมินเป็นระบบ  เพื่อ 
จัดเตรียมข้อมูลเชิงบรรยาย  และตัดสินคุณค่า  มีมาตรฐานในการประเมินปรากฏชัดเจน  แต่มีข้อจ ากัดคือ  
เซลล์บางเซลล์ของเมตริกมีความคาบเกี่ยวกัน  และความแตกต่างระหว่างเซลล์ไม่ชัดเจน  ซึ่งอาจจะท าให้เกิด
ความขัดแย้งภายในโครงการได ้
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บทที่ 3  
วิธีกำรประเมินโครงกำร 

 
รูปแบบกำรประเมินโครงกำร 

การประเมินโครงการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจ กศน. ภายใต้สถานการณ์
โรคระบาดโควิด-19 ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ใช้รูปแบบการประเมินโดยใช้แนวคิดและ
โมเดล CIPP ในการประเมินของสตัฟเฟิลบีม (Strufflebeam’s  CIPP  Model) 

 
วิธีกำรประเมินโครงกำร 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งผู้เข้าร่วมโครงการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจ 

กศน. ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มตัวอย่าง 
ประกอบด้วย 

- ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า 
พนักงานราชการ บุคลากรจ้างเหมาเอกชนด าเนินงาน หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 
แขกผู้มีเกียรติ คณะท างานที่เกี่ยวข้อง นักศึกษา กศน. รวมทั้งสิ้น จ านวน 926 คน ซึ่งก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Robert V. Krejcie and Earyle W. Morgan ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย Purposive 
Sampling 
 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินโครงกำร 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจ กศน. 
ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 2 ส่วน คือ 
  1. แบบสอบถามความพึงพอใจของโครงการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตาม
ภารกิจ กศน. ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
  2.แบบสังเกต     
         
กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินโครงกำร 

วิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ  โดยใช้ค่าเฉลี่ย X  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S ค่าร้อยละ 
Percentage และค่าความถี ่f   
 
สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ค่าร้อยละ (Percentage) ค านวณจากสูตร  

เมื่อ     P แทน ค่าร้อยละ 
   f แทน ความถี่หรือจ านวนข้อมูลที่ต้องการหาร้อยละ 
   N แทน จ านวนความถี่ทั้งหมด 

100
N

f
p
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 ค่าเฉลี่ย ( X ) ค านวณจากสูตร 

    X       =  
N

X  

เมื่อ   X  แทน ค่าเฉลี่ย 
         แทน ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด 
   N  แทน จ านวนข้อมูลประชากรทั้งหมด 

 

 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S)  ค านวณจากสูตร  

   S.D.  =
)1(

)( 22



 
NN

xxN
 

เมื่อ       S.D. แทน     ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    x  แทน     ผลรวมของคะแนนในกลุ่ม 
    2x  แทน     ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 
     N แทน     จ านวนประชากรในกลุ่มตัวอย่าง 
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บทที่  4 
ผลกำรประเมินโครงกำร 

 
 การน าเสนอผลการประเมินโครงการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจ กศน. 
ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้รับผิดชอบโครงการ              
ได้น าเสนอผลการประเมินโครงการ ดังนี้ 

1. ผลการประเมินปัจจัยน าเข้า (Input)  
1.1 ผลการประเมินด้านงบประมาณ  
ผู้ให้ข้อมูลในการประเมินโครงการในด้านนี้ประกอบด้วย  
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บัญชี เจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ  วิธีการประเมินใช้

วิธีการสัมภาษณ์สอบถามข้อมูล และประเมินจากเอกสารที่ใช้ในการบริหารและด าเนินงานในโครงการ 
ผลการประเมินพบว่า  
โครงการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจ กศน. ภายใต้สถานการณ์โรคระบาด

โควิด-19 ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบไปด้วย : แผนงาน :ยุทธศาสตร์สร้างความ
เสมอภาคทางการศึกษาโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกา. แผนงาน รศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กิจกรรมการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
ทั่วไป ค่าจัดการเรียนการสอน รหัส 2000242716500562 จ านวน 266,500 บาท (สองแสนหกหมื่น
หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณดังนี้ 

 1.1.1 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 มื้อ (มื้อละ 190 บาท) ค่าอาหารว่าง จ านวน 2 มื้อ 
(ม้ือละ 35 บาท)      ของครู กศน.และบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2563 
จ านวน 466 คน  รวมเป็นเงิน 121,160 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)  

 1.1.2 ค่าอาหารว่างส าหรับหัวหน้าส่วนราชการที่ เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ                  
แขกผู้มีเกียรติ คณะท างานที่เก่ียวข้อง จ านวน 100 คน 1 มื้อ (มื้อละ 35 บาท) เป็นเงิน 3,500 บาท  

 1.1.3 ค่าน ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการจ านวน 1 คัน เป็นเงิน 3,000 บาท  
 1.1.4 ค่าเช่าที่ พักรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะท างาน 1 คืน                                    

จ านวน 3 ห้อง เป็นเงิน 3,000 บาท 
 1.1.5 ค่าเช่าเต้นท์และเก้าอ้ีภายในและภายนอกหอประชุม จ านวน 2 วัน เป็นเงิน 

30,000 บาท  
 1.1.6 ค่าเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียงภายในและภายนอกหอประชุม จ านวน 2 วัน เป็นเงิน 

40,000 บาท 
 1.1.7 ค่าจัดท าเอกสารสมุดบันทึกการเรียนรู้ จ านวน 470 เล่ม (เล่มละ 20 บาท) เป็นเงิน 

9,600 บาท 
 1.1.8 ค่าจัดท าเอกสารสรุปผลการด าเนินงานตามนโยบายกศน. WOW WOW ก้าวสู่ยุค

ดิจิทัล ของส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 100 เล่ม (เล่มละ 100 บาท) เป็นเงิน 10,000 บาท  
 1.1.9 ค่าวัสดุที่ใช้ในโครงการ เป็นเงินจ านวน 46,240 บาท  
หมำยเหตุ :  ค่าใช้จ่ายขอถัวเฉลี่ยตามจ่ายจริงทุกรายการ 
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ผลการประเมินพบว่า โครงการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจ กศน. ภายใต้
สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แสดงดังตารางที ่6 
ตารางที่  6  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
จัดท าคลังแบบทดสอบกลางภาครายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
ล าดับ ประเด็น ค่าเฉลี่ย 

X  
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S 

ระดับความ   
พึงพอใจ 

ด้านทีมผู้จัดโครงการ 
1 การประสานงานของทีมผู้จัดโครงการ 4.01 .662 มาก 
2 การอ านวยความสะดวกในการลงทะเบียน 4.55 .743 มากที่สุด 
3 เอกสารประกอบโครงการ 4.22 .548 มาก 
4 เอกสารมีรายละเอียดเพียงพอส าหรับการน าไปใช้

ในโครงการ 
3.62 .532 มาก 

ภาพรวมด้านทีมผู้จัดโครงการ 4.10 .614 มาก 
ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ 

5 ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการเข้าร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติการฯ 

4.33 .557 มาก 

ภาพรวมด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ 
 

4.52 .565 มากที่สุด 

ด้านวันเวลาสถานที่ในการโครงการ 
12 ความเหมาะสมของวันและเวลาในการจัด

โครงการ 
4.32 .565 มาก 

13 ความเหมาะสมของก าหนดการในการจัด
โครงการ 

4.37 .478 มาก 

14 ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดโครงการ 4.88 .654 มากที่สุด 
ภาพรวมด้านวันเวลาสถานที่ในการจัดโครงการ 4.52 .565 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 6 พบว่า ภาพรวมความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ที่มีต่อโครงการตรวจเยี่ยมการจัดการ
เรียนการสอนและติดตามภารกิจ กศน. ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ของรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ พบว่าภาพรวม มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก ( X = 4.22) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน
พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจมากที่สุดใน ด้านวันเวลาสถานที่ในการจัดโครงการ ( X = 4.52) 
ส่วนด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ ( X = 4.25) ด้านทีมผู้จัดโครงการ( X = 4.10) ตามล าดับ 

1.3 ผลการประเมินดัชนีวัดผลส าเร็จของโครงการ 
การประเมินดัชนีวัดผลส าเร็จของโครงการประกอบด้วย การประเมินตัวชี้วัดดังนี้ 
 2.3.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)    

 โครงการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจ กศน. ภายใต้สถานการณ์โรคระบาด
โควิด-19 ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดตัวชี้วัดผลผลิต (Output) ของโครงการไว้
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คือ จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมายที่ก าหนดค่าร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจ กศน. ภายใต้
สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย ผู้บริหาร
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 
บุคลากรจ้างเหมาเอกชนด าเนินงาน หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ แขกผู้มีเกียรติ 
คณะท างานที่เก่ียวข้อง นักศึกษา กศน. รวมทั้งสิ้น จ านวน 926 คน 
 พบว่า ภาพรวมกลุ่มเป้าหมายที่ เข้าร่วมโครงการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตาม
ภารกิจ กศน. ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วม
โครงการทั้งสิ้น จ านวน 926 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซ่ึงเกินตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ที่ร้อยละ 100 

 2.3.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome) 
โครงการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจ กศน. ภายใต้สถานการณ์โรคระบาด

โควิด-19 ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการไว้
คือ จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่ก าหนดผู้ให้ข้อมูลในการ
ประเมินโครงการนี้ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมายข้างต้น 

ผลการประเมินพบว่า ภาพรวมความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ที่พบว่าภาพรวม มีระดับความพึง
พอใจในระดับมาก ( X = 4.22) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจมากที่สุดใน 
ด้านวันเวลาสถานที่ในการจัดโครงการ ( X = 4.52) ส่วนด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ ( X = 
4.25) ด้านทีมผู้จัดโครงการ( X = 4.10) ตามล าดับ 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

 
วัตถุประสงค์ของกำรประเมินโครงกำร 
 เพ่ือประเมินความส าเร็จของโครงการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจ กศน. 
ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ของรัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้ได้สารสนเทศ             
ที่เพียงพอต่อการตัดสินใจวางแผนการจัดท าโครงการอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณต่อไป 
 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากร ประกอบด้วย  

- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งผู้เข้าร่วมโครงการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจ 
กศน. ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มตัวอย่าง 
ประกอบด้วย 
 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า 
พนักงานราชการ บุคลากรจ้างเหมาเอกชนด าเนินงาน หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 
แขกผู้มีเกียรติ คณะท างานที่เกี่ยวข้อง นักศึกษา กศน. รวมทั้งสิ้น จ านวน 926 คน ที่เข้าร่วมโครงการ             
ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจ กศน. ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด -19                  
ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Robert V. 
Krejcie and Earyle W. Morgan ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย Purposive Sampling 
 
รูปแบบกำรประเมินโครงกำร 

การประเมินโครงการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจ กศน. ภายใต้สถานการณ์
โรคระบาดโควิด-19 ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ใช้รูปแบบการประเมินโดยใช้แนวคิดและ
โมเดล CIPP ในการประเมินของสตัฟเฟิลบีม (Strufflebeam’s  CIPP  Model) 
 
สรุปผลกำรประเมินโครงกำร 

ผลการประเมินดัชนีวัดผลส าเร็จของโครงการ  พบว่า ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) กลุ่มเป้าหมาย             
ทีเ่ข้าร่วมโครงการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจ กศน. ภายใต้สถานการณ์โรคระบาด
โควิด-19 ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คิดเป็นร้อยละ 100 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome) 
พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงใจโครงการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจ กศน. 
ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับดีมาก ทั้งใน
ภาพรวมและในด้านต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย ด้านวันเวลาสถานที่ในการจัดโครงการ ด้านความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโครงการ ด้านทีมผู้จัดโครงการ  
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อภิปรำยผล 

การประเมินโครงการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจ กศน. ภายใต้สถานการณ์
โรคระบาดโควิด-19 ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินตามรูปแบบการประเมินทุกขั้นตอน
อย่างเป็นระบบ ตามรูปแบบการประเมินโดยใช้แนวคิดและโมเดล CIPP ในการประเมินของสตัฟเฟิลบีม 
(Strufflebeam’s  CIPP  Model) ซึ่งจากสรุปผลการประเมินทั้ง ผลการประเมินปัจจัยน าเข้า (Input) ผลการ
ประเมินปัจจัยผลิตผล (Product) และ ผลการประเมินปัจจัยผลกระทบ (Impact) สามารถน ามาอภิปราย
ผลได้ดังนี้  

 1. ปัจจัยน าเข้า (Input) ในด้านงบประมาณ พบว่า การใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ
ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจ กศน. ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด -19                  
ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อยู่ที่ร้อยละ 100 ปัจจัยน าเข้าในส่วนของโครงการตรวจเยี่ยม
การจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจ กศน. ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ของรัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผลการประเมินพบว่า การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ในรูปแบบของกลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

2. ผลการประเมินปัจจัยผลิตผล (Product) ในด้านผลลัพธ์ (Outcome) พบว่า ภาพรวมความ                 
พึงพอใจของโครงการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจ กศน. ภายใต้สถานการณ์          
โรคระบาดโควิด-19 ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ก็พบว่ามีระดับความพึงพอใจในระดับ              
ดีมาก การประชุมเพ่ือวางแนวทางการด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย มีการประสานงานที่ดีระหว่าง
หน่วยงานภายใน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานที่มีการแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน ประกอบกับรูปแบบ
การจัดโครงการมีองค์ประกอบที่เหมาะสมทั้ง  

3. ผลการประเมินปัจจัยผลกระทบ (Impact)   
พบว่า ปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินโครงการ ที่ท าให้ส่งผลกระทบทางบวก ประกอบด้วย 

ปัจจัยในเรื่องของนักศึกษาขาดการติดตาม ตรวจสอบการเข้าห้องสอบ ท าให้การเข้าสอบล่าช้า 
 

ข้อเสนอแนะส ำหรับน ำผลกำรประเมินไปใช้ มีดังนี้คือ 
1. ควรมีการเพ่ิมนิเทศติดตาม การดูแลการคัดเลือกแบบทดสอบกลางภาควิชาบังคับและรายวิชา

เลือก 
2. ควรมีการก ากับติดตาม รัดกุม เรื่องการจัดพิมพ์ข้อสอบต้นฉบับ เพ่ือให้การสอบเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด 
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คณะผู้จัดท ำ 

ที่ปรึกษำ 

 นางสาวนพกนก   บุรุษนันทน์  ผู้อ านวยการ ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
 นายคมสัน       สารแสน  รองผู้อ านวยการ ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 นางดวงใจ          กลิ่นหอม  ครูช านาญการพิเศษ 
 นายสรรเพชญ      ศิริเกตุ  ครูช านาญการพิเศษ 
 นางสาวนวพร  อุตรินทร์  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 

คณะท ำงำน 

เรียบเรียง/พิมพ/์รูปเลม่  

 นางสาวนวพร  อุตรินทร์  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 นางสาวนิษฐกานต์ ธีรกิตติรัฐสิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายคมสัน  สารแสน 
นายสรรเพชญ  ศิริเกตุ 
นางสาวพนัดดา วงค์วิลาศ 
นวพร  อุตรินทร์ 
นายวีรพล  แจ่มใส 
นายภัทรปกรณ์  เพชรวิชิต 
นางสาวนิษฐกานต์ ธีรกิตติรัฐสิน 
 

รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ครูช านาญการพิเศษ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 



 

คณะผู้จัดท ำ 
 
ที่ปรึกษำ 
นางสาวนพกนก  บุรุษนันทน์  ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
นายคมสัน    สารแสน   รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
คณะผู้จัดท ำ 
นางดวงใจ   กลิ่นหอม  ครูช านาญการพิเศษ   
นายสรรเพชญ   ศิริเกตุ     ครูช านาญการพิเศษ 
นางกิตติญา   เข็มพิลา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน      
นางสาวสุปราณี   เวียงสิมา         นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
นางสาวธัญวรัตน์  กัลยาณมิตร  นักจัดการงานทั่วไป 
นายวีรพล   แจ่มใส   นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นางอรุณ    พลทองเติม  ครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน 
นางสาวบานเย็น   ภารส าราญ    นักจัดการงานทั่วไป 
ว่าที่ ร.ต.จักรพงษ์   ภูโปร่ง    นักวิชาการศึกษา 
นางอุทัยวรรณ    บัวพันธ์   ครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน 
นางประไพจิต   สัตยบัณฑิต  นักวิชาการศึกษา 
นางสาววชิราภรณ์   มากยิ่ง   นักวิชาการพัสดุ 
นายนนทนันท์   สูนพันโน             นักจัดการงานทั่วไป 
นางสาวนิภาพร    ศรีครไทย        นักวิชาการเงินและบัญชี 
นางสาววัชราพร   พรหมราช  นักวิชาการพัสดุ 
นางสาวน  าฝน   ภูพานแดง  นักวิชาการพัสดุ 
นางอรทัย    ชนะกาญจน์  นักวิชาการศึกษา 
นางสาวณัฐสุดา    นาชัยเลิศ          นักจัดการงานทั่วไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
นางสาวชนิสรภัทร  แก้วลี    นักวิชาการเงินและบัญชี 
นางสาวพจนีย์  ศรีสุภักดิ์  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
นางสาวชลลดา  พลูแก้ว   นักจัดการงานทั่วไป 
นายสาทร  พินิจการ  เจ้าพนักงานธุรการ 
นายวีระศักดิ์  ฆารกุล   เจ้าพนักงานธุรการ 
ผู้จัดท ำเอกสำร 
นางกิตติญา   เข็มพิลา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ออกแบบปก 
นายวีรพล   แจ่มใส   นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ประมวลภำพกิจกรรม 
  

 



 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ  :  ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจ กศน. ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 

                   ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 

สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 1. การพัฒนาครู กศน. และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและเรียนรู้ (Good Teacher) 
 2. การพัฒนาหน่วยงาน/สถานศึกษาให้มีสภาพบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ (Good Place 

Best Check In) 
 3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ (Good Activities)  
 4. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย (Good Partnership) 
 5. พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา (Good Innovation) 
 6. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทุกช่วงวัย (Good Learning Center) 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงาน กศน.   
 2. ภารกิจต่อเนื่อง 
 1. ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 
 2. ด้านหลักสูตร สื่อ รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล งานบริการทางวิชาการ และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 3. ด้านบุคลากร ระบบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 
1. หลักการและเหตุผล    

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส านักงาน กศน. ได้รับมอบนโยบายและแนวทางการด าเนินงานจากรัฐมนตรี    
ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัตงานตามบทบาทหน้าที่ในการ
ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือเพ่ิมและกระจายโอกาสทาง
การศึกษาให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ซึ่งมีแนวทางการด าเนินงานหลักๆ ประกอบด้วย การ
พัฒนาครู กศน. และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและเรียนรู้ (Good Teacher)การพัฒนาหน่วยงาน/
สถานศึกษาให้มีสภาพบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ (Good Place Best Check In) ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ (Good Activities) เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย (Good 
Partnership) พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา (Good Innovation) และจัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้ทุกช่วงวัย (Good Learning Center) 
 ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมได้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งได้ด าเนินการขับเคลื่อนงานตามนโยบายที่
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) ได้มอบให้หน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดส านักงาน 
กศน.ทุกแห่งด าเนินการ ตั้งแต่เริ่มปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยได้ด าเนินการตามกรอบแนวทางและกิจกรรมครอบคลุม
ในทุกด้าน และเมื่อมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ก็
สามารถขับเคลื่อนนโยบาย “กศน. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล” ได้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ ในการนี้
ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้เรียนเชิญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มาตรวจเยี่ยมติดตามผล    
การน านโยบายสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังการด าเนินกิจกรรมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ชี้แจงแนวทาง ข้อเสนอแนะการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินงานดังกล่าวโดยจัดแสดงนิทรรศการที่เป็น
Best Practice ณ ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ เพ่ือให้คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมไปถึง
นักศึกษา กศน. ได้รับมอบการน านโยบายสู่การปฏิบัติ รวมทั้งได้น าเสนอประเด็นปัญหา แนวทางการแก้ไข และข้อสั่งการ
ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู กศน.กับผู้เรียนและ  
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมตามนโยบายกศน. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน 
กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ อีกด้วย 
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2. วัตถุประสงค์    
 2.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา กศน. ได้รับทราบแนวทางการน านโยบายสู่การ
ปฏิบัติ ของ กศน. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล จากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
 2.2 เพ่ือให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู กศน. นักศึกษา กศน.และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด
กิจกรรมตามนโยบาย กศน. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
3. กลุ่มเป้าหมาย  
 กลุ่มเป้าหมายในโครงการนี้ประกอบด้วย  ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ บุคลากรจ้างเหมาเอกชนด าเนินงาน หัวหน้าส่วนราชการที่เก่ียวข้องกับ
กระทรวงศึกษาธิการ แขกผู้มีเกียรติ คณะท างานที่เกี่ยวข้อง นักศึกษา กศน. รวมทั้งสิ้น จ านวน 926 คน 
 
4.  ระยะเวลาด าเนินงาน  
 ระหว่างวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2563 ณ ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์  

 

5.  เป้าหมาย    
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

- มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  - คร ูกศน.และบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการน านโยบาย กศน. WOW WOW 
ก้าวสู่ยุคดิจิทัล สู่การปฏิบัติเพ่ิมมากข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
  - นักศึกษา กศน.มีความรู้ความรู้ด้านวิชาการเพ่ิมมากข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 
6. แผนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/วัตถุประสงค ์
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ประชุมบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนด 
แนวทางการในการจัด
โครงการ/เพื่อให้ได้
หลักการ แนวทางการจดั
โครงการและได้โครงการ
เพื่อเสนออนุมัตโิครงการ 

             

แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานและจัดปฏิทิน
การด าเนินงาน/เพื่อให้ได้
ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน
และก าหนดการโครงการ 
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6. แผนการด าเนินงาน (ต่อ) 
 

กิจกรรม/วัตถุประสงค ์
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ประชุมคณะท างานเพื่อ 
วางแผนและเตรยีม
โครงการและวิธีการวดัผล
ประเมินผลโครงการ/
เพื่อใหโ้ครงการมคีวาม
พร้อมทุกด้านและมี
เครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลโครงการ 

             

ประสานวิทยากร 
จัดเตรียมนิทรรศการ 
จัดท าเอกสารต่างๆ จดัหา
พัสดุที่จ าเป็นต้องใช้ใน
โครงการ/โครงการมีความ
พร้อมในทุกด้าน 

             

ด าเนินโครงการตาม
ก าหนดการ/โครงการ
บรรลเุป้าหมายทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ 

             

ด าเนินการสรุปผล
โครงการและจดัท า
เอกสารรายงานสรุป/
เพื่อให้ได้รายงานสรปุผล
การด าเนินโครงการเสนอ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 

             

 
7. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ  

ใช้งบประมาณจาก งบประมาณประจ าปี พ.ศ.2563 โดยใช้งบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ แผนงาน :
ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กิจกรรมการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป          
ค่าจัดการเรียนการสอน รหัส 2000242716500562 จ านวน 266,500 บาท (สองแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อย   
บาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณดังนี้ 
 7.1 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 มื้อ (มื้อละ 190 บาท) ค่าอาหารว่าง จ านวน 2 มื้อ (มื้อละ 35 บาท)      
ของครู กศน.และบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 19 – 20 มิถนุายน 2563 จ านวน 466 คน  รวมเป็นเงนิ 
121,160 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)  
 7.2 ค่าอาหารว่างส าหรับหัวหน้าส่วนราชการที่เก่ียวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ แขกผู้มีเกียรติ คณะท างานที่
เกี่ยวข้อง จ านวน 100 คน 1 มื้อ (มื้อละ 35 บาท) เป็นเงิน 3,500 บาท  

7.3 ค่าน ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการจ านวน 1 คัน เป็นเงิน 3,000 บาท  
7.4 ค่าเช่าที่พักรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะท างาน 1 คืน จ านวน 3 ห้อง                            

เป็นเงิน 3,000 บาท 
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7.5 ค่าเช่าเต้นท์และเก้าอ้ีภายในและภายนอกหอประชุม จ านวน 2 วัน เป็นเงิน 30,000 บาท  
7.6 ค่าเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียงภายในและภายนอกหอประชุม จ านวน 2 วัน เป็นเงิน 40,000 บาท 
7.7 ค่าจัดท าเอกสารสมุดบันทึกการเรียนรู้ จ านวน 470 เล่ม (เล่มละ 20 บาท) เป็นเงิน 9,600 บาท 
7.8 ค่าจัดท าเอกสารสรุปผลการด าเนินงานตามนโยบายกศน. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล ของส านักงาน 

กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 100 เล่ม (เล่มละ 100 บาท) เป็นเงิน 10,000 บาท  
7.9 ค่าวัสดุที่ใช้ในโครงการ เป็นเงินจ านวน  46,240 บาท  
หมายเหตุ :  ค่าใช้จ่ายขอถัวเฉลี่ยตามจ่ายจริงทุกรายการ 
 

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
          

กิจกรรมหลกั ไตรมาส 1 
(ต.ค. – ธ.ค. 2562) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. – มี.ค. 2563) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. – มิ.ย. 2563) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย. 2563) 

ประสานวิทยากร จัดเตรียม
นิทรรศการ จดัท าเอกสาร
ต่างๆ จัดหาพสัดุที่จ าเป็นต้อง
ใช้ในโครงการ 

 
- 
 

 
- 
 

 
65,840 

 

- 
 

ด าเนินโครงการตาม
ก าหนดการ 

- - 197,660 - 

รวมท้ังสิ้น - - 263,500 - 
 

9. ความสัมพันธ์กับโครงการอ่ืน       
 - 
  

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ       
10.1  นายคมสัน  สารแสน    รองผู้อ านวยการ ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
10.2  นายสรรเพชญ  ศิริเกตุ  ครูช านาญการพิเศษ 
10.3  นางสาวสุปราณี  เวียงสิมา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
 

11. เครือข่ายด าเนินการ       
11.1  ส านักงานรัฐมนตรี 
11.2  ส านักงานศึกษาธิการภาค 12  
11.3  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
11.4  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
11.5  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 1 – 3  
11.6  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24  
11.7  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
11.8  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ 
11.9  ต ารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์  
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12. ผลลัพธ์ (Outcome)   
12.1 ครู กศน.และบุคลากรที่เก่ียวข้องมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการน านโยบาย กศน. WOW WOW       

ก้าวสู่ยุคดิจิทัล สู่การปฏิบัติเพ่ิมมากข้ึน  
12.2 นักศึกษา กศน.มีความรู้ความรู้ด้านวิชาการเพ่ิมมากขึ้น 

 
 

13. ดัชนีวัดผลส าเร็จของโครงการ  
13.1)  ตัวชีว้ัดผลผลิต (Output)    

ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 
13.2) ตัวชีว้ัดผลลัพธ์ (Outcome)  

  - ร้อยละของ ครู กศน.และบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการน านโยบาย กศน. 
WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล สู่การปฏิบัติเพ่ิมมากข้ึน  
  - ร้อยละของนักศึกษา กศน.มีความรู้ความรู้ด้านวิชาการเพ่ิมมากขึ้น 

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ   
 14.1 ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษา กศน.ที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยใช้แบบประเมิน        
ความพึงพอใจ 
 14.2 ประเมินจากบันทึกการเรียนรู้ของโครงการฯ ที่บุคลากร กศน.และนักศึกษา กศน. บันทึก 
 
 
 
ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ         ลงชื่อ................................................ผู้เสนอโครงการ    
 
 
 
    ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
            
    
 
    ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 

  ลงชื่อ ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ก าหนดการโครงการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจ กศน.  
ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) 

วันที ่19 - 20 มิถุนายน ๒๕๖๓ ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์  
 

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน ๒๕๖๓  
เวลา 08.3๐ – 09.00 น.  - ลงทะเบียนบุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการ 
เวลา 09.0๐ – 09.30 น.  - พิธีเปิดโครงการ ชี้แจงแนวทางการด าเนินโครงการและมอบนโยบายให้แก่บุคลากรที่      
                                            เข้าร่วมโครงการ 
เวลา 09.3๐ – 16.30 น.  - บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลการด าเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
                                            และบันทึกการเรียนรู้ Best Practice แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย  

  กศน.WOW WOW ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกอบด้วย 
      1. การพัฒนาครู กศน. และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษา 
                                                และเรียนรู้ (Good Teacher) 
      2. การพัฒนาหน่วยงาน/สถานศึกษาให้มีสภาพบรรยากาศและสภาพแวดล้อม 
                                                ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ (Good Place Best Check In) 
     3.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ (Good Activities)  
     4.  เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย (Good Partnership) 
     5.  พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา  

      (Good Innovation) 
               6. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทุกช่วงวัย (Good Learning Center) 
 
วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน ๒๕๖๓ 

เวลา ๐7.๐๐ น.   - บุคลากร กศน. และนักศึกษา กศน. พร้อมกันที่ ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เวลา ๐8.๐๐ น.   - รมช.ศธ. และคณะ เดินทางออกจากโรงแรมที่พักถึงส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์  

(บริเวณลานไทรด้านหน้าส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์)  
เวลา 08.3๐ - 11.๐๐ น. - รมช.ศธ. และคณะ กราบพระพุทธรูปบูชาประจ าส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

-  รมช.ศธ. และผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์(นายชัยธวัช เนียมศิริ) ร่วมปลูกต้นมะหาด 

  (ต้นไม้ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์)  ณ บริเวณสวนพฤกษศาสตร์ ส านักงาน กศน.จังหวัด  
  กาฬสินธุ์ 
-  รมช.ศธ. ผูว้่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะ เดินทางไปยังห้องประชุมบูรพา    
  ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายชัยธวัช เนียมศิริ) กล่าวต้อนรับ 
- นางสาวนพกนก บุรุษนันทน์ ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์                          
  กล่าวรายงาน 
- รมช.ศธ. มอบนโยบายแก่ผู้บริหาร ข้าราชการ สังกัด กศน. และสช. 
- รมช.ศธ. ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารการศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ(ในห้องประชุม) 
-  รมช.ศธ. เยี่ยมชมนิทรรศการ กศน. Wow โดยจัดแสดงนิทรรศการที่เป็น                             
  Best Practice 6G ของกศน.อ าเภอ และนิทรรศการของ สช.  



- รมช.ศธ. ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว             
ก าหนดการโครงการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจ กศน.  

ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) 
วันที่ 19 - 20 มิถุนายน ๒๕๖๓ ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์  

 

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน ๒๕๖๓ (ต่อ) 
                     

เวลา 11.๐๐ - ๑2.๐๐ น.  - รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุมสองวัย ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์                          
เวลา 12.๐๐ น.   - รมช.ศธ. และคณะออกเดินทางไปยังจังหวัดมุกดาหาร 
เวลา 13.0๐ – 16.30 น.  - บุคลากรและนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และบันทึกการเรียนรู้  
                                            Best Practice แนทางการขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW WOW  

  ของรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาเรียนรู้แนวทางการจัด 
  กิจกรรมการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิด-19  
  ของส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
- พิธีปิดโครงการ 

                           ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
หมายเหตุ :  ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
การแต่งกาย :  1. ในวันท่ี 20 มิถุนายน 2563 สังกัด กศน.แต่งกายด้วยชุดภไูทหรือชุดพื้นเมือง นักศึกษาชุดสุภาพ 
  2. แขกผู้มเีกียรติสังกัดอื่น แต่งกายด้วยชุดภไูท ชุดพื้นเมือง หรือชุดสุภาพ 
  3. เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส โควิด-19  จึงขอความร่วมมือดังน้ี 

- ตรวจคัดกรองโรคโควิด-19  โดยสาธารณสุขจังหวัดกาฬสนิธุ ์
       - ล้างมือส าหรบัผู้เข้าร่วมประชุม/ผู้เข้ารับฟังนโยบาย 
       - สวมใส่หน้ากากอนามยั 

 


