
 

 

 

 

 

โครงการฝึกอบรม 

หลักสูตร การติดตามและประเมินผลโครงการแบบมุ่งผลสมัฤทธิ์
  



 

  หลักสูตร การตดิตามและประเมนิผลโครงการแบบมุง่ผลสัมฤทธิ ์           หน้า 1 

   จัดโดย  สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

 
โครงการฝึกอบรม 
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1. หลักการและเหตุผล 

การติดตามและประเมินผลเป็นภารกิจสำคัญในการประเมินถึงความก้าวหน้าและผลสำเร็จ
ของการดำเนินงานตามแผนและโครงการ รวมทั้งการเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อที่จะนำไปสู ่การ
ปรับปรุงการดำเนินงานในโอกาสต่อไป หรือเป็นบทเรียนที่สามารถนำไปสู่การออกแบบแผนและ
โครงการใหม่ในภายหลัง  หากปราศจากการดำเนินการในการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
ย่อมนำไปสู่การถดถอยขององค์กรในไม่ช้า 

การติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือเพื่อการจัดการและการควบคุมเพื่อให้การดำเนิน
โครงการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ว่าดำเนินการได้มีประสิทธิภาพเพียงไรเมื่อเทียบกับกรอบเวลา
และผลลัพธ์ที ่กำหนดในแต่ละช่วงเวลา  และเมื ่อสิ ้นสุดแผนงานและโครงการ การติดตามและ
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลที่สำคัญให้กับหน่วยงาน คือ ประการแรก เพื่อให้เกิดการ
ปรับปรุงในเชิงคุณภาพของโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ ให้มีการดำเนินการและการจัดการอย่า ง
เหมาะสม  ประการที่สอง เพื่อปรับปรุงคุณภาพที่จะมีผลต่อโครงการอื่น ๆ ด้วยการใช้ประโยชน์จาก
ประสบการณ์ที่ได้รับจากผลของการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  ประการที่สาม เพ่ือให้เกิดความ
โปร่งใสต่อผู้ที ่ให้การสนับสนุนงบประมาณว่าดำเนินการได้ผลลัพธ์เป็นอย่างไร การติดตา มและ
ประเมินผลจึงเป็นเครื่องมือเพื่อการจัดการและการควบคุมเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตาม
เป้าหมาย 

การติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือเพื่อการจัดการ และการควบคุมเพื่อให้การดำเนิน
โครงการคืบหน้าไปในแนวทางที่กำหนด และค้นให้พบว่ามีปัญหาใดเกิดขึ้นระหว่างดำเนินการซึ่งจะได้
แก้ไขได้ทันหรือปรับแก้ในโอกาสต่อไป  การที่จะได้ประสบการณ์จากโครงการอย่างมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อ
ได้มีการพิจารณาประเด็นต่าง ๆ อย่างรอบด้าน ประสบการณ์ที่ได้จึงจะเป็นบทเรียนที่ใครก็สามารถเข้า
มาเรียนรู้และเข้าถึงข้อมูลได้ ในกรณีโครงการความร่วมมือแหล่งเงินทุน หรือผู้เสียภาษีย่อมมีสิทธิ์ที่จะ
รับทราบว่าได้มีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ และย่อมจะขอเรียกดูผลได้ทุกเมื่อและยิ่งใน
โลกดิจิทัลแล้วการเปิดเผยข้อมูลของผลงานถือเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ 

ในทุกกรณี การติดตามและประเมินผลก็เพื่อที่จะปรับปรุงกระบวนการดำเนินการ และการ
จัดการแผนและโครงการ รวมทั้งเป็นการเรียนรู้ที ่ให้บทเรียนแก่โครงการอื่นมากกว่ามุ่งพิจารณา
ข้อผิดพลาด หรือเพื่อเพียงการวิจารณ์ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้ผลการติดตามและประเมิน
ย้อนกลับไปสู่กระบวนการของโครงการที่จะใช้ประโยชน์ให้ได้ แต่อย่างที่เราตระหนักกันว่าเรื่องการ
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เสริมสร้างความรู้และความสามารถในเรื่องนี้ให้กับบุคคลากรและหน่วยงานอย่างเป็นระบบยังเป็น
เรื่องท่ีต้องเร่งพัฒนา 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือศึกษาและทำความเข้าใจในหลักปฏิบัติแนวทางการดำเนนิการติดตามและประเมินผลของทั้งองค์กร
พัฒนาระหว่างประเทศรวมทั้งหลักปฏิบัติตามมาตรฐานสากลทีม่ีการนำไปประยุกต์ปฏิบัติที่แพร่หลาย 

2.2 เพ่ือเรียนรู้แนวทางการออกแบบการติดตามและประเมินผลในระดับแผน แผนงานและโครงการ ให้
สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ในระดับตา่งๆได้อย่างมีประสิทธิผลในการดำเนินการขององค์กรทั้งภาครัฐและ
เอกชนรวมทั้งองค์กรพัฒนาต่างๆ 

2.3 เพ่ือให้สามารถกำหนดกรอบและแนวทางการติดตามและประเมินผลในระดับแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน 
(Programmed) และระดับโครงการรวมทั้งการกำหนดวิธีปฏิบัติของหน่วยงานและบุคคลากรในส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง 

2.4 เพ่ือเรียนรู้แนวปฏิบัติในกรณีศึกษาที่สำคัญขององค์กรที่สำคัญของต่างประเทศและของไทยในแนวปฏิบัติ
ด้านการติดตามและประเมินผลที่ผ่านมารวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม 
 

3. ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ 
1) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและแนวทางการติดตามและประเมินผล

ในหลักปฏิบัติสากลทั้งการจัดการในภาครัฐ เอกชนและองค์กรพัฒนาที่ไม่แสวงหากำไร 
2) มีความเข้าใจและสามารถออกแบบการติดตามและประเมินผลในระดับแผน แผนงานและ

โครงการ ในการวัดผลสัมฤทธิ์ในระดับต่างๆได้อย่างมีประสิทธิผล 
3) มีความสามารถกำหนดกรอบและแนวทางการติดตามและประเมินผลรวมทั้งแนวทางการ

ปรับปรุง รวมทั้งการกำหนดวิธีปฏิบัติให้กับหน่วยงานและบุคคลากรของหน่วยงาน 
4) มีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติรวมทั้งแนวทางการพัฒนาระบบการติดตามและ

ประเมินผลจากกรณีศึกษาที่สำคัญจากต่างประเทศและของไทย รวมทั้งการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมในแนวทางปฏิบัติที่ดี 

 

4. หัวข้อวิชาในหลักสูตร  
หลักสูตร “การติดตามและประเมินผลโครงการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ ์” ใช้เวลาในการอบรม  รวม 
3 วัน (18 ชั่วโมง) ประกอบด้วยเนื้อหาวิชาหลัก 5 ส่วน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

หัวข้อวิชา 
ส่วนที่ 1 : ความเข้าในในหลักการและแนวปฏิบัติการจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Managing for Results) 
 • หลักการจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

• ความหมายและความเชื่อมโยงของผลสัมฤทธิ์ ผลผลิต ผลลพัธ์และผลกระทบ 
• กระบวนการและข้ันตอนในการจัดการผลสัมฤทธิ์ 
• กระบวนการจัดทำกรอบผลสัมฤทธิ์ 
• การจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในระดับต่างๆ 
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หัวข้อวิชา 
➢ การจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในระดับโครงการ 
➢ การจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในระดับแผนงาน 
➢ การจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในระดับแผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน 

• ฝึกปฏิบัติกรณีศึกษา และแผนงานจริง 
ส่วนที่ 2 : หลักการและแนวทางการติดตามและประเมินผลที่สำคัญ 

 • หลักการและแนวทางท่ัวไป 
• หลักการและแนวทางขององค์กรและหน่วยงานสำคัญระหว่างประเทศ 
• แนวทางการดำเนินงานของบริษัทเอกชนที่สำคัญ 
• แนวทางปฏิบัติของส่วนราชการของไทย                          

ส่วนที่ 3 : การติดตาม(Monitoring) 

 • วัตถุประสงค์การติดตาม 
• แนวคิดการติดตามและประเมินผล 
• กระบวนการติดตาม 
• หลักเกณฑ์การติดตามผลตามมาตรฐานสากล 
• การนำเสนอผลการติดตาม 
• ฝึกปฏิบัติกรณีศึกษา และแผนงานจริง 

ส่วนที่ 4 : การประเมินผล (Evaluation) 
 • ความเข้าใจเรื่องการประเมินผล 

• แนวทางและตัวแบบหลักการประเมินผลของหน่วยงานไทย 
• แนวทางการประเมินผลตามแนวทางองค์กรระหว่างประเทศ (อาทิ OECD  USAID EU)  
• หลักการประเมินผล 
• เกณฑ์การประเมินผล 6 หลักเกณฑ์ตามมาตรฐานสากล 
• การออกแบบการประเมินผล (Evaluation Design) 
• แนวทางการวิเคราะห์ผลงาน 
• แนวทางการปฏิบัติจากผลการประเมิน 
• การรายงานผลการประเมิน 
• ฝึกปฏิบัติกรณีศึกษา และแผนงานจริง 

ส่วนที่ 5 : สรุป ทบทวนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้งข้อคิดเห็น 

 • ข้อเสนอแนะ 

• สิ่งที่ต้องทำต่อไป                             
รวมทั้งสิ้น 18 ชั่วโมง 
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5. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
จำนวน   30  คน 
 

6. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
1. ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา  
2.  ผู้ดำเนินการด้านการวางแผน การกำหนดยุทธศาสตร์ การจัดทำโครงการ การวัดผลงาน และผู้ที่

สนใจด้านการวางแผนโครงการ แผนงาน และการจัดการผลสัมฤทธิ์ 
3. มีความตั้งใจและสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร 

7. วิธีการฝึกอบรม และระยะเวลาการฝึกอบรม   
อบรม Online ผ่านระบบของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์     

จำนวน  3 วัน  เวลา 09.00 - 16.00 น. 

*วันและเวลาของการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบวัน/เวลาอบรมที่ www.training.nida.ac.th 

8. ค่าธรรมเนียม 
ท่านละ 4,900.- บาท  
 

9. วิทยากร 
อาจารย์บรรจง อมรชีวิน 

- อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยต่าง ๆ   
- วิทยากรบรรยายให้กับส่วนราชการ บริษัท องค์การระหว่างประเทศ ทั้งในและต่างประเทศ 

- อดีต รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 
 

10. การรับรองผลการฝึกอบรม 
  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่จะได้รับใบรับรองผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
จะต้องมีเวลามาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด 
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11. การสมัครและชำระค่าธรรมเนียม 
 
  การสมัคร  ลงทะเบียน On-line ได้ที่  www.training.nida.ac.th 

 

สอบถามรายละเอียดการลงทะเบียน On-line ได้ที่  
Line: @trainingnida   

E-Mail: trainingsiri@nida.ac.th 

Facebook: https://www.facebook.com/trainingnida 

Tel. 02-727-3213,14,31 และ 082-790-1952,   
ที่อยู่: สำนักสิริพัฒนา อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 14 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

 

  การชำระค่าธรรมเนียม    
ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสถาบัน
บัณฑิตพัฒบริหารศาสตร์ ในนาม “สถาบันบัณฑิตพัฒบริหารศาสตร์ สำนักสิริพัฒนา” เลขบัญชี  944-
023397-2   และส่ง E-mail ใบนำฝากจากธนาคาร (พร้อมระบุรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงิน) ไป
ยัง acc-siripattana@nida.ac.th หรือส่งโทรสารหมายเลข  0 2375 4720 หรือสอบถามรายละเอียดการ
ชำระเงินเพ่ิมเติมได้ที่ 0 2727 3232, 02 727 3227 
 

  

http://www.training.nida.ac.th/
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  หลักสูตร การตดิตามและประเมนิผลโครงการแบบมุง่ผลสัมฤทธิ ์           หน้า 6 

   จัดโดย  สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

 
ตารางการฝึกอบรม 

หลักสูตร “การตดิตามและประเมนิผลโครงการแบบมุง่ผลสมัฤทธิ”์ 
อบรม Online ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 วนั 

จัดโดย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
 

       เวลา
วัน 

09.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 

วันท่ี 1 
ส่วนที่ 1 : ความเข้าในในหลักการและ 
แนวปฏิบัติการจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์  

(Managing for Results) 

ส่วนที่ 2 : หลักการและแนวทางการติดตามและ
ประเมินผลที่สำคัญ 

วันท่ี 2 ส่วนที่ 3 : การติดตาม(Monitoring) ส่วนที่ 4 : การประเมินผล (Evaluation) 

วันท่ี 3 ส่วนที่ 5 : สรุป ทบทวนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้งข้อคิดเห็น 

 

    หมายเหตุ    ช่วงเวลาพัก 
   เวลา 10.30 – 10.45 น.   พักช่วงเช้า 15 นาที 
    14.30 – 14.45 น.  พักช่วงบ่าย 15 นาที 
  12.00 – 13.00 น.  พักกลางวัน 60 นาที 

 
 


