
เคร อืข าย - Network

การเร ยีนร  ูของผ  ูเก  ียวข อง

การเปล  ียนแปลงพฤต กิรรม
ปร บักระบวนท ศัน 
(Paradigm shift)

การเปล  ียนแปลงว ธิ คี ดิ ส ู ความหมายใหม 
(Meaning)

ระบบค ณุค าใหม เข าใจเป าหมาย
ของการพ ฒันา

ระบบการต ดิตามความก าวหน าของการดำเน นิ
โครงการเพ  ือให การดำเน นิงานเป น็ไปตามแผนมาก
ท ี ส ุด ใช ทร พัยากร อย างค ุ มค าท ี ส ดุ

การต ดิตามงาน
(Monitoring)

การศ กึษาว า การดำเน นิโครงการสามารถบรรล ุ
ว ตัถ ปุระสงค ของโครงการหร อืไม  ภายใต เง  ือนไข
ป จัจ ยัใด หากจะดำเน นิการต อไปน าจะทำอย างไรบ าง?

การประเม นิผล
(Evaluation)

เข าใจความหมาย
(Meaning)

ใช ท นุต ำ ได ผลงานมาก
๑. ประส ทิธ ิภาพ

บรรล วุ ตัถ ปุระสงค โครงการ

๒. ประส ิทธ ผิล
ข อม ลู สารสนเทศเพ ียงพอ

๓. หล ักเพ ยีงพอมาจากท กุม มุมอง

๔. หล กัเช  ือถ อืได เช ื อมโยงเหต ปุ จัจ ัย

๕. หล กัสมเหต ุสมผล

เป น็ร ปูธรรม
๖. หล กัเป น็ไปได  ปร บัเปล  ียนตามสถานการณ 

๗ .  หล กัแก ไขปร บัปร งุ

ไม ม อีคต ิ
๘ .  หล กัเท ี ยงธรรม

หล กัการ 8 ประการ

หล กัการและเหต ผุล

ว ัตถ ุประสงค 

ก จิกรรม

กล  ุมเป าหมาย

ข  ันตอนและว ธิ กีารทำงาน

ต ัวช  ีว ัด

โครงการการดำเน นิงาน

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผลท ี คาดว าจะได ร บั

การทบทวนโครงการ
(Project Review)

การกำหนดต วัช  ีว ดั
(Indicators - KPI)

Input

Process

Outputs

Outcomes

Inpact

การกำหนดกรอบ
การประเม นิผล

แหล งข อม ลู

เคร  ืองม อืจ ดัเก บ็

การกำหนดว ธิร กีาร

จ ดัทำแผนประเม นิผล

สร างความช ัดเจน
การออกแบบแผนงานการ
ต ดิตามประเม นิผล

ทบทวนคำถาม

ทบทวนกระบวนการ

ทบทวนเคร  ืองม อื
ระยะก อนการดำเน นิงาน

รวบรวมข อม ลูอย างเป น็ระบบ

จ ดัเก บ็อย างเป น็ระบบ

การดำเน นิการ

Action Review
สร ปุบทเร ยีน

การทบทวนโครงการเม  ือ
ก ึ งกลางโครงการ

เวท แีลกเปล  ียนเร ยีนร  ู

ระยะส  ินส ดุโครงการ

การต ดิต ั งระบบ
อย างเป น็ระบบ

ท มีประเม นิผลภายใน

ท มีประเม นิผลภายนอก

ท มีประเม นิผล

ผ  ูร บัผ ดิชอบโครงการ
ประเม นิผล

ผ  ูปฏ บิ ตั งิานโครงการ

กล  ุมเป าหมาย

ต วัเองจากองค กรสน บัสน นุ

ผ  ูเก  ียวข องก บั
การประเม นิผล

ความหลากหลายของผ  ูเก  ียวข อง

ผ  ูเอ  ืออำนวย

ใช กระบวนการกล  ุม

เร ยีนร  ูจากประสบการณ 

จ ัดเวท ี

การอำนวยความสะดวก
ในการเร ยีนร  ู

นำผลการต ดิตามประเม นิผล
มาใช ประโยชน จร งิ

สน บัสน นุงบประมาณ
บ คุลากร และเวลาอย างเหมาะสม

องค ประกอบสำค ัญ
ท  ีขาดไม ได 

การต ิดตามแล
ะ

ประเม ินผล

แบบม ีส วนร วม

Development
GOALs!!!

ผลท  ีเก ดิข  ึนจากการดำเน นิโครงการ
เป น็ไปตามท  ีวางไว หร อืไม  อย างไร
เพราะอะไร ?

ว ิเคราะห ผล

ส  ิงท  ีทำให เก ิดผลสำเร ็จและส  ิงท  ีม ีผล
ต อการไม บรรล ตุามเป าหมาย ค อื
อะไรบ าง?

เร ยีนร  ู ถ าจะทำโครงการใหม 
จะต องทำอย างไร?

เปล  ียนแปลง

3 ม ติ ิ

ม กี จิกรรมท  ีย งัไม ได ทำตามแผน?

กำล งัทำก จิกรรมนอกแผน?

งานท  ีทำม ีค ณุภาพ-บรรล ตุามท  ีวางไว ?
กระต  ุนเต อืน

การเปล  ียนแปลง/ความก าวหน าท  ีเก ิดข  ึน
จากการทำก จิกรรม

อ ุปสรรค ข อจำก ดัต างๆ ในการดำเน นิก จิกรรม

การใช ทร พัยากรของโครงการเป น็ไปตามแผน

ความเหมาะสมของกระบวนการ/ว ธิ กีาร

เร ยีนร  ู

ปร บัแผนให สอดคล องก บัสถานการณ 
และป ญัหา-อ ปุสรรค

ปร บัปร งุการดำเน นิงานให เป น็ไป
ตามส ิ งท  ีวางแผนไว 

ปร บัปร งุ

3 ม ิต ิ

System approach
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