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ค าน า 

 
 การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่  นักศึกษาต้อง
ศึกษาแผนกิจกรรมการศึกษาให้เข้าใจว่าสิ่งที่จะต้องปฏิบัติในการศึกษาในภาคการศึกษานี้มีอะไรบ้าง
แล้ววางแผนการศึกษาอย่างเป็นระบบ และปฏิบัติตามแผนการศึกษาที่วางไว้ 
 ในการศึกษาชุดวิชานโยบาย การวางแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   นอกจาก
นักศึกษาจะศึกษาจากประมวลสาระแนวการศึกษาและแผนกิจกรรมการศึกษาแล้ว นักศึกษาจะต้อง
ศึกษาค้นคว้าและท ารายงาน 6 ฉบับ  และน าเสนอผลงานในวันสัมมนาเสริมและสัมมนาเข้ม 
 คณะกรรมการการผลิตและบริหารชุดวิชานโยบายการวางแผนและการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากการศึกษาแผนกิจกรรมการศึกษา และ
ประสบความส าเร็จในการศึกษาชุดวิชานี้ และหากมีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแผนกิจกรรม
การศึกษาในภาคการศึกษาต่อไปโปรดแจ้งกรรมการด้านออกแบบระบบการสอนทราบด้าย 
 

 
คณะกรรมการผลิตและบริหาร 
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ชุดวิชา  23723  นโยบายการวางแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
  เปิดภาคการศึกษา 15  มีนาคม 2561 
 
  สัมมนาเสริมครั้งที่  1  7-8 เมษายน 2561 
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แผนกิจกรรมการศึกษาและแนวการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
ชุดวิชา  23723  นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

Educational Policies, Planning and Quality Development  
 
1. รายละเอียดชุดวิชา 

1.1  วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา 
1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ทฤษฎี หลักการ แนวคิด และกระบวนการพัฒนา 

นโยบายการศึกษา 
2) มีความรู้ความสามารถในการก าหนดนโยบาย แผน กลยุทธ์ และสามารถ 

ประยุกต์นโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติได้สอดคล้องกับบริบทขององค์การทางการศึกษา 
3) มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล การเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีมี

ผลกระทบต่อนโยบายและการวางแผนการศึกษา 
4) มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ภาวะทางสังคม คาดการณ์

อนาคต การก าหนดวิสัยทัศน์ การจัดท าและบริหารแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5) มีความรู้ความสามารถในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ก ากับติดตามการ

ประกันคุณภาพ และน าผลการประกันคุณภาพไปพัฒนาการศึกษาและสถานศึกษา 
6) มีความรู้ความสามารถในการก ากับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลคุณภาพการจัด

การศึกษาตามนโยบายและแผนการศึกษา และน าผลไปใช้ในการปรับปรุงนโยบาย การวางแผน และ
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

1.2  ค าอธิบายชุดวิชา 
ทฤษฎี หลักการ แนวคิด และกระบวนการก าหนดนโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติ การ

ก ากับ ตรวจสอบ ประเมินและปรับปรุงนโยบายการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของ
โลกในศตวรรษที่ 21 ทางด้านบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ค่านิยม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและอ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อนโยบายและแผนการศึกษา การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ภาวะ
ทางสังคมและคาดการณ์อนาคตด้านการศึกษาของชาติ ภูมิภาค ท้องถิ่นและสถานศึกษา การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์การทางการศึกษาเพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ทางการศึกษา การจัดท าและ
บริหารแผนกลยุทธ์ทางการศึกษาตามกรอบภารกิจขององค์กรทางการศึกษา การจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การวางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทางการศึกษา หลักและ
กระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอก การก ากับ
ติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา การก ากับ ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 
และการน าผลการประเมินไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
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 1.3  รายช่ือหน่วยการสอน 
1. แนวคิด และหลักการเก่ียวกับนโยบายและการวางแผน 
2. การก าหนดนโยบายและการวางแผน 
3. การน านโยบายและแผนการศึกษาไปปฏิบัติ 
4. การก ากับ ตรวจสอบนโยบายและแผนการศึกษา 
5. การประเมินและปรับปรุงนโยบายและแผนการศึกษา 
6. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทีมีอิทธิพลต่อนโยบายและแผนการศึกษา 
7. การจัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
8. การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
9. การประเมินและปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษา 
10. การประกันคุณภาพการศึกษา 
11. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
12. บริบททางการเมืองและเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อนโยบายและแผนการศึกษา 
13. บริบททางสังคม วัฒนธรรมและค่านิยมที่มีผลกระทบต่อนโยบายและแผนกศึกษา 
14. บริบททางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อนโยบายและแผนการศึกษา 
15. การคาดการณ์อนาคตด้านการศึกษาของชาติ 
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 1.4  โครงสร้างเนื้อหาชุดวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชุดวิชานโยบายการ
วางแผนและการ
พัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

1. นโยบายและ
แผนการวางแผน 

2. การพัฒนาคุณภาพ 
    การศึกษา 

1. แนวคิด และหลักการเกี่ยวกับนโยบายและ 
    การวางแผน 
2. การก าหนดนโยบายและการวางแผน 
3. การน านโยบายและแผนไปปฏิบัติ 
4. การก ากับ ตรวจสอบนโยบายและแผน 
    การศึกษา 
5. การประเมินและปรบัปรุงนโยบายและ 
    แผนการศึกษา 

3.บริบทที่มีผลกระทบ
ต่อนโยบายแลแผนการ
ศึกษา 

6. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพล 
    ต่อนโยบายและแผนการศึกษา 
7. การจัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพ 
    การศึกษา 
8. การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพ 
    การศึกษา 
9. การประเมินและปรบัปรุงคุณการจัด 
   การศึกษา 
10. การประกันคุณภาพการศึกษา 
11.การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

12. บริบททางการเมืองและเศรษฐกิจที่มี 
      ผลกระทบต่อนโยบายและแผนการ 
      ศึกษา 
13. บริบททางสังคม วัฒนธรรมและ 
      ค่านิยมที่มผีลกระทบต่อนโยบายและ 
      แผนการศึกษา 
14. บริบททางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ 
      มีผลกระทบต่อนโยบายและแผนการศึกษา 
15. การคาดการณ์อนาคตด้านการศึกษา 
     ของชาต ิ
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2.  สื่อการศึกษาประจ าชุดวิชา 
 2.1  ประมวลสาระ 
  ประมวลสาระ มีเนื้อหาสาระครอบคลุมทั้ง 15 หน่วย ตามโครงสร้างของชุดวิชาและ
มีค่า 6 หน่วยกิต    
 2.2  แนวการศึกษา   
  แนวการศึกษาประกอบด้วย  3  ส่วนดังนี้ 
  ส่วนที่  1  แบบประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน 
  ส่วนที่  2  สรุปสาระสังเขป หรือ ประเด็นหลักของแต่ละเรื่อง หรือเสนอปัญหา
เพ่ือให้นักศึกษาได้คิดก าหนดกิจกรรมให้ท าและเสนอแนะแนวทางให้นักศึกษาได้ค้นคว้าเพ่ือเติมจาก
แหล่งวิทยาการ เช่น เอกสาร ต ารา บทความ หรือสื่ออ่ืน ๆ  
  ส่วนที่  3 แนวตอบกิจกรรมและเฉลยค าตอบแบบประเมินผลก่อนเรียนและ             
หลังเรียน 
 2.3  แผนกิจกรรม 
  แผนกิจกรรมเป็นคู่มือในการศึกษา และท ากิจกรรมของนักศึกษาในการศึกษาชุด
วิชานี้ เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ทั้งของนักศึกษาเอง คณะกรรมการผลิตและบริหาร 
ชุดวิชาและมหาวิทยาลัย 
 2.4  วีดิทัศน์ประกอบการสอน  
  วีดิทัศน์ประกอบการสอน ชุดวิชา นโยบายการวางแผนการศึกษาและการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เรื่อง นโยบายการศึกษาไทย แผนการศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
บริบททางการบริหารการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายเนื้อหาสาระ หรือให้แนวคิดแก่นักศึกษาและ
ประเด็นในการอภิปราย   
  
3. วิธีการศึกษา 
 3.1  การเตรียมตัวของนักศึกษา 
  การวางแผนการศึกษา ชุดวิชานโยบายการวางแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษามี
ดังนี้ 
  (1)  นักศึกษามีเวลาศึกษาชุดวิชานี้ตลอดภาคการศึกษา ภาคปลาย เริ่มตั้งแต่ 15 
มีนาคม 2561 ถึง 20 กรกฎาคม 2561 โดยนักศึกษาคงเหลือเวลาเผื่อไว้ส าหรับการทบทวนเนื้อหา
สาระก่อนสอบไล่ ประมาณ 1 สัปดาห์ 
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  (2)  นักศึกษาควรใช้เวลา 14  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ส าหรับการศึกษาชุดวิชาและท ากิจกรรม
ที่ก าหนดให้  โดยศึกษาแผนกิจกรรม ประมวลสาระชุดวิชาและแนวการศึกษาและท ากิจกรรมที่
ก าหนดให้ โดยตอบค าถามและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม จัดท างบประมาณและอ่ืน ๆ  
  (3)  เตรียมเอกสารและสื่อที่ก าหนดให้เพื่อเข้ารับการสัมมนาเสริม  2  ครั้งและสัมมนา
เข้ม 1 ครั้ง  โดยให้ท ากิจกรรมและจัดท ารายงานที่ก าหนดให้ในข้อ 3.3 
 (4)  เตรียมเอกสารและสื่อที่ก าหนดให้เพื่อเข้าร่วมสัมมนาเข้ม โดยท ากิจกรรมการศึกษา
และท ารายงานตามที่ก าหนดให้ในข้อ 3.3 
 3.2  การด าเนินการศึกษา 
  ในการด าเนินการศึกษาชุดวิชา นโยบาย การวางแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
นักศึกษาควรด าเนินกิจกรรมดังนี้ 
   3.2.1  การศึกษาด้วยตนเอง 
   (1)  การศึกษาแผนกิจกรรมการศึกษา วางแผนการศึกษาและปฏิบัติตามแผน
กิจกรรมอย่างเคร่งครัด 
   (2)  ศึกษาแนวการศึกษา ศึกษาแผนผังแนวคิด ท าแบบประเมินตนเองก่อนเรียน
แต่ละหน่วยและศึกษาสาระสังเขปของชุดวิชา 
   (3)  ศึกษาประมวลสาระ ศึกษาแผนหน่วย และแผนตอน ศึกษาโดยเน้นการตอบ
วัตถุประสงค์ของแต่ละตอน 
   (4)  ศึกษาเอกสารประกอบที่ก าหนดแหล่งวิทยาการในแต่ละหน่วย 
   (5)  ท ากิจกรรมประจ าหน่วยในแนวการศึกษา และตรวจดูแนวตอบ 
   (6)  ท าแบบประเมินผลหลังเรียน แล้วตรวจค าตอบจากเฉลย เปรียบเทียบผล
ด้านการทดสอบก่อนเรียน 
    (7)  จัดท ารายงานตามที่ก าหนดให้น าไปเข้ารับการสัมมนาเสริมและสัมมนาเข้ม 
   3.2.2  ศึกษาค้นคว้าและท ากิจกรรมที่ก าหนดให้ 
    (1)  ศึกษางานที่ก าหนดให้ท าในแผนกิจกรรมการศึกษา     
    (2)  จัดพิมพ์รายงานในกระดาษ A4 
    (3)  น ารายงานฉบับที่ 1 และ 2 ส่งในวันสัมมนาเสริมครั้งท่ี  1    
    (4)  น ารายงานฉบับที่  3 และ 4 ส่งในวันสัมมนาเสริมครั้งที่  2    
    (5)  น ารายงานฉบับที่   5 และ 6 ส่งในวันสัมมนาเข้ม  

 3.2.3 การสัมมนาเสริม 
(1) เข้ารับการสัมมนาเสริม ณ ศูนย์สัมมนาเสริมที่ก าหนดให้  
(2) จัดเตรียมศึกษาประเด็นเพื่อหาสาระที่ก าหนดให้ในแผนกิจกรรม 



                                                                                                             
 

10 

การศึกษา 
   (3) จัดเตรียมสื่อเสนอผลงาน โดยใช้ PowerPoint   
   (4) ร่วมสัมมนา อภิปรายและแสดงความคิดเห็น 

3.3 งานที่ก าหนดให้ท า 
  3.3.1  กิจกรรมการสัมมนาเสริม 
      การสัมมนาเสริม ก าหนดให้มี 2 ครั้ง  นักศึกษาจะต้องจัดเตรียมรายงาน สื่อ
ประกอบการน าเสนอรายงาน  ดังต่อไปนี้ 
   การสัมมนาเสริมครั้งที่  1  
   ในการสัมมนาเสริมครั้งที่ 1 มีรายงาน 2 ฉบับให้นักศึกษาส่งรายงานต่ออาจารย์ 
1 ชุด  ในวันแรกของการเข้าสัมมนาเสริมครั้งที่ 1 รายละเอียดของรายงานประกอบด้วย 
    รายงานฉบับท่ี 1  
    ให้นักศึกษาอ่านเอกสารประมวลสาระและแนวการศึกษาชุดวิชานโยบาย  การ
วางแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  หน่วยที่ 1-5 และตอบค าถามต่อไปนี้ (ความยาวประมาณ 
10-12 หน้า) 

(1) นโยบายทางการศึกษามีความส าคัญอย่างไร และในการศึกษานโยบายทาง 
การศึกษา มีแนวการศึกษานโยบายการศึกษา 2 แนวทาง คือ แนวการวิเคราะห์นโยบายและแนว
อธิบายนโยบาย ทั้ง 2 แนวทางมีลักษณะเป็นอย่างไรและแตกต่างกันอย่างไร 

(2) จงอธิบายกระบวนการวางแผนและการก าหนดนโยบายและปัจจัยที่ส่งเสริม 
และเป็นอุปสรรคของการน านโยบายและแผนการศึกษาไปปฏิบัติ 

(3) หน่วยงานที่มีบทบาทในการค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเสนอรัฐบาล 
ให้ก าหนดนโยบาย  ประกอบด้วยหน่วยงานใดบ้าง และแต่ละหน่วยงานมีบทบาทหน้าที่อย่างไร         

(4) ความหมายและลักษณะการน านโยบายและแผนไปปฏิบตัิคืออย่างไร  
การน านโยบายและแผนไปปฏิบตัใินสถานศกึษามีตัวแบบที่สามารถน าไปใชไ้ดห้ลายตัวแบบ 
ขอให้นกัศกึษาน าเสนอตัวแบบมา 1 ตัวแบบ พร้อมยกตัวอย่าง 

(5) การก ากับตรวจสอบนโยบายและแผนคอือะไร มีความส าคัญ 
และกระบวนการอย่างไร  

(6) กลไกการก ากับตรวจสอบนโยบายและแผนในระดับมหภาคและ 
ระดบัจุลภาคต่างกันหรอืไม่ อย่างไร 

(7)  การประเมินนโยบายมีความส าคัญต่อการบริหารการศึกษาอย่างไร และ 
ประเภทของการประเมินนโยบายการศึกษามีอะไรบ้าง  จงอธิบายรูปแบบการประเมินแผนงานและ
โครงการแบบซิปของสตัฟเฟิลบีม 
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              รายงานฉบับที่ 2      
1) ให้นักศึกษาจัดท ารายงานการวิเคราะห์หรืออธิบายนโยบายการคึกษาของ 

ประเทศไทยซึ่งก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 โดยศึกษา
เอกสาร “แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579” จาก website ที่ระบุไว้ในเชิงอรรถ1  ซึ่งมี
ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ คือ  

 (1) การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  

 (2) การผลติและพฒันาก าลงัคน การวจิยั และ
นวตักรรม เพือ่สร้างขดี         
ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ    

 (3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการ
เรยีนรู้  

 (4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเทา่
เทยีมทางการศึกษา  

 (5) การจดัการศึกษาเพือ่สร้างเสรมิคุณภาพชวีติที่
เป็นมติรกบัส่ิงแวดลอ้ม    (6) การพฒันา
ประสิทธภิาพของระบบบรหิารจดัการศึกษา  
   ขอให้นกัศึกษาเลือกยุทธศาสตร์เพียง 1 ยุทธศาสตร์ น ามาศึกษา
วิเคราะห์โดยใช้แนวการวิเคราะห์นโยบายหรืออธิบายนโยบาย เกี่ยวกับ “1) กระบวนการก าหนด
นโยบาย 2) การน านโยบายไปปฏิบัติ และ 3) การก ากับติดตามและประเมินนโยบาย” ทั้งนีใ้ห้อธิบาย
กรอบแนวคิดหรือตัวแบบที่ใช้ในการวิเคราะห์  และวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ที่เลือกโดยมีข้อมูลสนับสนุน
อย่างเพียงพอและน่าเชื่อถือ 
   2)  ให้เขียนเป็นรายงานการวิเคราะห์  ความยาวประมาณ  10 – 15 หน้ากระดาษ 
A4 โดยมีการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ 
   3) จัดท าเป็นสรุปย่อเพ่ือแจกให้เพ่ือนนักศึกษาในห้องสัมมนาทุกคนๆ ละ 1 ชุด 
(ตรวจสอบจ านวนสมาชิกในห้องสัมมนาได้จาก webpage ของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์) และให้นักศึกษา
เตรียมการเพ่ือน าเสนอรายบุคคลต่อที่ประชุมโดยใช้โปรแกรม Microsoft® PowerPoint® ด้วยเวลาใน
การน าเสนอประมาณคนละ 15 นาที 

                                                 
1
 Website: http://www.onec.go.th/index.php/book/BookView/1540 

 
 

http://www.onec.go.th/index.php/book/BookView/1540
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   การสัมมนาเสริมครั้งที่  2 
   ในการสัมมนาเสริมครั้งที่ 2 มีรายงาน 2 ฉบับให้นักศึกษาส่งรายงานต่ออาจารย์ 
1 ชุด ในวันแรกของการเข้าสัมมนาเสริมครั้งที่  2  รายละเอียดของรายงานประกอบด้วย 
 
 
      รายงานฉบับท่ี 3  
    ให้นักศึกษาอ่านเอกสารประมวลสาระและแนวการศึกษาชุดวิชานโยบาย       
การวางแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  หน่วยที่ 6-12 และตอบค าถามต่อไปนี้  (ความยาว
ประมาณ 10-12 หน้า) 

(1) สภาพแวดล้อมหมายถึงอะไร มีก่ีประเภท อะไรบ้าง  จงอธิบายหลักการ 
ส าคัญเกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและระบุเทคนิคทีส่ามารถใช้ในวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
เพ่ือก าหนดนโยบายและแผนการศึกษามา 1 เทคนิค  

(2) แผนกลยุทธ์แตกต่างกับแผนโดยทั่วไปอย่างไร และมีองค์ประกอบที่ 
ส าคัญอย่างไร จงอธิบายขั้นตอนในการจัดท าแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษา 

(3) กลยุทธ์การก าหนดทิศทางการบริหารและกลยุทธ์การปฏิบัติงาน คืออะไร  
และมีความสัมพันธ์กันอย่างไร 
   (4) การประเมินและการปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาคืออะไร มีความ 
ส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร และผู้บริหารควรมีบทบาทในการประเมินและปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาอย่างไร 
   (5) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาประกอบด้วยอะไรบ้าง ในการด าเนิน 
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีข้ันตอนการด าเนินการอย่างไร จงอธิบาย  
   (6) ปัจจัยที่ส่งเสริมให้การด าเนินการประกันคุณภาพประสบความส าเร็จมีปัจจัย
ใดบ้าง  
        (7) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควร
ค านึงถึงองค์ประกอบอะไรบ้าง และปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีอะไรบ้าง 
อธิบายโดยสังเขป 
  รายงานฉบับท่ี 4  
  ให้นักศึกษาศึกษาเนื้อหาในประมวลสาระชุดวิชาหน่วยที่ 6-12 และค้นคว้าจาก
เอกสารอ่ืนเพ่ิมเติม  ในเนื้อหาเกี่ยวกับ การพัฒนากลยุทธ์  และการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา เพ่ือปฏิบัติกิจกรรม ต่อไปนี้ 
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  1) อธิบายขั้นตอนการพัฒนากลยุทธ์ซึ่งได้ศึกษามาจากประมวลสาระชุดวิชาหน่วยที่ 
6-12 และค้นคว้าจากเอกสารอื่นเพ่ิมเติม    
  2) วิเคราะห์ปัญหาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
หรือส านักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือระดับสถานศึกษาที่นักศึกษาปฏิบัติงานอยู่ ในปัญหาในด้านใด
ด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว  เช่น ปัญหาคุณภาพด้านการบริหารการศึกษา ด้านครู  ด้านสื่อเทคโนโลยี
การศึกษา ด้านผู้เรียน เป็นต้น 
  3)  จากผลการวิเคราะห์ปัญหา ขอให้นักศึกษาน าเสนอกลยุทธ์ในการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในด้านนั้นๆ อย่างน้อย 2 กลยุทธ์  โดยกลยุทธ์ควรประกอบด้วย 
ประเด็นกลยุทธ์และมาตรการหรือแนวทางในการด าเนินการ  ทั้งนีน้ักศึกษาต้องระบวุิธีการที่ใช้ในการ
วิเคราะห์และการก าหนดกลยุทธ์ดังกล่าวมาโดยละเอียด      
  4)  ให้เขียนเป็นรายงานการวิเคราะห์ความยาวประมาณ  10 – 15 หน้ากระดาษ A4 
โดยมีการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้  การเขียนรายงานการวิเคราะห์จะต้องเขียน
ภายใต้กรอบการวิเคราะห์ที่ศึกษาเนื้อหาสาระในประมวลสาระชุดวิชาหน่วยที่ 6-12 หรือเอกสารอ่ืนที่
ได้ศึกษาเพ่ิมเติม   
  5) จัดท าเป็นสรุปย่อเพ่ือแจกให้เพ่ือนนักศึกษาในห้องสัมมนาทุกคนๆ ละ 1 ชุด 
(ตรวจสอบจ านวนสมาชิกในห้องสัมมนาได้จาก webpage ของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์) และให้นักศึกษา
เตรียมการเพ่ือน าเสนอรายบุคคลต่อที่ประชุมโดยใช้โปรแกรม Microsoft® PowerPoint® ด้วยเวลาใน
การน าเสนอประมาณคนละ 15 นาที  
  
  3.3.2 กิจกรรมการสัมมนาเข้ม 
     ในการสัมมนาเข้ม มีรายงาน 2 ฉบับให้นักศึกษาส่งรายงานต่ออาจารย์ 1 ชุด ในวัน
แรกของการเข้าสัมมนาเข้ม  รายละเอียดของรายงานประกอบด้วย 
  รายงานฉบับท่ี 5 
   ให้นักศึกษาอ่านเอกสารประมวลสาระและแนวการศึกษาชุดวิชานโยบายการ
วางแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา หน่วยที่ 12-15 และตอบค าถามต่อไปนี้ (ความยาว
ประมาณ 10 หน้า) 

(1) จงอธิบายบริบททางการเมืองที่มีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบาย  การ 
ปฏิบัติตามนโยบาย  และการประเมินนโยบายและและแผนการศึกษา 

(2) บริบททางเศรษฐกิจทั้งในระดับมหภาคและจุลภาคได้แก่อะไรบ้างและมีผล 
กระทบต่อการก าหนดนโยบาย  การปฏิบัติตามนโยบาย  และการประเมินนโยบายและแผนการศึกษา
อย่างไร  
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(3) บริบททางวัฒนธรรม ค่านิยม และศาสนา ได้แก่อะไรบ้างและมีผลกระทบต่อ 
การก าหนดนโยบาย  การปฏิบัติตามนโยบาย  และการประเมินนโยบายและแผนการศึกษาอย่างไร 

(4) บริบทด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการก าหนด 
นโยบายและแผนการศึกษามีอะไรบ้าง จงอธิบายและยกตัวอย่าง 

(5) การคาดการณ์อนาคตทางการศึกษามีความส าคัญต่อการจัดการศึกษาอย่างไร  
จงยกตัวอย่างเทคนิควิธีการคาดการณ์อนาคตมาสัก 1 วิธี 
  รายงานฉบับท่ี 6 
  1)  ให้นักศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อนโยบายและแผนการศึกษา 2 
ระดับ คือ ระดับมหภาคและระดับจุลภาค 
   ก.  การวิเคราะห์ระดับมหภาค ให้ศึกษาและวิเคราะห์ว่าอิทธิพลของการเมือง 
เศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรม ค่านิยม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ ในระดับประเทศมีอิทธิพลต่อ
ต่อนโยบายการศึกษาหรือแผนการศึกษาของรัฐหรือไม่อย่างไร โดยเลือกนโยบายหรือแผนการศึกษา
ของรัฐเรื่องใดเรื่องหนึ่ ง (ตัวอย่างเช่น นโยบายการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้   และ
นโยบาย เร่งรัดการลงทุนด้านการศึกษาและการเรียนรู้อย่างบูรณาการในทุกระดับการศึกษาและใน
ชุมชน เป็นต้น)   ทั้งนี้ขอให้ยกตัวอย่างอิทธิพลของบริบทดังกล่าวต่อนโยบายและแผนการศึกษาที่
เลือก ให้เห็นเป็นรูปธรรมมากที่สุด 
   ข.  การวิเคราะห์ระดับจุลภาค ให้ศึกษาและวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัย
แวดล้อมภายนอก ขององค์การทางการศึกษา (เช่น ส านักงานเขตพ้ืนที่ทางการศึกษา หรือ
สถานศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่งตามความสนใจของนักศึกษา) ที่มีอิทธิพลต่อนโยบายทางการศึกษาหรือ
แผนการศึกษาที่เลือก  วิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น ปัญหาและความต้องการของ
ชุมชนและท้องถิ่นด้านการศึกษา ฯลฯ  และการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายใน  เช่น  ทรัพยากรของ
องค์การ แบบแผนของการบริหารจัดการเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา 
ศักยภาพและความสามารถของบุคคล ทีมงาน ลักษณะของผู้บริหาร ฯลฯ  ว่าปัจจัยแวดล้อมเหล่านี้
จะน าไปประกอบในการตัดสินใจเพ่ือการวางแนวนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
องค์การทางการศึกษาอย่างไร 
  2) จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้ง 2 ระดับ ขอให้นักศึกษาได้จัดท าเป็นแผน
กลยุทธ์ขององค์การหรือหน่วยงานที่ท่านเลือก 
  3)  ให้นักศึกษาจัดท าเป็นรายงานการศึกษาเป็นเอกสาร โดยแบ่งสาระออกเป็น  2  
ส่วนคือ 
    (1)  ส่วนที่ว่าด้วยกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้ง 2 ระดับ 
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    (2)  ส่วนที่ว่าด้วยแผนกลยุทธ์ขององค์การจากผลของการวิเคราะห์ในส่วน
ที่ (1)  โดยให้จัดท าเป็นแผนระยะกลาง (3 ปี) ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์         
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ทรัพยากรรวมทั้งแหล่งที่มาของทรัพยากรและเงื่อนไข
ความส าเร็จ   โดยใหมี้ความชัดเจนและมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันทั้งระบบ 
   กรอบการวิเคราะห์ที่จะน าไปสู่การจัดท าแผนกลยุทธ์ขององค์การทางการศึกษา
ให้อธิบายตามลักษณะดังภาพ 
 

   การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์การทางการศึกษา 
 

 

* สภาพแวดล้อมภายนอก 
(โอกาส-ภาวะคุกคาม) 

                  -  การเมือง                          -  เศรษฐกิจ 

         -  กระแสโลกาภิวตัน์                            -  สังคม/วัฒนธรรม 

         -  สื่อมวลชน       -  ค่านิยม 

         -  ผู้รับบริการ        -  ความเชื่อ 

-  การขนส่ง           -  นวัตกรรม 

-  การสื่อสาร         - เทคโนโลย ี

             -  สารสนเทศ                               -  การศึกษา 

                                       -  ปัญหาและความต้องการของชุมชน/ท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

  
 

            * สภาพแวดล้อมภายใน  
                 (จุดอ่อน – จุดแข็ง) 
  -  เป้าหมาย     -  การสื่อสาร 
  -  โครงสร้าง   -  บรรยากาศ 
  -  ภารกิจ    -  สุขภาพองค์การ 
  -  ทรัพยากร    -  วัฒนธรรม 
   -  ระบบ/กลไก                -  นวัตกรรม 

 -  วิธีการ    -  เทคโนโลย ี
                     - ฯลฯ      

 

 
 

แผนกลยุทธ์ขององค์การ 
- วิสัยทัศน ์

- เป้าหมาย 

- วัตถุประสงค์ 

- กลยุทธ ์

- แผนงาน/โครงการ 

- ตัวบ่งชี้ผลส าเร็จ 

- ทรัพยากร 
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4)  ให้เขียนเป็นรายงานการวิเคราะห์ความยาวประมาณ 10 – 15 หน้ากระดาษ A4 โดยมีการอ้างอิงจาก
แหล่งข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ 
   5) จัดท าเป็นสรุปย่อเพ่ือแจกให้เพ่ือนนักศึกษาในห้องสัมมนาทุกคนๆ ละ 1 ชุด 
(ตรวจสอบจ านวนสมาชิกในห้องสัมมนาได้จาก webpage ของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์) และให้นักศึกษา
เตรียมการเพ่ือน าเสนอรายบุคคลต่อที่ประชุมโดยใช้โปรแกรม Microsoft® PowerPoint® ด้วยเวลาใน
การน าเสนอประมาณคนละ 15 นาที  
 3.4  การเตรียมเสนอผลงาน 
  นักศึกษาต้องเตรียมเสนอรายงานผลงานที่ก าหนดให้แต่ละชิ้นในวันสัมมนาเสริม/
เข้ม โดยจะต้องเตรียมดังนี้ 

1) เตรียมส าเนาสรุปรายงานเพ่ือแจกสมาชิกในกลุ่ม 
2) เตรียมประเด็นที่น ามาเสนอด้วย  Power point 
3) ฝึกซ้อมการน าเสนอผลงานประกอบการใช้สื่อจนเกิดความมั่นใจ 
4) เตรียมตอบข้อซักถามจากสมาชิกและคณาจารย์ที่เข้าร่วมการสัมมนาเสริม 

นักศึกษามีเวลาน าเสนอผลงานและอภิปรายคนละไม่เกิน  15  นาที  ห้าม
น าเสนอผลงานโดยวิธีอ่าน 

 

4.  การประเมินผลการศึกษา 
 การประเมินผลชุดวิชา นโยบาย การวางแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประเมินจาก
ผลงานและการเข้าร่วมสัมมนาของนักศึกษาทั้งหมด โดยก าหนดสัดส่วนของคะแนนไว้ดังนี้  การ
สัมมนาเสริม 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ  40  สัมมนาเข้มร้อยละ 20  รวมเป็นร้อยละ 60  และประเมินผล
จากการสอบไล่ประจ าภาคร้อยละ 40  รายละเอียดของการประเมินมีดังนี้ 
 4.1 ประเมินผลจากผลงานและการเข้าร่วมสัมมนา 
  1)  ประเมินผลงาน 6 ฉบับ ร้อยละ 35  พิจารณาจาก 
   -  ความสมบูรณ์และความถูกต้องของเนื้อหาสาระ 
   -  การน าหลักการและทฤษฎีมาใช้อย่างเหมาะสม 
   -  ความชัดเจนและความถูกต้องของการเขียนรายงาน ได้แก่ การเสนอเรื่อง 
การใช้ภาษา การใช้แผนภูมิและภาพประกอบ 
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   -  ความเหมาะสมของรูปแบบรายงาน ได้แก่ การจัดรูปแบบรายงาน การจัดเค้า
โครงเรื่องและการอ้างอิง 
  2)  ประเมินจากปฏิสัมพันธ์ในการเข้าร่วมสัมมนา ร้อยละ 25 พิจารณาจาก 
   -  ความชัดเจนของการน าเสนอและการตอบข้อซักถาม 
   -  การมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็น และวิพากษ์วิจารณ์ผลงานที่มีผู้เสนอ 
 4.2 ประเมินจากการสอบไล่ประจ าภาค ร้อยละ 40 
  การประเมินผลจากการสอบไล่ ข้อสอบไล่เป็นข้อสอบอัตนัยให้เขียนตอบเป็นความ
เรียง ใช้เวลาสอบ  3  ชั่วโมง 
 
5.ตารางการสัมมนา 

ตารางการสัมมนาชุดวิชา นโยบาย การวางแผน และพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ภาคปลาย ปีการศึกษา  2560 

 5.1 ตารางการสัมมนาเสริม 

คร้ังที่ 
เวลา 

วัน 9.00-
9.30 

9.30-10.30 พัก 10.45-12.00 พัก
เที่ยง 

13.00-
14.00 

14.00-15.00 

1 วันท่ี  1 ปฐมนิเทศ
ชุดวิชา 

สัมมนา “แนวคิด 
เกี่ยวกับ 

นโยบายและแผน” 

 สัมมนา 
และแลกเปลีย่น
เรียนรู้ในรายงาน

ฉบับท่ี  1 

 เสนอ
รายงานฉบับ

ที่ 2  
 

เสนอรายงาน
ฉบับท่ี 2  
 (ต่อ) 

วันท่ี  2 เสนอรายงานฉบับท่ี 2  
 (ต่อ) 

 เสนอรายงานฉบับ
ที่ 2  
 (ต่อ) 

 สรุปอภิปราย แนะน า 
ในการสัมมนา
เสรมิครั้งที่ 2 

2 วันท่ี  1 ตอบ
ปัญหา 

สัมมนา “การ
พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและการ
จัดการเชิงกลยุทธ์” 

 สัมมนาและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ในรายงานฉบับท่ี  

3    

 เสนอ
รายงานฉบับ

ที่ 4 
 

เสนอรายงาน
ฉบับท่ี 4  
 (ต่อ) 

วันท่ี  2 เสนอรายงานฉบับท่ี 4 
 

 เสนอรายงานฉบับ
ที่ 4 

 เสนอ
รายงานฉบับ

ที่ 4 (ต่อ) 

สรุปอภิปราย
และแนะน า 

ในการสัมมนา
เข้ม 
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 5.2 ตารางการสัมมนาเข้ม* 
เวลา 

วัน 8.30-9.00 9.00-12.00 
 

13.00-15.00 15.00-16.30 
 

18.30-22.00 

1 ลงทะเบียน
ปฐมนิเทศ 

เสนอรายงานฉบบัที่ 5 
และ 6 “ผลการศึกษา

วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
เพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา” 
(กลุ่มย่อย) 

 เสนอผลการศึกษา (ต่อ) 
(กลุ่มย่อย) 

 เสนอผล
การศึกษาต่อ 
(กลุ่มย่อย) 

2 บรรยายพิเศษนโยบายการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

(รวม) 

 ฝึกปฏิบัติแผนกลยุทธ์กบัการ
จัดการเชิงกลยุทธ ์

(กลุ่มย่อย) 

 ฝึกปฏิบัติ 
(ต่อ) 

(กลุ่มย่อย) 
3 ฝึกปฏิบัติแผนกลยุทธ์กบัการ จดัการ

เชิงกลยุทธ ์
(กลุ่มย่อย)  

(ต่อ) 

 -  สรุปการสัมมนาเข้ม 
-  ประเมินผล 
-  ปิดการอบรม 
   (ประชุมรวม) 

  

 * กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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6.  แบบฟอร์มปกรายงาน 
 
 
 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์   
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
 

แขนงวิชาบริหารการศึกษา 
 

ชุดวิชา  23723 นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 

รายงานฉบับที่   
 
 
 

เรื่อง  …………………………………….. 
ภาคปลาย ปีการศึกษา  2560 

 
 
 

ชื่อนักศึกษา  ……………………………… 
รหัสประจ าตัว  …………………………… 

 
 
 
 

สถานที่เข้ารับการสัมมนา  ……………………………………………………… 
วันที่    เดือน           พ.ศ. 2561 

 


