สวนที่ 5
การติดตาม ประเมินผลการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562
สำนักงานศึกษาธิการภาค 17
การติดตามผล (Monitoring) และการประเมินผล (Evaluation) ถือเปนเรื่องที่สำคัญมาก
ตอการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 สูการปฏิบ ัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งการบริหารจัดการศึกษาดวย
กระบวนทัศนใหม (New paradigm) ที่มุงเนนการบริหารเชิงยุทธศาสตรแบบมุงผลสัมฤทธิ์ (Result base
management) ซึ่งเปนการมองการ บริหารและการจัดการศึกษาแบบองครวมที่ใหความสำคัญ ทั้งเรื่องผลผลิต
ผลลั พ ธ และผลกระทบที ่ เ กิ ด จากขั บ เคลื ่ อ นยุ ท ธศาสตร พ ั ฒ นาการศึ ก ษาระดั บ ภาค สู  ก ารปฏิ บ ั ติ
(Implementation) ซึ่งผลสัมฤทธิ์ดังกลาวจะสะทอนภาพใหผูเกี่ยวของกับยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 ไดเห็น
อยางเปนรูปธรรมดวยกระบวนการดานการติดตามผลและประเมินผล ดังนั้นบทบาทของการติดตามและ
ประเมินผล จึงมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น นอกจากการเปนสวนหนึ่งของขั้นตอนตามกระบวนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรแลว ยังเปรียบเสมือนกระจกสะทอนภาพความสำเร็จหรือความลมเหลวของการดำเนินงานดานการ
จัดการศึกษา ในระดับตางๆ ในเชิงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลสัมฤทธิ์ ความคุมคา และผลกระทบตอผูที่มี
สวนเกี่ยวของ ในมิติตาง ๆ เพื่อนำจุดบกพรองกลับมาปรับปรุงแกไขการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับ
ภาค ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 ใหมีประสิทธิภาพ ทั้งยังสามารถนำมาใชเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจ
(Decision making) ของผูเกี่ยวของ ในกรณีที่ตองการดำเนินตามยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน โครงการ หรือ
กิจกรรมในลักษณะที่ใกลเคียงกันในอนาคตอีกดวย กระบวนการทางยุทธศาสตร (Strategic process) การระบุ
สภาพปจจุบัน ปญหา (Problem structure) การกำหนดยุทธศาสตร เพื่อแกปญหาและการพัฒนา (Strategic
formulation) การแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ (Strategic adoption) การนำยุทธศาสตรไปปฏิบัติ (Strategic
implementation) การติดตามผล (Strategic monitoring) การประเมินผล (Strategic evaluation) ทั้งนี้ การ
ประเมินผลที่ดีจำเปนจะตองไดรับความเขาใจและการยอมรับจากทุกฝายที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาทุก
ระดับ ทุกกลุม และทุกประเภทการศึกษา ผูประเมินจะตองมีทัศนคติที่ดี มีความเปนกลาง ปราศจากอคติและสำ
มารถเลือกใชขอมูลสนับสนุนทั้งในเชิงคุณภาพ และปริมาณ รวมไปถึงการเลือกใช แนวคิด ทฤษฏี ตัวชี้วัด (KPI)
ที่เหมาะสม
5.1 ชวงเวลาของการติด ตามผลและประเมินผลการขับเคลื่อนแผนยุท ธศาสตรการ
พัฒนาการศึกษากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการ
ภาค 17 สูการปฏิบัติ
โดยทั่วไปแลวการติดตามผลและการประเมินผลการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษากลุม
จังหวัดภาคเหนือตอนลาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 17 สูการปฏิบัติสามารถดำเนินการไดในทุกระดับของกระบวนการดำเนินงานทั้งการ
ประเมินผลกอนเริ่มดำเนินงาน (Preliminary evaluation) การประเมินผลในภาพรวม
(Formative/Implementation evaluation) หรือการประเมินผลการนำยุทธศาสตรไปปฏิบัติซึ่งก็คือ
การดำเนินงานตามกลยุทธ แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวของ และการประเมินผลเมื่อการดำเนินการ
ไดเสร็จสิ้นไปแลว (Summative evaluation) ในการประเมินผลการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

- 103 การศึกษากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค
17 ครั้งนี้ แบงประเภทของการประเมินผลตามชวงระยะเวลาดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาการศึกษากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการ
ภาค 17 สูการปฏิบัติเปน 3 ระยะ ดังกลาวขางตน รายละเอียด ดังนี้
5.1.1 การประเมินผลกอนเริ่มดำเนินการ (Preliminary evaluation) เปนการศึกษา
ขอมูลที่เกี่ยวของกับแผนยุ ทธศาสตร ก ารพัฒ นาการศึก ษากลุ ม จัง หวั ด ภาคเหนือ ตอนลา ง 1 ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค 17 กอนเริ่มดำเนินการ (Positional preview)
เพื่อศึกษาความเหมาะสมของกลไกและกระบวนการดำเนินงาน ปญหา อุปสรรค ปจจัยเสี่ยง ที่สงผลกระทบ
ตอความสำเร็จของงาน ผลลัพธ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะไดรับ รวมไปถึงการศึกษาผลกระทบที่อาจจะเกิดจากการ
ดำเนินงาน ซึ่งการประเมินผลในลักษณะนี้มีประโยชนในการพิจารณาความคุมคาตอ การลงทุนและผลกระทบ
ที่คาดวาจะตามมาจากการจัดทำแผนยุทธศาสตรก ารพัฒนาการศึกษากลุม จังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 ในครั้งนี้ ไดดำเนินการประเมินผลกอน
เริ่มดำเนินการในภาพรวมมาแลว ดังนี้
1) ศึกษาสภาวการณ บริบท ปญ หา และความทาทาย ทางดานองคประกอบในการจัด
การศึกษาของจังหวัดตาก สุโขทัย พิษณุโลก อุตรดิตถ เพชรบูรณ ไดแก สภาวการณและบริบทของโลก อาทิ
ทิศทางการ พัฒนาการศึกษา ดัชนีชี้วัดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ Organization for economic cooperation and Development (OECD) แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable development goal :
SDG) และทักษะการเรียนรูในศตวรรษใหม
2) สภาวการณและบริบทของประเทศไทย ไดแก ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสังคมแหงโลก
ยุคใหมตอการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาวะดานเศรษฐกิจและ ความสามารถ
ในการแขงขัน การเปลี่ยนแปลงสภาวะดานสังคม คุณภาพการศึกษา ปญหาความเหลื่อมล้ำการเปลี่ยนแปลง
สภาวะดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงสภาวะดานการบริหาร จัดการการพัฒนา
ประเทศและโครงสรางกฎหมายและการบังคับใชกฎหมาย
3) ทิศทางการพัฒนาประเทศ การพัฒนาพื้นที่และการพัฒนาการศึกษา ไดแก แนวทาง
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนปฏิรูปประเทศไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
แหงชาติฉบับที่12 (พ.ศ. 2560–2564) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 20 ป (พ.ศ. 2560–
2579)
ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ทิศทางการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ.
2560 –2564 ) นโยบายรัฐบาลในการสงเสริมการลงทุนและเพิ่มขีดความสำมารถ ภาคอุตสาหกรรมเพื่อ
การแขงขันคณะรัฐมนตรีไดมีมติในสวนที่เกี่ยวของ
4) ทิศทางการพัฒนาการศึ กษา ไดแก แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560 –2579)
นโยบายรั ฐ บาลด า นการศึ ก ษา แนวทางการปฏิ ร ู ป การศึ ก ษา แผนการศึ ก ษาอาเซี ย นระหว า ง
ป 2559- 2563 แนวทางการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน
และการ จัดการศึกษาตามอัธยาศัย และการจัดการศึกษาเอกชน
5) สภาพปญหาและประเด็นทาทายในการจัดทำยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษากลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนลาง 1 ทำการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) เพื่อแสวงหาแนวทางในการจัดทำแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 ครอบคลุม

- 104 มิติองคประกอบของการจัด การศึกษา และมิติกลุม เปาหมายการจัดการศึกษาแตละระดับ รวมทั้งประมวล
ขอมูลพื้นฐาน และผลการจัดการศึกษาในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไดแก จังหวัดตาก สุโขทัย พิษณุโลก อุตรดิตถ เพชรบูรณ ที่เปนปญหาและประเด็นทาทาย 6 ดาน ไดแก
(1) ดานผูเรียน (2) ดานหลักสูตร เนื้อหา องคความรู (3) ดานวิธีสอนกิจกรรม และการจัดบรรยากาศ
การเรียนการสอน (4) ดานสื่อการเรียนรู และสิ่งอำนวยความสะดวกในการสงเสริมการเรียนรู (5) ดานการ
วัดผลและประเมินผล และ (6) ดานการบริหารจัดการ และทรัพยากร
นอกจากนั้น ไดศึกษาความเปนไปไดของนโยบายทุกระดับของรัฐบาลตลอดจนแผนการ
ศึกษาชาติ แผนพัฒนาการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ สุโขทัย และ
อุตรดิตถ วิเคราะหความตองการของผูมีสวนไดสวนจากผลการรับฟงเสียงความคิดเห็น ซึ่งไดมีการรับฟงความ
คิดเห็นจากหนวยงานและผูเกี่ยวของเพื่อใหความเห็นตอองคประกอบของยุทธศาสตร ในประเด็นความเห็นดวย
หรื อ ไมเ ห็น ดว ย รวมทั้งแสดงความคิ ดเห็น ขอ เสนอแนะที่ ตอ งการปรับ ปรุง แกไ ข และ เพิ่ม เติม รา ง
ยุทธศาสตร สรุปการรับฟงความคิดเห็นในภาพรวม ตามองคประกอบยุทธศาสตร ดานวิสัยทัศน เปาหมาย
เชิ งยุ ทธศาสตร (Strategic goal) พันธกิจ (Mission) ประเด็นยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสำเร็จ และกลยุทธ
พบวาในภาพรวมของทุกองคประกอบ รอยละ 80 ขึ้นไป มีความคิดเห็นดวย มีความเหมาะสมในการนำไปใช
ในการพัฒนาการศึก ษากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 17 ไดอยางเปนรูปธรรม
6) การวิ เ คราะหภ ารกิ จ ของหน ว ยงานจั ด การศึ ก ษาของสำนั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค
ตามคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ซึ่งเปนไปตามระบบ
และโครงสร า งการศึ ก ษาในประเทศไทยส ว นใหญ จ ั ด โดยสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
เปนผูจัดการศึกษาหลักและขยายการจัดการศึกษาไปสูองคการปกครองสวนทองถิ่นตามนโยบายการกระจาย
อำนาจสู  พ ื ้น ที ่ส ำหรับ หน ว ยงานอื่ น จัด การศึก ษาเป น การเฉพาะและเป ด โอกาสให เอกชนมี ส  วนร ว ม
ในการศึกษา ตั้งแตระดับการศึกษาปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้ การแบงสวนราชการในสวนกลาง
ของกระทรวงศึกษาธิการเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
ให มี ห ัว หนา สว นราชการขึ้น ตรงต อรัฐมนตรี วา การกระทรวงศึก ษาธิก าร ดัง นี้ 1) สำนักงานรัฐ มนตรี
2) สำนักงานปลัดกระทรวง 3) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 5) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 6) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ซึ่งแตละสวนราชการจะมีหนวยงานในระดับพื้นที่เปนหนวยงานภายใน 7) ดำเนินการวิเคราะหสภาพ
ปจจุบันของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ สุโขทัย อุตรดิตถ โดยใชเทคนิค
SWOT Analysis ผลการศึกษาข อ มูล ก อนเริ่ มดำเนิน การ (Positional preview) ดังกลาวขางตน ได ถู ก
นำมาใชในการกำหนดยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษา อยางไรก็ตามในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
การศึกษากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค
17 มีหนวยงานที่เกี่ยวของจำนวนมากทั้งหนวยงานในระดับ Regulator และ หนวยงานระดับ Provider
หรือหนวยงานระดับ ปฏิบ ัติการในพื้นที่ ดังนั้นการติดตามผลและประเมินผลในรายยุทธศาสตร กลยุทธ
แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม จึงตองมีการศึกษาสภาพปจจุบันในแตละหนวยงาน เปนเบื้องตนเพื่อเปนตัว
เทียบวัด (Benchmark) ความกาวหนาและความสำเร็จตามองคประกอบของการติดตามประเมินผลที่กำหนด
อีกทั้งเพื่อใหการติดตาม ประเมินผลสำเร็จ สอดคลองกับยุทธศาสตรแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา
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ผูประเมินจะตองทำการศึกษาตัวชี้วัด ความสำเร็จรายยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงกลยุทธ ขอบเขตขอมูล
คาเปาหมาย และวิธีการจัดเก็บขอมูล โดยการศึกษาขอมูลกอนเริ่มดำเนินการในทุกหนวยงานที่เกี่ยวของจะทำ
ใหทราบสภาพปจจุบันของการจัดการศึกษาเพื่อไปใชเปรียบเทียบความกาวหนาและผลการดำเนินงานในชวง
การประเมินผลในระหวางการดำเนินงาน และการประเมินผล เมื่อการดำเนินการไดเสร็จสิ้นไปแลว
5.1.2 การประเมิ น ผลในระหว า งการดำเนิ น งาน ( Formative/Implementation
evaluation) โดยการประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 ระยะนีด้ ำเนินการในระหวางการดำเนินงาน
ตามยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่เกี่ยวของที่ยังไมสิ้นสุด ซึ่งจะมีการดำเนินงาน
ควบคูไปกับการติดตามผลความคืบหนา (Monitoring) ในแตละกิจกรรมที่สำคัญ เพื่อนำขอมูลที่ไดรับมาใชใน
การแกปญหาหรือปรับปรุงสิ่งที่กำลังดำเนินงานอยูใหดียิ่งขึ้น โดยไมปลอยไวจนกระทั่งการดำเนินงานแลว
เสร็จเนื่องจากจะสงผลใหการดำเนินงานเกิดความเสียหายและยากที่จะการแกไขปญหาได การประเมินผล
ในระยะนี้จ ะดำเนินการเปนรอบปที่มีการนำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษากลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนลาง 1 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 สูการปฏิบัติเปนรายป จำนวน
4 ครั้ง ตั้ง แตป ง บประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 ในระดับ หนวยยอยดำเนินการประเมินตนเองโดย
หนวยงาน ที่รับผิดชอบดานการติดตามผลและประเมินผล หรือในรูปของคณะทำงานของหนวยงาน และ
ประเมินภาพรวมโดยคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา
5.1.3 การประเมิ น ผลเมื ่ อ การดำเนิ น การได เ สร็ จ สิ ้ น ไปแล ว (Summative
evaluation) การประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒ นาการศึกษากลุ ม จังหวัดภาคเหนือตอนลา ง 1
ประจำป ง บประมาณ พ.ศ. 2562 สำนั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค 17 เปน การประเมิ น ผลกระบวนการ
ดำเนินงาน ทั้งระบบ เพื่อนำขอมูลที่ไดรับไปใชประโยชนในการจัดทำขอเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
ในระดับตาง ๆ สำหรับเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบริหารงานในการดำเนินงานที่อาจจะตองมี
ความตอเนื่องในอนาคต หรือพัฒนารูปแบบการดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ
ยิ่งขึ้น จะเห็นไดวาในเชิงนโยบายการประเมินผลกอใหเกิดประโยชนอยางมากตอการดำเนินงานของรัฐ
โดยเฉพาะอยา งยิ่ง ผูกำหนดนโยบาย หรือผูบริหารงานที่จำเปนตอ งตัดสินใจบนขอมูล ขาวสารที่เ ปน
ขอเท็จจริงและเปนปจจุบัน มีขอมูลครบถวนในมิติตางๆ ของการดำเนินงานเพื่อใหการนำแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาการศึกษากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการ
ภาค 17 ไปสูก ารปฏิบัติสามารถดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดผลสัมฤทธิ์ คุมคาตอการ
ใชจายทรัพยากรทางการศึกษามากที่สุด การประเมินผลในระยะนี้ จะดำเนินการเปนรอบปที่มีการนำแผน
ยุทธศาสตรการพัฒ นาการศึกษากลุ มจัง หวัด ภาคเหนือ ตอนลา ง 1 ประจำปง บประมาณ พ.ศ. 2562
สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 สูการปฏิบัติ จำนวน 2 ครั้ง ในระยะครึ่งแผนฯ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
และในระยะสิ้นสุดแผน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และสรุปเปนภาพรวมซึ่งเปนชวงสิ้นสุดการดำเนินงานแผน
ยุทธศาสตรการพัฒ นาการศึกษากลุ มจัง หวัดภาคเหนือ ตอนลา ง 1 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562
สำนักงานศึกษาธิการภาค 17

- 107 5.2 กรอบแนวทางการติดตาม ประเมินผล แผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค สำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 17 ประกอบดวย
5.2.1 แนวคิ ด และหลั ก การในด า นการแผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาการศึ ก ษา
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 ที่นำมา
ประยุกตใชไดแก CIPP Model ซึ่งประกอบดวย 4 องคประกอบ คือ
1) การประเมินผลบริบทหรือสภาวะแวดลอม (Context evaluation) เปนการ
ประเมิ น ผลแผนงาน โครงการ หรื อ กิ จ กรรมในภาพกว า ง (Macro analysis) เพื ่ อ ให ไ ด ข  อ มู ล นำมา
เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค กลยุทธ แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรพัฒนา
การศึกษาตอนลาง 1 โดยจะเนนในดานความสัม พันธของแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่เกี่ยวของ
กับสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับ การจัดการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง 1 ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง การบริหารเทคโนโลยี สิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ ฯลฯ
2) การประเมินผลปจจัยเบื้องตน (Input evaluation) เปนการประเมินผลเกี่ยวกับ
ปจจัยนำเขา ไดแก การประเมินในดานผูเรียน ดานผูสอน ดานหลักสูตร เนื้อหา องคความรู ดาน วิธีสอน
กิจกรรม และการจัดบรรยากาศการเรียนการสอน ดานสื่อการเรียนรู และสิ่งอำนวยความสะดวกในการ
สงเสริมการเรียนรู ดานการวัดผลและประเมินผล และดานการบริหารจัดการ และทรัพยากร ฯลฯ จะทำให
ไดขอมูลเพื่อการตัดสินใจวาควรปรับอะไรบาง การประเมินปจจัยเบื้องตนเปนการกระทำเฉพาะกรณีนั้น ๆ และ
วิเคราะหภายในแผนงาน โครงการ กิจกรรม เทานั้น
3) การประเมิน ผลกระบวนการ (Process evaluation) เป น การประเมิ น ผล
เพื่อหาขอบกพรองของการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาตอนลาง 1 สูการปฏิบัติ
ตามขั้นตอนของแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่กำหนดไวเพื่อเปนขอมูลสารสนเทศสำหรับผูประเมินผล ตลอดจน
เปนการบันทึกสะสมขอมูล ระหวางการปฏิบัติงาน เปนการคนหาคำตอบที่วางระบบการทำงาน กลไกขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ความสัมพันธระหวางทรัพยากร วิธีการ และองคประกอบอื่นที่มีความเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
ตามแนวทางยุ ท ธศาสตร เ น น การมีป ระสิ ท ธิ ภ าพเพี ย งพอหรื อ ไม มากน อ ยเพียงใด จะมีแนวทางในการ
ปรับปรุงแกไขอยางไร
4) การประเมินผลผลิต(Product evaluation) มีจุดมุงหมายเพื่อวัดผลและแปล
ความหมายของผลความสำเร็จของแผนงาน โครงการ กิจกรรม ภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 โดยทั่วไป
การประเมินผลผลิตเปนการเปรียบเทียบผลงานที่ทำได (ทั้งปริมาณ คุณภาพ ตนทุน และเวลา) กับเกณฑ
ทีก่ ำหนดไวในแผนงาน โครงการ กิจกรรม หากผลงานที่ทำไดสูงกวาหรือเทากับเกณฑ แสดงวาแผนงาน โครงการ
หรื อกิจ กรรม ประสบผลสำเร็จ แต ถาผลงานที่ทำไดต่ำกวาเกณฑแสดงวา แผนงาน โครงการ กิจ กรรม
ไม ประสบผลสำเร็จ โดยผูประเมินผลจะตองอธิบายถึงสาเหตุของปญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยอาจใช
รายงานการประเมินผลสภาวะแวดลอม การประเมินผลปจจัยเบื้องตน และการประเมินผลกระบวนการ
ประกอบในการวิเคราะหปญหาและอุปสรรครวมกันได

- 108 5.2.2 รูปแบบและประเด็นการประเมินผลเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการพัฒ นา
การศึกษากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 17
1) การประเมิ น ผลกระบวนการ (Process evaluation) หรื อ การประเมิ น
ประสิทธิภาพ (Efficiency evaluation) จะเนนการวิเคราะหประสิทธิภ าพของ โครงการ หรือ กิจ กรรม
โดยศึกษากระบวนการจัดทำกิจกรรมตาง ๆ (Activity) วามีประสิทธิภาพมากนอย เพียงใด ที่จะสงผลใหเกิดผล
งาน (Outputs) ของโครงการ โดยจะพิจารณาถึง (1) การดำเนินกิจกรรมในแตละขั้นตอนวา สามารถสงเสริม
หรือเปนปญหาอุปสรรคในการบรรลุผลงาน (Outputs) และผลลัพธ (Outcomes) (2) การจัดหาทรัพยากร
(Resources) ของโครงการในแตละขั้นตอนตามระยะเวลาที่กำหนด (3) การวิเคราะหปจจัยภายนอกที่อยู
เหนื อ การควบคุ มที ่ม ี ผลต อ การดำเนิ นกิ จ กรรมทั ้ง ทางบวกและทางลบ (4) มูล ค า ของผลงานที ่ไ ดรับ
เปรียบเทียบกับคาใชจาย
2) การประเมินผลที่ไดรับ (Project evaluation) หรือการประเมินประสิทธิผ ล
(Effectiveness evaluation) จะเน น การวิ เ คราะห ป ระสิ ท ธิ ผ ลของโครงการโดยผลงาน (Outputs)
ของโครงการสามารถนำ ไปสูการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ (Project purpose) ไดหรือไม เพียงใด
โดยประเด็นในการประเมินจะพิจารณาเกี่ยวกับ (1) ประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงคของแผน โครงการ
หรือกิจกรรมตามตัวชี้วัดที่ไดกำหนดไว (2) ประเมินผลโดยการวิเคราะหหาความคุมคา(Cost effectiveness)
ของแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม (3) วิเคราะหปจจัยภายนอกที่อยูนอกเหนือการควบคุมทีม่ ีผลตอการ
ดำเนินแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมทั้งทางบวกและทางลบ
3) การประเมินผลกระทบ (Impact evaluation) จะเนนการวิเคราะหผลที่ไดรับ
อยางตอเนื่องจากประสิทธิผลของแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม โดยศึกษาวาผลที่ไดรับจากวัตถุประสงค
ของโครงการ (Project purpose) จะไปชวยสนับสนุนการบรรลุเปาหมาย แผนงาน (Program goal) ไดมาก
นอยเพียงใด โดยประเด็นในการประเมินจะพิจารณาเกี่ยวกับ (1) ผลสำเร็จตามวัตถุประสงคของแผนงาน
โครงการ หรือกิจกรรมและผลกระทบที่มีตอแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมตามตัวชี้วัดที่ไดกำหนดไว
(2) วิเคราะหปจจัยภายนอกที่อยูเหนือการควบคุมซึ่งมีผลตอการดำเนินงานทั้งทางบวกและทางลบ
5.2.3 ขั้น ตอนการติ ดตามผลและประเมินผลแผนยุทธศาสตร ก ารพัฒนาการศึ ก ษา
กลุ  มจั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนล า ง 1 ประจำป ง บประมาณ พ.ศ. 2562 สำนั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค 17
ประกอบดวย
ขั้นตอนที่ 1 กำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร
แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ตามที่ไดดำเนินการ ดังนี้
1) กำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการและแนวทางติดตามผลและประเมินผล ตามประเด็น
(1) ความสอดคลอง (Relevance) ของแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่กำหนด (2) ความเพียงพอ (Adequacy)
ของทรัพยากรเพื่อการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมของหนวยงาน (3) ความกาวหนา
(Progress) ของแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่กำหนดไว โดยใชกระบวนการติดตามผล (4) ประสิทธิภาพ
(Efficiency) เปนการศึกษาความสัมพันธระหวาง ผลผลิตกับทรัพยากรที่ใชในการจัดการศึกษาที่สอดคลอง
กับยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาภาคเหนือตอนลาง 1 ในการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency evaluation)
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนการศึกษาผลที่ไดรับ (Effect) (6) ผลลัพธและผลผลิต (Outcome and
Output) เปนการประเมินผลประโยชนที่เกิดจากแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่มีตอกลุมเปาหมายที่ไดรับ

- 109 บริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม (7) การประเมินผลกระทบ เปนการศึกษาผลที่ไดรับ
รวมยอด (Overall effect) ซึ่งผูประเมินสามารถนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมาใช หรืออาจเลือกใชในบาง
แนวทางในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรได โดยอยางนอยตองสามารถประเมินความสอดคลอ ง
และความสามารถวั ด สำเร็ จ หรื อ ความก า วหน า ของแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาระดั บ ภาค สำนั ก งาน
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2) กำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ (1) การประเมินผล
กระบวนการ (Process evaluation) หรื อ การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ (Effectiveness evaluation)
(2) การประเมิ น ผลโครงการ (Project evaluation) หรื อ การประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness
evaluation) (3) การประเมินผลกระทบ (Impact evaluation)
ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาภาคเหนือ
ตอนลาง 1 ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนดโดยสามารถ ติดตาม และประเมินผลได ตลอดระยะเวลา
ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาภาคเหนือตอนลาง 1
ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการการติดตามและประเมินผล แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรมการ
พัฒนาตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตั้งแตกอนเริ่มดำเนินงาน
ระหวางดำเนินงาน จนสิ้นสุดโครงการ
ขั้นตอนที่ 4 รายงานและเสนอความเห็นชอบซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
พั ฒ นาการศึกษาภาคเหนือ ตอนลา ง 1 และผลการติดตามและประเมิน ผลแผนงาน โครงการ กิจ กรรม
พรอมเผยแพรใหผูเกี่ยวของทราบโดยทั่วกันอยาง นอยปละ 1 ครั้ง
ขั้นตอนที่ 5 หนวยงานในระดับนโยบาย และที่เกี่ยวของใหความเห็นชอบหรือขอเสนอแนะ
ในรายงานการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาภาคเหนือตอนลาง 1 แผนงาน โครงการ
กิจกรรม ตอผูบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษาเพื่อสงเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร
การพัฒ นาการศึ ก ษากลุ มจั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนล า ง 1 ประจำป ง บประมาณ พ.ศ. 2561 สำนั ก งาน
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5.2.4 ระเบียบ วิธีการ ในการติดตามและประเมินแผนพัฒนาการศึกษาระดับแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาการศึกษากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานศึกษาธิการ
ภาค 17 ที่สำคัญคือ
1) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล ไดแก ผูรับผิดชอบการจัดทำยุทธศาสตรของสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 17 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
2) เครื่องมือที่ใชสำหรับการติดตามประเมินผล เพื่อใชในการรวบรวมขอมูลยุทธศาสตร การ
จัดทำแผนพัฒนาการศึก ษาระดับ ภาค สำนักงานศึกษาธิก ารภาค 17 ทั้งขอ มูลเชิงปริม าณ และขอมูล
เชิงคุณภาพ มีความจำเปนในการนำมาหาคาผลของประโยชนที่ไดรับจากยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน
โครงการหรือกิจกรรมอาจเปนแบบสอบถามแบบสัมภาษณ แบบทดสอบ แบบวัดความรู แบบบันทึกขอมูล
แบบบันทึกการ สังเกต แบบตรวจสอบ บันทึกรายการ เพื่อนำไปวิเคราะหทางสถิติ หรือการหาผลสัมฤทธิ์โดย
รูปแบบ ตางๆ ที่สอดคลองกับบริบทนั้นๆ

- 110 3) วิธีการที่จะดำเนินการติดตามและประเมินผล จะตองศึกษาเอกสารที่สอดคลอ งกับ
ยุ ท ธศาสตรพ ั ฒ นาการศึ ก ษาภาคเหนื อ ตอนล า ง 1 เพื ่ อ ตรวจดูว  า ไดม ี ก ารดำเนิ น การใหเ ป นไปตาม
วัตถุประสงคและไดรับผลตามที่ตั้งไวหรือไม การกำหนดวิธีการเชนนี้ตองมีการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล (Data
analysis) การนำยุ ทธศาสตรพ ัฒนาการศึกษาภาคเหนื อตอนล าง 1 สูการปฏิบ ัติ การติดตามผลและการ
ประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาสามารถกำหนดหนวยยอยที่รับผิดชอบ วิธีการ
ติดตาม และหวงเวลาในการ ติดตามและประเมินผล ทั้งนี้จะตองจัดทำแบบรายงานพรอมคูมือการรายงาน
ใหช ัดเจน โดยควรนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในระบบการติดตามมาประยุกตใชประเมินผลเพื่อใหเ กิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในเชิงบริการจัดการ อีกทั้งการสรางความเขาใจกับหนวยปฏิบัติรวมทั้งผูที่มี
หนาที่รับผิดชอบในการติดตาม ประเมินผล ใหชัดเจนเปนรูปธรรม การติดตามผลและการประเมินผลควร
มีการดำเนินงานแบบบูรณาการโดยเฉพาะดานการจัดเก็บขอมูลที่ไมเปนภาระกับสถานศึกษาหรือหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

