รายงานการประเมิ น ผลแผนปฏิบั ติ ราชการ
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คำนำ
สำนั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้ จั ด ทำรายงานการประเมิ น ผลแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับนี้ขึ้น เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานจากการขับเคลื่อน
แผนปฏิบั ติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการสู่ การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม
และปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนปฏิบัติราชการในปีต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
รวมทั้งเป็ นสารสนเทศประกอบการตัดสิน ใจเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาของผู้บริหาร
และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่าง ๆ และเพื่อเผยแพร่รายงานการประเมินผลด้านการศึกษา
ต่อสาธารณชนได้รับทราบและนำไปใช้ประโยชน์ในงานด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
การจั ดทำรายงานการประเมิ นผลแผนปฏิ บั ติ ราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึ กษาธิ การ
ได้รับความร่วมมือจากบุ คลากรของทุกองค์กรหลั กและหน่วยงานในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้ งผู้ เกี่ยวข้อง
ในการกำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมสำคัญของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูง และหวังว่าผลจากรายงานการประเมินผลฯ ฉบับนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาการศึกษาให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่คาดหวังต่อไป
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
มกราคม 2565
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บทสรุปผู้บริหาร
แผนปฏิ บั ติ ราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้ ก ำหนดวิ สั ยทั ศน์
“ผู้ เรี ยนทุ กช่ วงวัยได้ รั บการพั ฒ นาในทุ กมิ ติ ให้ เป็ นคนดี คนเก่ ง มี คุ ณภาพ พร้อมขั บเคลื่ อนการพั ฒ นาประเทศ
สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ภายใต้ 5 พันธกิจ ได้แก่ 1) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และเทียบเท่าระดับสากล 2) สร้างความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
3) ผลิ ต พั ฒ นา และสร้ างเสริ มศั กยภาพกำลั งคนให้ มี ความพร้ อ มรองรั บการพั ฒ นาประเทศ 4) วิ จั ยและพั ฒ นา
เพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ และ 5) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล ซึ่งมี 5 เป้าประสงค์รวม 13 กลยุทธ์ เป็นตัวขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และมี 17 ตัวบ่งชี้ เป็นตัวชี้วัดการบรรลุ
เป้าหมายของผลการดำเนินงาน
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของกระทรวงศึ กษาธิการ 2) เพื่ อศึ กษาปั ญหา อุ ปสรรคของการดำเนิ นงานตามแผนปฏิ บั ติ ราชการประจำปี งบประมาณ
พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ และ 3) เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อน
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการในปีต่อไป
รูปแบบการประเมิ น การประเมินครั้งนี้ เป็ นการประเมิ นผลสรุป (Summative Evaluation) เมื่อ สิ้ น สุ ด
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ประเด็น
เนื้อหาที่มุ่งศึกษา ใน 2 ประเด็น คือ 1) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของกระทรวงศึกษาธิการ และ 2) ปัญหา อุปสรรค ของการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของกระทรวงศึกษาธิการ
การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา เก็บจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย หน่วยงานองค์กรหลัก
และหน่วยงานในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ ระยะเวลาที่ศึกษาผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 โดยมีเครื่องมือ
ที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้ วย 1) แบบรายงานผลการดำเนิ นงานตามแผนปฏิ บั ติ ราชการประจำปี งบประมาณ
พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นแบบรายงานที่สร้างขึ้น เพื่อรวบรวมรายละเอียดข้อมูลโครงการและสรุปผล
การดำเนิ น งานของโครงการ/กิ จกรรมตามแผนปฏิ บั ติ ราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 รายไตรมาส
2) แบบรายงานการประเมิ นผลการดำเนิ นงานตามตั วชี้ วั ดของแผนปฏิ บั ติ ราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ของกระทรวงศึกษาธิการ
วิธีการประเมิน โดยวิเคราะห์จากเอกสาร (Documentary Analysis) ซึ่งเป็นข้อมูลทุติยภูมิ คือ 1) วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ จำนวน ค่าร้อยละ
และค่าเฉลี่ย และ 2) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เกี่ยวกับปัญหา
และอุปสรรคของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ โดยแนวทางการประเมินพิจารณาจากผลการดำเนินงาน
ที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับเป้าหมายของตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการฯ ในภาพรวม และจำแนกเกณฑ์การประเมิน
ได้แก่ บรรลุเป้าหมาย/ไม่บรรลุเป้าหมายของการดำเนินงานตามตัวชี้วัด มีผลการประเมินโดยสรุป ดังนี้
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1. ผลการประเมิ นผลการดำเนิ นงานตามตั วชี้ วั ดแผนปฏิ บั ติ ราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ของกระทรวงศึกษาธิการ
การประเมิ น ผลการดำเนิ น งานตามตั วชี้ วั ดรวมแผนปฏิ บั ติ ราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 7 ตัวชี้วัด พบว่า บรรลุ เป้าหมาย จำนวน 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 57.14 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย จำนวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 42.86
การประเมิ น ผลการดำเนิ นงานตามตั ว ชี้ วั ด แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ของกระทรวงศึกษาธิการ รายยุทธศาสตร์ จำนวน 17 ตัวชี้วัด พบว่า บรรลุเป้าหมาย จำนวน 12 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ
70.59 ไม่บรรลุเป้าหมาย จำนวน 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 29.41
2. ปั ญ หา อุ ปสรรคของการดำเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ของกระทรวงศึกษาธิการ
จากการติด ตามและประเมิ น ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของกระทรวงศึกษาธิการ ในภาพรวม พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโดยสรุป ดังนี้
2.1 ด้ านการจั ด ทำแผนและนำแผนสู่ ก ารปฏิ บั ติ พบว่ า มี ปั ญ หาความล่ า ช้ า ในการอนุ มั ติ
แผนปฏิบั ติราชการของหน่ วยงาน ปัญหาประสิทธิภาพในการจัดทำแผนที่ ยังขาดความชัดเจนในด้านความเชื่อมโยง
ของการนำแผนปฏิบัติราชการระดับกระทรวงไปสู่ระดับกรมและความชัดเจนเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับคำนิยาม
ตัวชี้วัดของหน่วยงานปฏิบัติและหน่วยจัดเก็บข้อมูล ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) และอยู่ระหว่างการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ให้งดการจัดกิจกรรมที่ส่งผล
ให้ เกิดการรวมกลุ่มหรือเคลื่อนที่ของคนจำนวนมาก ทำให้ ห น่วยงานไม่สามารถจัด กิจกรรมได้ตามแผนงานที่
กำหนด ซึ่งทำให้ผลการดำเนินงานโครงการบางส่วนไม่สามารถตอบสนองต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ
ระดับกระทรวงได้ เนื่ องจากการปฏิบั ติงานของหน่วยงานไม่ได้ดำเนินการ เพื่อตอบสนองตัวชี้วัดหรือเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการ/โครงการที่กำหนด และการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการบางส่วนขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากมุ่งให้
ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้นโยบายเร่งด่วนเฉพาะหน้าหรือนโยบายที่เป็นจุดเน้นของรัฐบาล
หรือผู้บริหารองค์กร
2.2 ด้ านงบประมาณ พบว่ า บางโครงการได้ รั บงบประมาณล่ าช้ าหรื อไม่ ได้ รั บจั ดสรรงบประมาณ
รวมทั้ งมี ปั ญหาเรื่ อ งความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ระเบี ย บการใช้ จ่ า ยงบประมาณ นอกจากนี้ มี ก ารทบทวน
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณบางโครงการตามนโยบายรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วย
2.3 ด้านการติดตาม ประเมินผลและรายงาน พบว่า ข้อมูลบางส่วนเป็นการรายงานเชิงกระบวนการ
มากกว่าผลสำเร็จของการดำเนินงานตามตั วชี้วัดหรือเป้าหมายโครงการ หน่วยงานที่มีสถานศึ กษา/สถาบันการศึกษา
ในสังกัดเป็นจำนวนมากต้องใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งการรายงานบางส่ วนจึงไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
ทำให้ ไม่สามารถสะท้อนประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของการนำแผนสู่ การปฏิบัติในภาพรวมได้อย่างครบถ้วน และ
เป็นปัจจุบัน นอกจากนี้ ปัญหาด้านการติดตามผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานรายงาน
ไปยังสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ ทำให้โครงการที่ใช้ประเมินบางส่วนมีข้อมูลไม่สมบูรณ์ไม่สามารถประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการได้
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2.4 ด้านบุ คลากร พบว่า บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการประเมินและรายงานผล
การดำเนิ นงานโครงการตามตั วชี้ วั ดที่ กำหนด และขาดการบู รณาการการทำงานร่ วมกั นระหว่ างงานจั ดทำแผน
และงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน นอกจากนี้ รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร และปรับลดเวลา/
วั น ทำงาน และปฏิ บั ติ งาน ณ ที่ พั กอาศั ย (Work from Home : WFH) ของบุ คลากรในสั งกั ดและในกำกั บ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ส่งผลให้การติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผน/โครงการบางส่วนไม่สามารถประเมินผลได้ เนื่องจาก
ไม่มีการดำเนินการ/ขาดความครบถ้วนของข้อมูล/ข้อมูลที่รายงานไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ต้องการประเมิน

3. ข้อเสนอแนะ
3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ระยะต่อไป
3.1.1 ผู้บริหารทุกหน่วยงานควรให้ความสำคัญและอำนวยการให้เกิดการแปลงแผนปฏิบัติ
ราชการระดับกระทรวงไปเป็นกรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของระดับกรมและระดับหน่วยงาน พร้อมทั้ง
ให้ มี การกำกับติ ดตามเพื่ อให้ การดำเนิ นงานมี ความสอดคล้ องและตอบสนองต่ อเป้ าประสงค์ และยุทธศาสตร์ของ
แผนปฏิบัติราชการระดับกระทรวง
3.1.2 ควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกระบวนการบริหารแผนปฏิบัติราชการให้กับผู้รับผิดชอบ
ภารกิจงานด้านนโยบายและแผน ด้านการติดตามประเมินผล รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ เป็นกลไกสำคัญในการจัดทำแผน
การขับเคลื่อนแผนและกำกับติดตาม เพื่อให้สามารถแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1.3 ควรมีการทบทวนตัวชี้วัดความสำเร็จให้มคี ำนิยามที่ชัดเจน และมีความสอดคล้อง
กั บ สถานการณ์ ภั ย คุ ก คามรู ป แบบใหม่ ท างการศึ ก ษาที่ เปลี่ ย นแปลงจากการแพร่ ร ะบาดของโรคติ ดเชื้ อ
ไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้ ง มี ก ระบวนการส่ งเสริม ให้ ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด ทำตั ว ชี้ วั ด
และค่าเป้าหมาย เพื่อให้เกิ ดการยอมรับของทุกฝ่าย อันจะนำไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผล
ตามเป้าหมายที่ได้กำหนด
3.1.4 ควรมี การวิ เคราะห์ สภาพบริ บทและผลการประเมิ นแผนปฏิ บั ติ ราชการที่ ผ่ านมา
ทั้งในส่วนของประเด็นปัญหาและความสำเร็จมาเป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ในระยะต่อไป เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานด้านการศึกษาได้อย่างแท้จริง
3.2 ข้ อเสนอแนะเพื่ อการขั บเคลื่ อนการดำเนิ นงานตามยุ ทธศาสตร์ ของแผนปฏิ บั ติ ราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการระยะต่อไป
3.2.1 ควรให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผู้สอนในการขับเคลื่อนงาน/โครงการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์แ ก่ผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยอาจจั ดทำเป็นคู่มือหรืออบรม
ให้ความรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมโครงการ และควรกำหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริม
และพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพในรูปแบบที่ห ลากหลายเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา แม้ว่ามีข้อจำกัด
ในด้านงบประมาณ
3.2.2 ควรสร้ า งแรงจู ง ใจในการศึ ก ษาต่ อ สายอาชี พ พร้ อ มทั้ ง สร้ า งการรั บ รู้
แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการของการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน
เพือ่ การมีส่วนร่วมในการพัฒนากำลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
3.2.3 ควรนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลด้านความต้องการและ
การผลิตกำลังคน รวมทั้งฐานข้อมูลของสถานศึกษาในด้านบุคลากร ครุภัณฑ์การเรียนการสอน เพื่อใช้เป็นข้อมูล
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ในการวางแผนการบริหารจัดการเรื่องการผลิตและพัฒนากำลังคนให้ ตอบสนองตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยผลิต หน่วยใช้กำลังคน และภาคส่วนที่เกี่ ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
ในการจัดทำเส้นทางการศึกษาต่อสู่การประกอบอาชีพของนักเรียน นักศึกษา ปรับแผนการเรียนให้รองรับเส้นทาง
อาชีพทีม่ ีความชัดเจน
3.2.4 ควรนำระบบเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาพั ฒ นาแพลตฟอร์ ม รู ป แบบใหม่ เพื่ อ ใช้ ใน
หน่วยงาน สถานศึกษา รวมทั้งพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน นักศึกษา ให้สามารถเลือกเรียน
ในสิ่งที่สนใจได้ และพัฒ นาครู วิถีใหม่ให้ทันต่อสถานการณ์ รองรับการเปลี่ยนแปลงจากภัยคุ กคามรูปแบบใหม่
อย่ างต่ อเนื่ องให้ ส อดคล้ อ งกับ ยุ ทธศาสตร์ ช าติ เรื่อง การพั ฒ นาและเสริม สร้างศักยภาพมนุษ ย์ เชื่อมโยงกั บ
แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
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บทที่ 1
บทนำ
1. ความเป็นมาและความสำคัญ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3
มาตรา 9 (1) , (2) ได้กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และแผนปฏิบัติ
ราชการดั งกล่าวต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละ
ขั้ นตอน เป้ าหมายของภารกิ จ ผลสั มฤทธิ์ และตั วชี้ วัดของภารกิ จของหน่ วยงาน และพระราชกฤษฎี กาว่ าด้ วย
หลั กเกณฑ์ และวิธีการบริ หารกิจการบ้ านเมืองที่ ดี (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7 กำหนดให้ ส่ วนราชการจัดให้
มี การทบทวนภารกิ จ ของตนว่ า ภารกิ จใดมี ความจำเป็ น หรื อสมควรที่ จะยกเลิ ก ปรั บปรุ ง หรื อเปลี่ ยนแปลง
การดำเนิ นการต่ อไปหรื อไม่ โดยคำนึ งยุ ทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิ รูปประเทศ แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จ
และสั งคมแห่ งชาติ นโยบายของคณะรั ฐ มนตรี ที่ แ ถลงต่ อ รั ฐ สภา และแผนอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง รวมถึ งกำลั งเงิ น
งบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์ อื่นประกอบกัน กอรปกับมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็ นชอบให้ หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บ ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น ซึ่งพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 และได้ระบุการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งสิ้น 358,097.5189 ล้านบาท ดังนั้น เพื่อให้
เป็ นไปตามบทบั ญญั ติของกฎหมายและมติ คณะรัฐมนตรีข้ างต้ น กระทรวงศึ กษาธิการโดยทุ กหน่ วยงานในสั งกั ด
จึ งได้ จั ดทำแผนปฏิ บั ติ ราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบั บปรับปรุงตามงบประมาณที่ ได้ รั บจั ดสรร)
ให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจที่กระทรวงศึกษาธิการจะต้องดำเนินการ ให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายยุทธศาสตร์
และแผนที่มีความเกี่ยวข้อง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน
ด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกฎหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์ระดับชาติ และระดับ
กระทรวงที่สำคัญ ประกอบด้วย 1) รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 2) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561-2580) 3) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 4) แผนการปฏิรูปประเทศ 5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 6) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)
7) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 8) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals :
SDGs) 9) ทิศทางการพัฒนาภาคในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 10) แผนการศึกษาแห่งชาติ
(พ.ศ. 2560-2579) 11) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 12) แผนการฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 13) นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 และที่ เพิ่ มเติ ม 14) อำนาจหน้ าที่ ของกระทรวงศึ กษาธิ การ และ 15) ผลการดำเนิ นงานสำคั ญ ของ
กระทรวงศึกษาธิการที่ผ่านมา นำมาเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของกระทรวงศึ กษาธิการ ซึ่ งได้ กำหนดวิสั ยทั ศน์ “ผู้ เรียนทุ กช่วงวั ยได้ รับการพั ฒนาในทุ กมิติ ให้ เป็ นคนดี คนเก่ ง
มีคุณภาพ พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ภายใต้ 5 พันธกิจ ได้แก่ 1) ยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการศึ กษาทุ กระดั บ ทุ กประเภทตามมาตรฐานการศึ กษาของชาติ และเที ยบเท่ าระดั บสากล 2) สร้าง
ความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 3) ผลิต พัฒนา และสร้างเสริมศักยภาพกำลังคนให้มีความพร้อม
รองรับการพัฒนาประเทศ 4) วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ และ 5) พัฒนาระบบ
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ห น้ า | - 2 บริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมี 5 เป้าประสงค์รวม 13 กลยุทธ์ เป็นตัวขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ และมี 17 ตัวบ่งชี้ เป็นตัวชี้วัดการบรรลุเป้าหมายของผลการดำเนินงาน ซึ่งในกระบวนการบริหารจัดการ
แผนปฏิบัติราชการ นอกจากมีการจัดทำแผนและการนำแผนสู่การปฏิบัติแล้ว จำเป็นต้องมีกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินว่ามีผลดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ อย่างไร รวมถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อประโยชน์
ในการปรับปรุงและพัฒนาการการดำเนินงานหรือการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
และมีผลสัมฤทธิ์บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
สำนั กงานปลั ดกระทรวงศึ กษาธิการ ในฐานะหน่ วยงานหลั กที่ รับผิ ดชอบด้ านการติ ดตามและประเมิ นผล
การดำเนิ นงานตามแผนปฏิ บั ติ ราชการของกระทรวงศึ กษาธิการ จึ งได้ มี การติ ดตามและประเมิ นผลการดำเนิ นงาน
ตามแผนปฏิบั ติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสะท้อนให้เห็ นถึงความสำเร็จ
ของการนำแผนปฏิบัติราชการของไปสู่การปฏิบัติ ประเด็นปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะ
เพื่ อให้ ได้ข้อมูลสารสนเทศที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในการปรับปรุงและจัดทำแผนปฏิ บัติราชการระดับกระทรวง
และหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับสถานการณ์และทิศทางการพัฒนาการศึกษาของประเทศ
ต่อไป

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ประเมิ น ผลการดำเนิ น งานตามตั วชี้ วั ด แผนปฏิ บั ติ ราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ของกระทรวงศึกษาธิการ
2. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงานตามแผนปฏิบั ติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ของกระทรวงศึกษาธิการ
3. เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะเพื่อการขั บเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการของกระทรวงศึกษาธิการในปีต่อไป

3. ขอบเขตการประเมิน
1. แนวคิดและเนื้อหาสาระการประเมินผล
การประเมิ น ผลการดำเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจำปี ง บประมาณ พ.ศ.2564
ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นการประเมินผลลัพธ์ ภายหลังสิ้นสุดการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
โดยมุ่ งตรวจสอบหรือ เปรี ย บเที ย บผลลั พ ธ์ที่ ค าดหวังกั บ ผลลั พ ธ์ที่ เกิด ขึ้น จริงจากการดำเนิ น งาน ตามตั ว ชี้ วั ด
เป้ าประสงค์ ภ ายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ข องแผนปฏิ บั ติ ร าชการว่าเป็ น ไปตามเป้ า หมายที่ ก ำหนดไว้ห รือ ไม่ อย่ างไร
รวมถึงการศึกษาปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
2. ประเด็นเนื้อหาที่มุ่งศึกษาครอบคลุมใน 2 ประเด็น คือ
2.1 ผลการดำเนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด ของแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ของกระทรวงศึกษาธิการเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่กำหนด ในภาพรวม จำนวน 17 ตัวชี้วัด และจำแนกตามยุทธศาสตร์ 5
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2
การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาค
และความเท่าเทียมทางการศึกษา และยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
2.2 ปั ญหา อุปสรรคของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของกระทรวงศึกษาธิการ
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3.1 แหล่ งข้อมูลจากเอกสาร ได้แก่ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบั ติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
3.2 แหล่งข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
3.2.1 องค์ กรหลั ก ได้ แก่ สำนั กงานปลั ดกระทรวงศึ กษาธิ การ สำนั กงานเลขาธิ การ
สภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3.2.2 หน่วยงานในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักงาน
ส่ งเสริ มสวั ส ดิ การและสวั สดิ ภาพครู และบุ คลากรทางการศึ กษา สถาบั นการสอนวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สำนั กงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ
(องค์การมหาชน) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) และสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
3.2.3 หน่ วยงานภายนอก ได้แก่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ International Institute for Management
Development (IMD)
4. ระยะเวลาที่ดำเนินการประเมินผล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564

4. นิยามศัพท์
การประเมินผล หมายถึง กระบวนการประเมินตัดสินคุณค่าของการดำเนินงานที่แล้วเสร็จอย่างมีหลักเกณฑ์
และระบบ โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ ตรวจสอบและเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเกณฑหรือ
ค่าเป้าหมายที่กําหนด
แผนปฏิบัติราชการ หมายถึง แผนการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการภายใน 1 ปี ประกอบด้วย
วิสั ยทั ศน์ พัน ธกิจ เป้ าประสงค์ ผลการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
ตัวชี้วัดความสําเร็จและค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด เพื่อวัดระดับผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ มีโครงการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องดำเนินการในปีนั้น ๆ และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการหรือกิจกรรม รวมทั้งมีการระบุ
ผู้รับผิดชอบหลัก งบประมาณในการดำเนินการที่ต้องใช้ในการดำเนินโครงการที่ชัดเจน
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ หมายถึง การดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมของส่วนราชการ
ตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์ภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
จำนวน 17 ตัวชี้วัด
การประเมิ น ผลการดำเนิ น งานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ หมายถึง การวิเคราะห์ ตรวจสอบ
ผลลั พธ์ของการดำเนิ นงานตามตัวชี้วัดเป้ าประสงค์ภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ
พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ ในภาพรวมและจำแนกรายยุทธศาสตร์ ว่าบรรลุผลตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร
โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่กำหนด
ปัญหาและอุปสรรค หมายถึง ข้อจำกัดหรือปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อของการขับเคลื่ อนการดำเนินงาน
โครงการหรือกิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
ทำให้การดำเนินงานโครงการไม่เป็นไปอย่างราบรื่นหรือตามเป้าหมาย
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5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. กระทรวงศึ กษาธิการและหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องได้ รั บทราบถึ งผลการดำเนิ นงาน และปั ญหา อุ ปสรรค
ของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ และใช้เป็น
ฐานข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการในปีต่อไปให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น
2. ผู้ บ ริ ห ารทุ กระดั บ ได้ รั บ ทราบผลการประเมิ นแผนปฏิ บั ติ ราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564
ของกระทรวงศึกษาธิการ และพิจารณาข้อเสนอแนะไปใช้ในการกระบวนการบริหารงาน และการจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการในปีต่อไป

รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
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บทที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
การประเมิน ผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้
ได้ดำเนินการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวข้อง และกรอบแนวคิดการประเมิน เพื่อนำไปสู่การวางแผน
การดำเนินงานตามกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้
1. สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
2. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมิน
3. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการ
4. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมิน
5. กรอบแนวคิดการประเมิน

1. สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
การศึ ก ษาวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล บริ บ ทที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ใช้ เป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการกำหนดกรอบแนวคิ ด
สำหรั บการจั ดทำแผนปฏิ บั ติ ราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึ กษาธิ การ (ฉบั บปรั บปรุ ง
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ฉบับนี้มีข้อมูลสำคัญ ประกอบด้วย 1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 2) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 3) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 4) แผนการปฏิรูปประเทศ
5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 6) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)7) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 8) เป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 9) ทิศทางการพัฒนาภาคในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 10) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) 11) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 12) แผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 13) นโยบาย
และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และที่เพิ่มเติม 14) อำนาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ
และ 15) ผลการดำเนินงานสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการที่ผ่านมา โดยผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและการระดม
ความคิ ดเห็ น โดยเฉพาะการจั ดทำเป้ าประสงค์ หลั กและตั วชี้ วัด ที่ สอดคล้ อง ได้ จั ดทำเป็ นสาระสำคั ญเพื่ อจั ดทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี้
วิสัยทัศน์
“ผู้เรียนทุกช่ วงวัยได้รับ การพัฒนาในทุกมิติให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมขับเคลื่อนการพัฒ นา
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและเทียบเท่า
ระดับสากล
2. สร้างความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
3. ผลิต พัฒนา และสร้างเสริมศักยภาพกำลังคนให้มีความพร้อมรองรับการพัฒนาประเทศ
4. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
ห น้ า | - 6 เป้าประสงค์รวม/เป้าหมายรวม
1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและส่งเสริม
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
2. ประชาชนทุกช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเสมอภาค
3. กำลังคนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ
4. ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่ งประดิษฐ์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอด
เชิงพาณิชย์
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ตารางที่ 1 ตัวชี้วัดรวม ค่าเป้าหมาย และแหล่งข้อมูล
ที่
1
2
3

4
5
6

7

ตัวชี้วัดรวม
ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป
อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ด้านการศึกษา (IMD)
จำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ตามความถนัดและความสามารถ (วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา)
สัดส่วนผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภทอาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษา (ปวช.1 : ม.4)
ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี
องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์
หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์
อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา
ต่อประชากรกลุ่มอายุ
- ระดับปฐมวัย
- ระดับประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญ - อาชีวศึกษา)
จำนวนระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงที่เชื่อมโยง
ฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิงจากเลขประจำตัวประชาชน
13 หลัก ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่น
ด้านสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ แรงงาน
และการศึกษา

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80
อันดับ 45

แหล่งข้อมูล
สป. (สช.)
สพฐ.
สกศ.

27,929 คน
(1,804)
(21,812)
(3,593)
(720)
50 : 50

สสวท.
สพฐ.
สอศ.
มวส.
สป. (ศทก.)

ร้อยละ 80

สป. สกศ. สพฐ.
สอศ.
สป. สกศ.

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 78
5 ฐาน

สป. (ศทก.)

รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
ห น้ า | - 7 ยุทธศาสตร์
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
1) เป้าประสงค์/เป้าหมาย
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและปลูกจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับความมั่นคง และรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่
2) ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแหล่งข้อมูล
ตารางที่ 2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแหล่งข้อมูลภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1
ที่
1
2

ตัวชี้วัด
ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุน
ในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ
ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ
เพื่อการมีงานทำหรือนำไปประกอบอาชีพในท้องถิ่น

ค่าเป้าหมาย
แหล่งข้อมูล
ร้อยละ 85 สป. (สช. กศน. สบศ.)
สพฐ. สอศ.
ร้อยละ 80

สป. (กศน. ศปบ.จชต.)
สอศ.

3) กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
3.1) ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น การจั ดการศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ างความจงรั ก ภั ก ดี
ต่อสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3.2) ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หา
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (ยาเสพติด การค้ามนุษย์ ภัยจากไซเบอร์ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ)
3.3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา
การพัฒนาทักษะ การสร้างอาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
4) กลุ่มโครงการ
4.1) กลุ่มโครงการ เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4.2) กลุ่มโครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่
4.3) กลุ่มโครงการ พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
1) เป้าประสงค์/เป้าหมาย
1.1) กำลั งคนมี ทั กษะ สมรรถนะ สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของตลาดงาน
และการพัฒนาประเทศ
1.2) ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ สามารถนำไปใช้
ประโยชน์หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์
2) ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแหล่งข้อมูล

รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
ห น้ า | - 8 ตารางที่ 3 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแหล่งข้อมูลภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2
ที่
1
2
3

ตัวชี้วัด
ร้อยละของกำลังคนที่ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตร
ที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายประเทศ
สัดส่วนผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภท
อาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษา (ปวช.1 : ม.4)
ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี
องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 90
50 : 50
ร้อยละ 80

แหล่งข้อมูล
สป. (สช. กศน.)
สอศ.
สป. (ศทก.)
สป. สกศ. สพฐ.
สอศ.

3) กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
3.1) ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาประเทศ
3.2) ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาการวิ จั ย นวั ตกรรม เทคโนโลยี องค์ ความรู้
และสิ่งประดิษฐ์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
4) กลุ่มโครงการ
4.1) กลุ่ มโครงการ ขั บเคลื่ อนการผลิ ตและพั ฒนากำลั งคนให้ มี ทั กษะและสมรรถนะ
ตรงตามความต้องการของตลาดงานและเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
4.2) กลุ่มโครงการ จัดการศึกษาและฝึกอาชีพรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
4.3) กลุ่มโครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
1) เป้าประสงค์/เป้าหมาย
1.1) ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ และมาตรฐานสากล
1.2) ผู้ เรี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ งประสงค์ ต ามมาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ
และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
1.3) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจิตวิญญาณ
ความเป็ นครู มีสมรรถนะสู งสอดคล้ องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่ อให้สามารถปฏิ บั ติหน้ าที่ ได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2) ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแหล่งข้อมูล
ตารางที่ 4 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแหล่งข้อมูลภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3
ที่
ตัวชี้วัด
1 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนน
ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น
2 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา
(IMD)

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 50
อันดับ 45

แหล่งข้อมูล
สทศ.
สกศ.

รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
ห น้ า | - 9 ที่
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
แหล่งข้อมูล
3 จำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด
27,929 คน
และความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์
(1,804)
สสวท.
ดนตรี กีฬา)
(21,812)
สพฐ.
(3,593)
สอศ.
(720)
มวส.
4 ร้อยละของสถานศึกษาได้รู้สถานภาพและมาตรฐาน
ร้อยละ 90
สมศ.
ในด้านการเรียนการสอน และการบริหารของสถานศึกษา
และได้รับข้อแนะนำในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
ของสถานศึกษา
5 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ร้อยละ 80
สป. (สช.)
ประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป
สพฐ.
6 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภท
ร้อยละ 90
สป. (กศน.
การศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
สช. สคบศ.
เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำนักงาน
ก.ค.ศ.)
สพฐ. สอศ.
คส. สกสค.
สสวท.
7 ร้อยละของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใช้มาตรฐานสถานพัฒนา
ร้อยละ 70
สกศ.
เด็กปฐมวัย
3) กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
3.1) พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
3.2) พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
และพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา
3.3) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4) กลุ่มโครงการ
4.1) กลุ่มโครงการ พัฒนามาตรฐาน หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้การใช้
รูปแบบดิจิทัลเพื่อการศึกษา การวัดและประเมินผล
4.2) กลุ่มโครงการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
4.3) กลุ่ ม โครงการ พั ฒ นาผู้ เรียนทุ กช่วงวัยให้ มีคุณ ลั กษณะอัน พึงประสงค์
และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
4.4) กลุ่ มโครงการ ส่ งเสริมและพั ฒนาผู้ เรียนที่มี ความสามารถพิ เศษและเป็ นเลิ ศ
เฉพาะด้าน
4.5) กลุ่มโครงการ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
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1) เป้าประสงค์/เป้าหมาย
ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
เสมอภาคและเหมาะสมกับช่วงวัย
2) ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแหล่งข้อมูล
ตารางที่ 5 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแหล่งข้อมูลภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4
ที่
ตัวชี้วัด
1 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา
ต่อประชากรกลุ่มอายุ
- ระดับปฐมวัย
- ระดับประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญ - อาชีวศึกษา)
2 จำนวนนักเรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาส
ในการเข้าถึงบริการการศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพ
หรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความต้องการจำเป็น
3

จำนวนประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(Lifelong Learning)

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 78
3,630,059 คน
(3,196,638)
(412,239)
(10,058)
(11,124)
21,456,400 คน
(10,000,000)
(1,456,400)
(10,000,000)

แหล่งข้อมูล
สป. สกศ.

สพฐ.
สป. (สช.)
สป. (กศน.)
สอศ.
สป. (กศน.)
สอศ.
สสวท.

3) กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
3.1) เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
3.2) พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย
3.3) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
4) กลุ่มโครงการ
4.1) กลุ่มโครงการ ส่ งเสริมและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกกลุ่มและทุกช่วงวัย
ในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับความต้องการที่หลากหลาย
4.2) กลุ่มโครงการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
5. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
1) เป้าประสงค์/เป้าหมาย
ระบบบริ ห ารจั ด การศึ ก ษามี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล ทั น สมั ย
สนับสนุนการจัดการศึกษาที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและการพัฒนาประเทศ
2) ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแหล่งข้อมูล
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ที่
1
2

ตัวชี้วัด
จำนวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ได้รับการจัดทำ ปรับปรุง แก้ไข
จำนวนระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวง
ที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิงจากเลขประจำตัว
ประชาชน 13 หลัก ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ
และหน่วยงานอื่น ด้านสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ
แรงงาน และการศึกษา

ค่าเป้าหมาย
6 ฉบับ
5 ฐาน

แหล่งข้อมูล
สป. (สน. สช. ก.ค.ศ.)
สกศ. สพฐ. สอศ. คส.
สป. (ศทก.)

3) กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
3.1) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
3.2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
4) กลุ่มโครงการ
4.1) กลุ่มโครงการ ส่งเสริมให้ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมจัดการศึกษาและสร้างเครือข่าย
ความเป็นภาคีหุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ
4.2) กลุ่มโครงการ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
4.3) กลุ่มโครงการ ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
4.4) กลุ่มโครงการ พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา
4.5) กลุ่มโครงการ พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4.6) กลุ่มโครงการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
4.7) กลุ่มโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา
สรุปวงเงินงบประมาณของแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น
358,097.5189 ล้าน จำแนกได้ ดังนี้
1. งบประมาณเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐ จำนวน 225,446.3268 ล้านบาท
2. งบบริหารจัดการ และงบลงทุน จำนวน 29,968.5956 ล้านบาท
3. งบประมาณดำเนิ น งานตามยุท ธศาสตร์ของแผนปฏิบั ติราชการฯ รวมทั้ งสิ้ น 101,832.0280
ล้านบาท จำแนกเป็น
3.1 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ความมั่ น คงของของสั งคมและประเทศชาติ
จำนวน 3,016.2894 ล้านบาท
3.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ จำนวน 557.1792 ล้านบาท
3.3 ยุ ทธศาสตร์ ที่ 3 การพั ฒ นาศั กยภาพคนทุ กช่ วงวั ยและการสร้ างสั งคมแห่ งการเรี ยนรู้
จำนวน 9,96.3672 ล้านบาท
3.4 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 การสร้ างโอกาสความเสมอภาคและความเท่ า เที ย มทางการศึ ก ษา
จำนวน 86,473.3428 ล้านบาท
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ล้านบาท
4. เงินนอกงบประมาณ (เฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย) จำนวน 850.5685 ล้านบาท
5. งบประมาณตามข้อ 3 หน่วยงานในสังกัดมีการดำเนินโครงการ / กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนจุดเน้น
และนโยบายการศึกษายกกำลังสอง ((Thailand Education Eco-System : TE2S) จำนวน 2,049.9233 ล้านบาท
อนึ่ ง สำหรับแผนงานบูรณาการ เป็นแผนงานที่รัฐบาลให้ ความสำคัญกับการดำเนินงานเชิงบูรณาการ
ทั้งเป้ าหมายและพื้ น ที่ ดำเนิ น การ โดยในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 มี แผนงานบู รณาการ จำนวนรวมทั้ งสิ้ น
14 แผนงาน ทั้ งนี้ ในส่ ว นของกระทรวงศึ ก ษาธิ การได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณในแผนงานบู รณาการ จำนวน
7 แผนงาน รวมทั้งสิ้น 1,148.5293 ล้านบาท ได้แก่
1. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 683.1273 ล้านบาท
2. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 146.9475 ล้านบาท
3. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 29.3164 ล้านบาท
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 62.9393
ล้านบาท
5. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 107.1077 ล้านบาท
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 6.4167 ล้านบาท
7. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 112.6744 ล้านบาท
สรุ ป การนำแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ไปสู่การปฏิบัติ
ในการดำเนิ น งานเพื่ อขับ เคลื่ อนแผนปฏิบั ติราชการฯ ของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่ การปฏิ บัติ
ให้ประสบผลสำเร็จ บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนแผนฯ
สู่การปฏิบัติ ดังนี้
1. ขับเคลื่อนการดำเนิ นการตามบทบาทและภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
โดยยึดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณ
ทีไ่ ด้รับจัดสรร) เป็นกรอบทิศทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
2. ให้ ความสำคัญในการบริหารจัดการ มุ่งเน้นผลสั มฤทธิ์ของงาน และการทำงานแบบมีส่วนร่วม
ที่เอื้อต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานให้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้
รวมทั้งบริหารงบประมาณในการดำเนินการต้องคำนึงถึงความคุ้มค่า ประหยัด และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุด
สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
3. ชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ให้ แก่ผู้บริหาร และบุคลากร
ของทุกหน่วยงานในสังกัดทุกระดับทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
4. ผู้บ ริหารระดับสู งและผู้บริห ารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการต้องให้ ความสำคัญ
และนำแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (ฉบั บ ปรับ ปรุ งตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ไปใช้เป็นกรอบในการบริหารงาน โดยมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนฯ
ของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่ ตัว ชี้วัดและค่าเป้าหมายของหน่ วยงานในสั งกัดที่เกี่ ยวข้องอย่างชัดเจน รวมทั้ ง
กำหนดบุคคลหรือหน่วยงานรับผิดชอบ
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เพื่อเชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกันสามารถเอื้อประโยชน์ร่วมกันได้ โดย
5.1 มีการติดตามผล ความก้าวหน้า หรือปั ญ หาอุป สรรคของการดำเนิ น งานตามตัว ชี้วั ด
ของแผนปฏิบัติราชการฯ นำเสนอผู้บริหารทราบเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง
5.2 ประมวลสรุ ป สภาพปั ญ หาอุ ป สรรคของการดำเนิ น งาน พร้อมนำเสนอแนวทางการ
แก้ปัญหา เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายของแผนฯ อย่างต่อเนื่อง
5.3 กรณี ก ารดำเนิ น งานไม่ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมายที่ ก ำหนด หรื อ กรณี มี ป รั บ เปลี่ ย น
เชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ เห็นสมควรมีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง
แผนปฏิบัติราชการฯ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานนั้นด้วย
5.4 สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ระหว่ า งหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ในและนอกสั ง กั ด
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เพื่ อ การศึ ก ษาอบรม แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ และระดมความคิ ด เห็ น
เพื่อพัฒนางานวิชาการด้านการวางแผนการศึกษาร่วมกัน
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2. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมิน
การประเมินเป็นกลไกสำคัญนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา โดยเน้นประโยชน์ที่ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง
การประเมินไม่ใช่เป็นการตรวจสอบเพื่อจับผิดแต่อย่างใด ในปัจจุบันมีผู้เห็นความสำคัญของการประเมินและเข้ามา
มีส่ วนร่วมในการประเมิ นมากขึ้น ซึ่งในที่ นี้ จะกล่ าวถึงสาระของการประเมินเกี่ยวกับความหมายของการประเมิ น
ความสำคัญของการประเมิน วิธีการประเมิน ประเภทการประเมินและขั้นตอนการประเมิน โดยสรุปดังนี้
2.1 ความหมายของการประเมิน
ศิริวัฒน์ วรนาม (2540) กล่าวไว้ว่า การประเมิน หมายถึง วิธีการตัดสินคุณค่า หรือตีราคาของสิ่งที่
ถูกประเมิน และเป็นการเสนอสารสนเทศ เพือ่ ช่วยเสนอทางเลือกในการตัดสินใจต่อการดำเนินการต่าง ๆ
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2544) กล่าวว่า การประเมิน หมายถึง กระบวนการที่ก่อให้เกิดสารสนเทศ
(เชิงคุณค่า) เพื่อช่วยให้ผู้มีอำนาจหรือผู้เกี่ยวข้องได้ตัดสินใจเลือกทางเลือกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ศิริ ชัย กาญจนวาสี (2545) ได้ส รุป ความหมายของการประเมิน ไว้ว่าเป็นกระบวนการศึกษา
สิ่งต่าง ๆ โดยใช้ระเบี ยบวิธีวิจัย (Research oriented) เป็นการตรวจสอบการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ช่ วยเสนอ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจและเป็นการตัดสินคุณค่าของสิ่งที่มุ่งประเมิน
พิ สณุ ฟองศรี (2549) ได้ ให้ ความหมายของการประเมิ นว่ า การประเมิ น (Evaluation) หมายถึ ง
กระบวนการตัดสินคุณค่าของสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยนำสารสนเทศหรือผลจากการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้
พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2557) ได้ให้ ความหมายว่า กระบวนการเชิงระบบเพื่อการตรวจสอบ หรือชี้บ่งถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการซึ่งจะช่วยให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการ ปรับปรุงและพัฒนา
จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การประเมิน หมายถึง กระบวนการตัดสินคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
โดยนำผลการวัดมาเทียบกับ เกณฑ์ที่ กำหนดไว้ และสามารถนำผลการประเมินไปใช้ ประโยชน์ ในการตัดสินใจ
เพื่อตัดสินคุณค่าของสิ่งที่ประเมินรวมทั้งการวางแผนการดำเนินงานในครั้งต่อไป
2.2 ความสำคัญของการประเมิน
การประเมิ นมี ความสำคั ญต่ อกระบวนการบริหารงาน เนื่ องจากให้ สารสนเทศที่ เป็ นประโยชน์
ต่อการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ดังที่ ศิริชัย กาญจนวาสี (2537) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการประเมินในด้านต่าง ๆ เช่น
ด้านบริหาร (Administrative) การประเมินสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม กำกับการดำเนินงาน
ให้เป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ด้านจิตวิทยา (Psychological) การประเมินสามารถใช้เป็นกลยุทธ์ สำหรับการกระตุ้นให้เร้าความสนใจ
และสร้างความตื่นตัวในการปฏิบัติงาน
ด้านรัฐศาสตร์ (Sociological) การประเมินสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ ความรับผิดชอบ
ต่อการปฏิบัติ (Accountability) ตลอดจนสามารถใช้เป็นกลยุทธ์ในการสร้างแรงสนับสนุน
นอกจากนี้ สมคิ ด พรมจุ้ ย (2550) ได้ กล่ าวถึ งประโยชน์ ของการประเมิ นที่ มี ต่ อการวางแผน
การบริหารงาน ซึ่งสรุปได้ดังนี้
1. ช่วยให้ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการกำหนดแผนงานและ
โครงการ การตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากรต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินงาน กิจกรรม ตลอดจน
ความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
2. ช่วยในการจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับความก้ าวหน้า ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานที่นำมาใช้ใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขการดำเนินงานโครงการให้เป็นไปได้ตามทิศทางที่ต้องการ
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และวินิจฉัยที่จะดำเนินงานในช่วงต่อไปหรือไม่ จะยกเลิกหรือจะขยายการดำเนินงานต่อไปอีก
4. ช่วยให้ได้ข้อมูลทีบ่ ่งบอกประสิทธิภาพของการดำเนินงานว่าเป็นอย่างไรคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่
5. เป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จึงกล่าวได้ว่า การประเมินมีความสำคัญต่อกระบวนการบริหารงานต่าง ๆ เป็นอย่างยิ่ง เพราะการประเมิน
จะทำให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 วิธีการประเมิน
วิธีการประเมินแบ่งได้ 2 วิธีการใหญ่ ๆ เช่นเดียวกับเป้าหมายของการประเมิน ดังนี้ (ศิริชัย กาญจนวาสี ,
2545)
1. การประเมินด้วยวิธีเชิงระบบ (Systematic Approach) จะใช้แนวทางปรนัยนิ ยม (Objectivism)
โดยนักประเมินจะมีการวางแผนการดำเนินงานอย่างแน่ชัดและใช้เครื่องมือมาตรฐานในการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล
และสรุปผลตามเกณฑ์มาตรฐานสากลที่กำหนดไว้
2. การประเมินด้วยวิธีเชิงธรรมชาติ (Naturalistic Approach) จะใช้แนวทางอัตนัยนิยม (Subjectivism)
การประเมินอยู่บนหลักการของวิธีการดำเนินงานที่ยืดหยุ่น นักประเมินจะกำหนดมาตรฐานหรือเกณฑ์ในการตัดสินคุณค่า
ขึ้นเองตามเหตุผลของตนและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศอย่างครอบคลุมตามสภาพธรรมชาติ และใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ของผู้ประเมินเป็นเกณฑ์ในการสรุปผล
แนวทางการประเมินทั้ง 2 วิธี ต่างมีข้อดีและข้อเสีย โดยวิธีเชิงระบบ มีข้อดีที่สำคัญ เรื่อง ความชัดเจน
เป็ นปรนั ย น่ าเชื่อถือ และนั กประเมิ นไม่ต้ องเชี่ยวชาญ ส่ วนข้อเสี ยที่ สำคัญคือสารสนเทศที่ ได้จะจำกั ดตามกรอบ
ที่กำหนดไว้ ขาดความลึกซึ้ง สำหรับวิธีเชิงธรรมชาติมีข้อดีที่สำคัญ ด้านความยืดหยุ่น เข้าถึงสภาพที่แท้จริงของสิ่งที่
ประเมิน และได้สารสนเทศรอบด้านลึกซึ้ง แต่มีข้อเสีย คือ ขาดความเป็นปรนัยไม่น่าเชื่อถือ นักประเมินต้องมีความ
เชี่ยวชาญ การเข้าร่วมตามสภาพธรรมชาติ อาจทำให้มีอคติได้ และการประเมินวิธีนี้มีความสิ้นเปลืองสูง อย่างไรก็ตาม
เนื่องจาก ทั้ง 2 วิธีต่างก็มีข้อดีข้อเสีย นักประเมินจึงเริ่มนำวิธีการทั้ง 2 มาใช้ร่วมกันในการประเมินเพื่อเสริมซึ่งกันและ
กันมากขึ้น ซึ่งในการวิจัยนั กวิจัยเริ่มนิยมใช้วิธีการวิจั ยทั้ง 2 วิธี ร่วมกันมากขึ้นเช่นกันที่เรียกว่า วิธีวิทยาการวิจัย
แบบผสม (Mixed Methodology)
2.4 ประเภทการประเมิน
ประเภทการประเมิ นตามที่ นิ ยมที่ นั กการศึ กษาได้ แบ่ งไว้ (ศิ ริ ชั ย กาญจนวาสี และคนอื่ น ๆ, 2541
อ้างถึงใน พิสณุ ฟองศรี, 2549) ได้แบ่งประเภทการประเมินตามเกณฑ์ลักษณะการแบ่งไว้ 3 ลักษณะ คือ
1. แบ่งตามวัตถุประสงค์การประเมิน
1.1 การประเมินความก้าวหน้า (Formative Evaluation) เป็นการประเมินระหว่างการดำเนินงาน
โดยพิจารณาความก้าวหน้าของสิ่งที่ประเมินว่าจำเป็นต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงส่วนใด เพื่อให้เกิดความเหมาะสม
และทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.2 การประเมินผลสรุป (Summative Evaluation) เป็นการประเมินเมื่อสิ้ นสุดการดำเนินงาน
เพื่อตัดสินความสำเร็จว่า บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายมากน้อยเพียงใดหรือบรรลุเป้าหมายที่ควรจะเป็นเพียงใด
2. แบ่งตามช่วงเวลาของการประเมิน
2.1 การประเมินความต้องการจำเป็น (Needs Assessment) เป็นการประเมินความต้องการ
จำเป็นในเบื้องต้น ก่อนที่จะจัดทำสิ่งใด ๆ ซึ่งมีประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบาย และการวางแผน เพื่อให้ได้แนวคิด
ของการดำเนินงานทีส่ ามารถสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้
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ความเป็นไปได้ของสิ่งที่จะดำเนินการ โดยศึกษาวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่จำเป็นต่อความสำเร็จ ซึ่งจะพบการประเมินประเภท
นี้ได้มากในการประเมินโครงการขนาดใหญ่ โดยมักจะประเมินในด้านการตลาด หรืออุปสงค์ ด้านเทคนิค ด้านการเงิน
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสภาพแวดล้อม เป็นต้น
2.3 การประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) เป็นการประเมินสิ่งที่ป้อนเข้าสู่การดำเนินงาน
ว่ามีความเหมาะสมเพียงใดก่อนที่จะเริ่มดำเนินงาน เช่น คน วัตถุดิบ อุปกรณ์ เครื่องมือ และงบประมาณ เป็นต้น
2.4 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินกระบวนการดำเนินงาน
ตามที่ กำหนด โดยประเมินในขณะที่ กำลั งดำเนินงานอยู่ เพื่ อใช้ผลการประเมิ นไปปรับปรุงหรือเพิ่ มประสิ ทธิภาพ
ในการดำเนินงานซึ่งมีลักษณะครอบคลุมการประเมินความก้าวหน้าของโครงการฯ
2.5 การประเมินผลผลิตหรือผลิตผล (Output/Product Evaluation) เป็นการประเมินผล
ที่ได้จากสิ่งที่ประเมินหรือผลการดำเนินงานโดยตรง ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของสิ่งที่ประเมินว่ามากน้อยเพียงใด
2.6 การประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบ (Outcome/Impact Evaluation) เป็นการประเมินผล
ที่ได้อันเนื่องมาจากผลของสิ่งที่ประเมินหรือการดำเนินงานทั้งที่คาดหวัง และไม่ได้คาดหวัง ซึ่งเป็นผล ทั้งทางบวกและ
ทางลบ เพื่อนำผลไปประกอบการตัดสินใจในการหยุด ยกเลิก ปรับ หรือขยายสิ่งที่ประเมินนั้น ๆ
2.7 การประเมิ นด้ วยการติ ดตาม เมื่ อดำเนิ นงานเสร็ จสิ้ นไปแล้ วระยะหนึ่ ง (Follow Up
Evaluation) เป็นการประเมินที่อาจเหลื่อมกับข้อ 2.6 หรือเป็นการประเมินตามหัวข้อ 2.6 แต่ประเมินเมื่อการดำเนินงาน
เสร็จไปแล้วระยะหนึ่ง อาจเป็น 6 เดือน 1 หรือ 2 ปี เพื่อคอยดูผลที่จะเกิดขึ้นให้ได้ชัดเจน บางครั้ง เรียกกันว่าการติดตาม
หลังสิ้นสุดการดำเนินงาน แต่เพื่อไม่ให้สับสนกับคำว่าการติดตามระหว่างการดำเนินงานจึงใช้คำนี้แทน
2.8 การประเมินงานประเมิน (Meta Evaluation) เป็นการประเมินผลของการประเมินอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อพิจารณาคุณภาพ โดยศึกษาความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมินในด้านต่าง ๆ
การแบ่งประเภทตามช่วงเวลาของการประเมินในข้อ 2.1- 2.8 ถ้าเป็นโครงการใหญ่ ๆ ที่มีความสำคัญ
อาจจะประเมินทั้งหมดบางหั วข้อตามสภาพการณ์ที่ต้องการใช้สารสนเทศ จากการประเมินหรือบริบทที่เอื้ออำนวย
หรือถ้าใช้การประเมินบางรูปแบบจะกำหนดให้ประเมินหลายหัวข้ออยู่แล้วตามแนวทางของรูปแบบนั้น ๆ
3. แบ่งตามผู้ประเมิน การแบ่งตามเกณฑ์ผู้ประเมินแบ่งได้ 2 ประเภทคือ
3.1 การประเมิน โดยผู้ ประเมินภายใน (Internal Evaluator Evaluation) ผู้ประเมิน
เป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องหรือปฏิบัติงานกับสิ่งที่ประเมินนั้น หรือปฏิบัติงานในองค์การที่รับผิดชอบสิ่งที่ประเมิน
ซึ่งมีข้อดี คือ ทราบรายละเอียดของสิ่งที่ประเมิน แต่มักมีข้อเสียเรื่องความลำเอียง (Bias) เข้าข้างตนเองเสมอ
3.2 การประเมินโดยผู้ ประเมินภายนอก (External Evaluator Evaluation) ผู้ ป ระเมิ น
เป็นบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เกี่ยวข้องหรือไม่ได้ปฏิบัติงานกับสิ่งที่ประเมินโดยตรง อาจเป็นบุคลากรของหน่วยงานอื่น
หรือหน่วยงานกลาง ซึ่งมีข้อดี คือ ความเป็นกลาง แต่มีข้อเสียคือมักจะทราบรายละเอียดของสิ่ งทีป่ ระเมินไม่ดีพอ
และอาจไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะถ้าเห็นว่าเป็นการจับผิด
การแบ่งประเภทการประเมินข้างต้นอาจมีการดำเนินการในลักษณะผสม เช่น ประเมินร่วมกัน
ระหว่างผู้ประเมินภายในกับภายนอก หรือมีการประเมินทั้งความก้าวหน้าและผลสรุป
2.5 ขัน้ ตอนการประเมิน
การประเมินโดยทั่วไปจะมีขั้นตอนที่สำคัญ ๆ คล้ายคลึงกัน การกำหนดขั้นตอนการประเมินขึ้นอยู่กับ
การกำหนดรายละเอี ยดของเรื่ องหรื อประเด็ นที่ ต้ องการประเมิ นว่ า จะเน้ นด้ านใด และขึ้ นอยู่ กั บความต้ องการ
ของเจ้าของโครงการ ขั้นตอนการประเมินมี 8 ขั้นตอน และถ้ามีการประเมินงานประเมินก็จะถือว่าเป็นขั้นตอนที่ 9
รายละเอียดแสดงดังแผนภาพที่ 1 (พิสณุ ฟองศรี, 2549)
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ขัน้ ตอนที่ 1 การศึกษาแนวคิดการประเมินและวิเคราะห์
สิ่งที่จะประเมิน
ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดวัตถุประสงค์หรือประเด็น
การประเมินและตัวชีว้ ัด
ขั้นตอนที่ 3 กำหนดเกณฑ์และค่าน้ำหนัก (ถ้ามี)
ขัน้ ตอนที่ 4 การกำหนดกรอบแนวคิดและขอบเขต
การประเมิน
ขั้นตอนที่ 5 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูล
ขั้นตอนที่ 6 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ขัน้ ตอนที่ 7 การวิเคราะห์ข้อมูล
ขัน้ ตอนที่ 8 การเขียนรายงานการประเมิน
ขั้นตอนที่ 9 การประเมินงานประเมิน (ถ้ามี)

จากแผนภาพที่ 1 บางขั้ นตอนจะมี
ความเกี่ ยวเนื่ องหรื
การเขียนรายงานการประเมิ
น อเหลื่ อมกั บขั้ นตอนอื่ น ๆ เช่ น ขั้ นตอน
การกำหนดวั ตถุ ประสงค์ หรื อประเด็ นการประเมิ นกั บขั้ นตอนการศึ กษาแนวคิ ดและวิ เคราะห์ สิ่ งที่ จะประเมิ น
อาจใช้ขั้นตอนไหนก่อนก็ได้และจะส่งผลต่อกันด้วย หรือขั้นตอนที่ 1 - 3 จะนำไปสู่ขั้นตอนที่ 4 เป็ นต้น สำหรับสาระ
โดยสรุปของแต่ละขั้นตอน มีดังนี้
1. การศึกษาแนวคิดการประเมินและวิเคราะห์สิ่งที่จะประเมิน
ขั้นตอนแรกผู้ประเมินจะต้องทราบและเข้าใจถึงแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการประเมิน
ซึ่งต้องศึกษาวิเคราะห์ให้ เข้าใจอย่างถ่ องแท้ โดยการศึกษาวิเคราะห์ สิ่งที่จะประเมินในทุกแง่มุมเท่าที่จะทำได้
เพราะถ้าไม่ทราบและเข้าใจแนวคิดพื้นฐานการประเมินและรู้จักสิ่งที่จะประเมินแล้วก็ยากที่จะประเมินสิ่งนั้น ๆ
ได้ดี ในการประเมินโครงการก็เช่นเดียวกัน ดังนั้น ผู้ประเมินจำเป็นต้องศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการ
และศึกษาวิเคราะห์โครงการให้เข้าใจลึกซึ้งก่อน เพื่อให้ได้เป็นข้อมูลไปกำหนดวัตถุประสงค์ และประเด็นในการ
ประเมินผล และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการดำเนินการขั้นตอนอื่นต่อไป
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วัตถุป ระสงค์การประเมินที่ ส ำคั ญ คื อ เพื่ อหาสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งที่ประเมิน
โดยอาจใช้ประเด็นการประเมินเป็นวัตถุประสงค์ย่อย หรือนำประเด็นการประเมินมากำหนดเป็นวัตถุประสงค์
เป็นข้อ ๆ ก็ได้ ดังนั้น ในขั้นตอนนี้สิ่งที่ต้องทำ คือกำหนดประเด็นการประเมินหรืออาจเรียกว่าตัวแปรองค์ประกอบ
ที่จะประเมิน ถ้าจะให้ชัดก็เรียกว่า “ประเด็นการประเมิน ” ซึ่งจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือเป็นสิ่งเดียวกัน
ประเด็นการประเมินจะเป็นกรอบสำคัญที่นำไปสู่กิจกรรมอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดตัวชี้วัดหรือกำหนดเกณฑ์
และค่าน้ำหนักเครื่องมือ แหล่งข้อมูล วิธีการเก็บข้อมูล ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งถ้าจะประเมินโครงการ
อาจกำหนดประเด็นการประเมินได้จากหลายแหล่ง เช่น จากวัตถุประสงค์โครงการ จากรูปแบบการประเมินจาก
ความต้องการของผู้ใช้ผ ลการประเมิน ผู้ เกี่ยวข้อง และจากประสบการณ์ ของผู้ประเมิน เป็ นต้น เมื่อได้ประเด็น
การประเมินแล้วต้องนำมาแตกย่อยเป็นตัวชี้วัดต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การสร้างหรือพัฒนาเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
ตามตัวชี้วัด
3. การกำหนดเกณฑ์และค่าน้ำหนัก
เกณฑ์ในการประเมิน หมายถึง เกณฑ์การตัดสินของแต่ละตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในขั้นตอน
ที่ 2 โดยจะกำหนดเป็นกี่ระดับหรือในภาพรวมของโครงการจะกำหนดอย่างไร ขึ้นอยู่กับความต้องการรายละเอียด
จากสารสนเทศ ยิ่งเกณฑ์หลายระดับ จะยิ่งละเอียดมากแต่ จะยุ่งยากมากขึ้นเช่นเดียวกัน เมื่อกำหนดเกณฑ์แล้ว
ถ้าประสงค์จะให้ผลการประเมินละเอียดยิ่งขึ้น ต้องกำหนดค่าน้ำหนักของสิ่งที่ป ระเมิน ประเด็นการประเมินและ
ตั ว ชี้ วัด ทุ ก ตั ว โดยอาจให้ ผู้ เชี่ ย วชาญหรื อ ผู้ เกี่ย วข้ อ ง ร่ว มกั น กำหนดหรือ ใช้ ส ถิ ติ ก็ ได้ ซึ่ งถ้ าใช้ ส ถิ ติ จะยุ่ งยาก
ในที่นี้จะเน้นการให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้เกี่ยวข้องร่วมกันกำหนด
4. การกำหนดกรอบแนวคิดและขอบเขตการประเมิน
เมื่อได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 – 3 แล้ว นำสาระที่ได้มารวมเป็นกรอบแนวคิดการประเมิน
สาระที่สำคัญ คือ วัตถุประสงค์ ประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัดเกณฑ์ (ถ้ามี) และค่าน้ำหนัก (ถ้ามี) ซึ่งอาจจะทำเป็น
ตารางกรอบแนวคิดโดยเฉพาะที่มีองค์ประกอบหรือสาระสำคัญ ๆ ดังกล่า ว หรืออาจจะนำมารวมกับขอบเขต
การประเมิน เป็นตารางกรอบแนวคิด และขอบเขตการประเมิน การกำหนดกรอบแนวคิดนี้ถ้าจะขึ้นเป็นหัวข้อใหญ่แล้ว
รวมทั้งตอนที่ 1-3 เข้าด้วยกันก็ได้ แต่ในที่นี้เพื่อให้ การเตรียมการประเมินค่อย ๆ ทำเป็นขั้นเป็นตอน จึงได้นำเรื่อง
กรอบแนวคิ ดการประเมิ นมาไว้ ในขั้ นตอนที่ 4 ซึ่ งบางครั้ งอาจพบได้ ว่ า การกำหนดกรอบแนวคิ ดการประเมิ นนี้
จะเรียกว่า การวางแผนหรือการออกแบบการประเมิน โดยกำหนดไว้เป็นหัวข้อใหญ่ดังกล่าวมาแล้ว เมื่อได้กรอบแนวคิด
การประเมินแล้วขั้นตอนต่อมาจะเป็นการกำหนดขอบเขตการประเมิน โดยพิจารณาว่าประเด็นการประเมินตัวชี้วัด
และเกณฑ์ ต่ าง ๆ ที่ กำหนดไว้ ในกรอบแนวคิ ดนั้ น จะมี ขอบเขตหรื อขี ดจำกั ดเกี่ ยวกั บกลุ่ มผู้ ใช้ ข้ อมู ล เครื่ องมื อ
ที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ เป็นต้น ให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดอย่างไร
5. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูล
การประเมินเป็นการตัดสินใจโดยอาศัยสารสนเทศ สรุปผลการวิเคราะห์โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากแหล่งการประเมิน มีลักษณะเฉพาะกว่าการวิจัย นักประเมินมักจะต้องสร้างและพัฒนาเครื่ องมือขึ้นเอง
เครื่องมือส่ วนใหญ่ ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต ซึ่งต้องสร้า งตามหลักวิชาการ โดยมีที่มา
ชัดเจนจากแนวคิด ทฤษฎี หรือวัตถุประสงค์ สาระเนื้อหาวิชา เป็นต้น เมื่อสร้างแล้วต้องมีการพัฒนาเครื่องมือ
ตามขั้นตอนการหาคุณภาพของเครื่องมือ เพื่อให้เครื่องมือมีคุณภาพสูงสุด ส่งผลต่อคุณภาพข้อมูลและความน่าเชื่อถือ
สารสนเทศที่จะได้รับ
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ดังที่กล่าวแล้วในขั้นตอนที่ 5 ว่าการประเมินเป็นการตัดสินใจ โดยอาศัยข้อมูลนำมา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปเป็นสารสนเทศ ดังนั้นหลังจากได้สร้างและพั ฒนาเครื่องมือได้มาตรฐานแล้ว ต้องเก็บ
ข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้มีความครอบคลุมก่อนจะนำไปวิเคราะห์
7. การวิเคราะห์ข้อมูล
การประเมินในเชิงปริมาณหรือวิธีการเชิงระบบ ซึ่ง การเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณจะต้อง
อาศัยสถิติในการวิเคราะห์ ข้อมูล เพื่อสรุป ผลการประเมินได้ชัดเจนขึ้นเช่นเดียวกับการวิจัย เพียงแต่ส ถิติที่ใช้
ส่วนใหญ่ จะเป็ น สถิติพื้น ฐาน เช่น ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย หรือสถิติ ที่ใช้ในการวัดผล ตรวจสอบคุณภาพ
เครื่ องมื อบางชนิ ด ซึ่ งไม่ ยุ่ งยากซั บซ้ อนเท่ ากั บสถิ ติ ที่ ใช้ ในการวิจั ย แม้ ว่าการประเมิ น บางครั้ งอาจต้ อ งใช้ ส ถิ ติ
เปรียบเทียบผลพัฒนาการบ้างก็ไม่ยุ่งยากนัก ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพจะไม่ใช้สถิติแต่ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาเป็นหลัก
8. การเขียนรายงานการประเมิน
ขั้น ตอนนี้ เป็ น ขั้น ตอนสุ ดท้ ายในการประเมิน โดยทั่ว ไป ผู้ ป ระเมิ นต้องเขียนรายงาน
การประเมินผล เพื่อเป็นสื่อกลางให้ผู้ใช้ผลการประเมิน ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจและหน่วยงานต่าง ๆ รายงานการประเมิน
แบบสมบู ร ณ์ จ ะมี โครงสร้ างคล้ ายกั บ รายงานการวิ จั ย เพี ย งแต่ จ ะมี บ ทสรุป สำหรับ ผู้ บ ริ ห ารแทนบทคั ด ย่ อ
และการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องจะมีน้อยกว่าการวิจัย การเขีย นรายงานการประเมินต้องใช้ทักษะทั้งศาสตร์
และศิล ป์ เพื่ อให้ ผู้ รับ ผิ ดชอบหรือผู้ มีอำนาจหรือผู้ อ่านเข้าใจชัดเจนและโน้มน้าวให้ นำผลการประเมินไปเป็ น
สารสนเทศในการตัดสินใจ ปรับปรุงพัฒนาสิ่งที่จะประเมินให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามปรัชญาของการประเมิน
9. การประเมินงานประเมิน (ถ้ามี)
การประเมินโดยทั่วไปจะเสร็จสิ้นในขั้นตอนที่ 8 แต่ถ้าผู้ประเมินประสงค์จะประเมินงาน
ประเมินโดยให้ผู้อื่นมาประเมินงานประเมินของตนก็ทำได้ ซึ่งอาจใช้วิธีให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาหรือเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานการประเมิน หรือใช้แบบตรวจสอบรายงานต่าง ๆ หรือวิพากษ์โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้อง เป็นต้น
สำหรับในที่นี้ถ้าผู้ประเมินไม่ประสงค์จะให้มีการประเมินงานของตนโดยผู้อื่น ก็อาจนำแนวทางต่าง ๆ ไปพิจารณา
ด้วยตนเอง คล้ายกับการประเมินตนเองแต่เป็นการประเมินรายงานการประเมินของตน ที่อาจเรียกการพิจารณา
คุณภาพงานประเมินก็ได้
จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ขั้นตอนการประเมินทั้ง 8 ขั้นตอน สามารถนำมาจัดกลุ่มได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก
จะเป็ น การศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการ ซึ่งประกอบด้วยความรู้พื้ นฐาน
เกี่ยวกับการประเมิน หลักการ แนวคิดการประเมินโครงการ สาระสำคัญของโครงการ และการติดตามโครงการ
กลุ่มที่สองเป็นการเตรียมการประเมิน โครงการ โดยกำหนดวั ตถุประสงค์หรือประเด็นการประเมินและตัวชี้วัด
การกำหนดค่าน้ำหนัก และเกณฑ์การประเมิน การกำหนดกรอบแนวคิดและขอบเขตการประเมิน และการสร้าง
และพั ฒ นาเครื่อ งมือ เก็บ ข้อมู ล กลุ่ ม ที่ 3 เป็น การปฏิ บั ติการประเมิ นโครงการ โดยการเก็บ ข้อ มูล ภาคสนาม
ซึ่งประกอบด้วย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการประเมินโครงการ และการประเมิน
งานประเมิน (ถ้ามี) ซึ่งแต่ละขั้นตอนสามารถปรับเปลี่ยน เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของโครงการตามความเหมาะสมได้

3. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการ
การดำเนิ น งานตามโครงการ หรื อการบริ ห ารโครงการ จะต้ องมี การวางแผนโครงการ โดยกำหนด
เป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายไว้ เพื่อคาดหวังผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นภายหลัง เมื่อวางแผนโครงการและมี การวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ของโครงการ ตลอดจนการออกแบบโครงการเป็นอย่างดีแล้ว ผู้ที่มีอำนาจจะทำการคัดเลือกโครงการ
และอนุ มั ติ โครงการต่ อไป ต่ อจากนั้ นจะมี องค์ กรนำโครงการไปปฏิ บั ติ เราเรียกว่า การบริหารโครงการ (Project
Management) ความสำเร็ จ หรื อความล้ มเหลวของนโยบาย/แผนงาน โครงการจะต้ องผ่ านกระบวนการต่ าง ๆ
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ห น้ า | - 21 โดยเฉพาะกระบวนการบริหารโครงการ และการประเมินผลโครงการ คือ การวางแผน (Planning) เกี่ยวข้องกับการคิด
การดำเนิ น การ หรื อ การบริ ห าร (Implementation/Operation) เกี่ ย วกั บ การกระทำ ส่ ว นการประเมิ น ผล
(Evaluation) คื อ การเปรี ยบเที ยบระหว่ างการวางโครงการกั บการกระทำ การประเมิ นผลจึ งเป็ นขั้ นตอนสุ ดท้ าย
ที่จะทำให้ทราบว่า การปฏิบัติงานตามโครงการนั้นบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ เพียงใด โดยเฉพาะปัจจุบันการบริหาร
การพัฒนาประเทศมิได้ประเมินเฉพาะผลสำเร็จของโครงการจากผลผลิต (Output) ที่ได้จากการดำเนินโครงการเท่านั้น
แต่ความสำเร็จของโครงการจะต้องพิจารณาทั้งผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ด้วย
เรียกว่า การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Base Management) ดังนั้นการที่จะทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ต่าง ๆ ได้นั้น จำเป็นจะต้องอาศัยกระบวนการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ ซึ่งการประเมินโครงการได้เข้ามา
มีบทบาทสำคัญในการศึกษาประมาณ 15 ปี ที่ผ่านมา โดยเริ่มจากแนวคิดที่เสนอในรูปของบทความของราล์ฟ ดับเบิลยู
ไทเลอร์ (Ralph W. Tyler) ลี เจ ครอนบาซ (Lee J. Cronbach) และไมเคิล สคริฟเวน (M. Scriven) ปัจจุบันการประเมิน
โครงการขยายวงกว้างไปสู่โครงการในสาขาต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง
3.1 ความหมายของการประเมินผลโครงการ
การประเมิ น ผลโครงการ (Project Evaluation) เป็ นคำที่ ม าจากการประเมิ น ผล (Evaluation)
กับคำว่าโครงการ (Project) หมายความว่า เป็นกิจกรรมที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์บางประการ โดยที่ผู้จัดทำ
โครงการมุ่งหวังว่าเมื่อทำกิจกรรมนั้นตามหลักเกณฑ์หรือขั้นตอนต่างๆ ที่กำหนดไว้แล้ว จะบรรลุวัตถุประสงค์
บางประการ หรื อ หลายประการที่ ตั้ งไว้ หากมี ก ฎเกณฑ์ ขั้ น ตอน หรื อกระบวนการที่ ดำเนิ นการแตกต่ างกั น
อาจได้ผลลั พธ์ออกมาไม่เหมือนกัน (สุชาติ ประสิ ทธิรัฐสินธ์ , 2541) ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับความหมายของคำว่า
การประเมิน ผล โดยทั่วไปการประเมิน ผลนับเป็นการตัดสินคุณ ค่าหรือความเหมาะสมในสิ่ งที่ประเมิน ซึ่งหาก
จะขยายความการประเมิน เป็นการแยกแยะ วินิจฉัย (Identification) เปิดเผยข้อเท็จจริง (Clearification) และการใช้
ประโยชน์ (Application) ของเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อตัดสินคุณ ค่า หรือ ความเหมาะสมของสิ่งนั้นในเรื่องคุณ ภาพ
การใช้ประโยชน์ การมีผลตามความเป็ นจริง หรือการได้รับผลที่สอดคล้องตามเกณฑ์นั้น นักวิชาการชาวต่างประเทศ
และชาวไทย ได้ให้คำจำกัดความของการประเมินผลไว้ดังต่อไปนี้
ไบรอันและไวท์ (1976 อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์, 2543) กล่าวว่า การประเมินผลเป็นความพยายาม
อย่างหนึ่งในการบันทึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้น และกำหนดว่าทำไมสิ่งนั้นจึงเกิดขึ้น การประเมินจึงหมายความได้ว่าเป็นความ
พยายามที่จะค้นหาว่า แผนหรือโครงการ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไร เป็นไปตามที่คาดหมายไว้หรือไม่เพียงใด
ฟรีแมน (1982 อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์, 2543) กล่าวถึงความหมายของการประเมินผลโครงการ
แบบรวบยอดว่า เป็นการพิจารณาว่าโครงการ ปัจจัยนำเข้า ได้รับการดำเนินการตามแผนที่วางไว้หรือไม่ และเพื่อ
กำหนดว่าโครงการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือขยายผลไปในทิศทางใด สอดคล้องกับความตั้งใจหรือไม่มองในแง่นี้
การประเมินผลแบบรวบยอด จึงเป็นการวิจัยประเมินผลที่มีความหมายครอบคลุมทั้งการประเมินกระบวนการ
(Process Evaluation) และการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) อันหมายถึง การที่นโยบายได้รับการดำเนินการ
ตามแผนงานขั้น ตอนที่ วางไว้ห รือไม่และนโยบายเป็นสาเหตุของการเปลี่ ยนแปลงในทิศทางของวัตถุประสงค์
ที่พึงประสงค์หรือไม่อย่างไร
สมคิ ด พรมจุ้ ย (2542) เสนอไว้ ว่ า การประเมิ น ผลเป็ น กระบวนการที่ ก่ อ ให้ เกิ ด สารสนเทศ
เพื่อช่วยในการบริหาร ซึ่งผู้บริหารสามารถใช้ในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการตรวจสอบความก้าวหน้า
ของโครงการหรือแผนงาน ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของโครงการหรือแผนงานนั้น ๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด
นิศา ชูโต (2538) สรุปไว้ว่า การประเมินโครงการ หมายถึง กิจกรรมที่เก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์
ความหมายข้ อเท็ จจริ งเกี่ ยวกั บความต้ องการ การหาแนวทาง วิ ธี การปรั บปรุ ง วิ ธี การจั ดการเกี่ ยวกั บโครงการ
และหาผลที่แน่ใจว่าเกิดจากโครงการ เพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของโครงการให้ดียิ่งขึ้น
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ห น้ า | - 22 สมหวั ง พิริ ยานุ วั ฒน์ (2544) สรุปไว้ว่า การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการที่ก่อให้ เกิ ด
สารนิเทศในการปรับปรุงโครงการ และสารนิเทศในการตัดสินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
จากความหมายของการประเมิ น โครงการ สรุ ป ได้ วา การประเมิ นโครงการ คื อ กระบวนการ
ที่เป็นระบบในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการปฏิบัติงานใดงานหนึ่ง แล้วนำไปวิเคราะห์เทียบกับเกณฑ์ หรือมาตรฐาน
ที่ กํ าหนดไววา ไดผลมากนอยเพี ยงใดและข้ อมู ล สารสนเทศเพื่ อการตั ดสิ นใจเลื อกที่ ดี ที่ สุ ดจากทางเลื อกที่ มี อยู่
ของผู้บริหารโครงการ
3.2 ลักษณะที่สําคัญของการประเมินโครงการ
การประเมินโครงการเปนหนึ่งในวิธีการตาง ๆ ซึ่งจะใหขอมูลที่ถูกตองแกผู มีบทบาทเกี่ยวของกับ
การตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของโครงการ การจะพิจารณาวาโครงการใดสมควรไดรับการประเมินนั้นจะตองมีลักษณะ
พื้ น ฐานสํ าคั ญ ประกอบดวย วั ต ถุ ป ระสงค (Objective) ความมี เอกเทศ (Discreteness) การกํ าหนดรู ป แบบ
การปฎิบั ติงานที่ สอดคลองกลมกลื น (Coherent Organized Action) และสถานที่ ตั้ง (Location) ซึ่ งรัตนะ บั วสนธ
(2540) ไดสรุปลักษณะทีส่ ําคัญของการประเมินโครงการไว 7 ประการ คือ
1. การประเมินโครงการเป็นกระบวนการมากกว่าวิธีการ ซึ่งมี 2 ลักษณะคือ เป็นกระบวนการ
ของการตัดสินกระบวนการเกี่ยวกับโครงการ โดยใช้มาตรฐานหรือเกณฑ์เปรียบเทียบ รวมทั้งการบรรยายผลที่เกิดขึ้นกับ
โครงการ และเป็นกระบวนการใช้ข้อมูลประกอบการเปรียบเทียบหาแนวทางเลือกที่จะปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
2. การประเมินโครงการ เป็นการพิจารณาตรวจสอบว่าโครงการนั้นไดบรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย
ที่กำหนดไวมากเพียงใด รวมทั้งเป็นการประเมินผลกระทบที่เกิดกับโครงการด้วย
3. การประเมินโครงการเป็นการประเมินความก้าวหน้า (Formative Evaluation) และ
การประเมินผลสรุป (Summative Evaluation)
4. การประเมินโครงการ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการประเมินองค์ประกอบต่าง ๆ ของการเรียน
การสอนทีด่ ำเนินมาจนจบโครงการ ดังนั้น การประเมินผลการเรียนการสอนจึงเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
5. การประเมินโครงการ เป็นกระบวนการที่มุ่งค้นหาคำตอบเฉพาะของโครงการ ไม่ได้มุ่งในเรื่อง
ของการค้นหาทฤษฎีหรือหลักเกณฑ์ในการหาข้อสรุป แต่เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน
6. การประเมินโครงการ เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหาร ซึ่งมีประโยชน์มากมาย
7. การประเมินโครงการ เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ปฏิบัติโครงการ
ในการดําเนินโครงการใด ๆ นั้น การประเมินโครงการมีความสําคัญและจํา เป็นอย่างยิ่ง
เพราะจะให้ข้อมูลหรือสารสนเทศที่จะบอกให้ทราบวา วัตถุประสงค์ของโครงการนั้น ๆ ไดบรรลุผลมากน้อยเพียงใด
นอกจากนี้ จะช่วยบอกถึงว่าวัตถุประสงค์ของโครงการที่ กำหนดไวนั้น มีความสอดคล้องและเหมาะสมเพียงใด
ซึ่งข้อมูลที่ไดจากการประเมินโครงการจะช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินการของโครงการเพื่อที่จะปรับปรุง
โครงการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น
3.3 ประเภทของการประเมินโครงการ
การแบ่งประเภทการประเมินโครงการคงมิใช่เป็นการกำหนดเกณฑ์เด็ ดขาด แต่จำเป็นต้องอาศัย
เกณฑ์หลายชนิดมาจำแนกประเภท เช่น ใช้เวลา วัตถุประสงค์ วิธีการ และรูปแบบการประเมินมาบ่งบอกถึง
ประเภทของการประเมิน ซึ่งในที่นี้อาจจำแนกการประเมินโครงการออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. การประเมินโครงการก่อนดำเนินการ (Preliminary Evaluation) เป็นการศึกษาประเมินความเป็นไปได้
(Feasibility Study) ก่ อนที่ เริ่ มโครงการใด ๆ โดยอาจทำการศึกษาถึ งประสิ ทธิภาพของปั จจั ยป้ อนความเหมาะสม
ของกระบวนการที่คาดว่าจะนำมาใช้ ในการบริหารจัดการโครงการ ปัญหา อุปสรรค ความเสี่ยงของโครงการ ตลอดจน
ผลลัพธ์ หรือประสิทธิผลที่คาดว่าจะได้รับ ในขณะเดียวกันอาจจะศึกษาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในด้านต่าง ๆ
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ห น้ า | - 23 การประเมินโครงการก่อนการดำเนินการนี้ มีประโยชน์สำหรับนักลงทุนเพื่อศึกษาดูว่าก่อนลงมือโครงการใด ๆ นั้น
จะเกิ ดความคุ้ มค่ าแก่ การลงทุ น (Cost effectiveness) หรื อจะเกิ ดผลกระทบต่ อระบบสิ่ งแวดล้ อมทั้ งด้ านสั งคม
เศรษฐกิจ การเมือง ประชากร เทคโนโลยี และระดับนโยบายหรือไม่ หากได้ทำการศึกษารอบคอบแล้วอาจจะได้ผล
การคาดการณ์ล่วงหน้าว่า จะเกิดประโยชน์หรือโทษอย่างไร ปัญหา อุปสรรค เป็นอย่างไรเพื่อผู้เป็นเจ้าของโครงการ
จะได้ตัดสินล่วงหน้าว่าจะเลิกล้มโครงการหรือปรับปรุงองค์ประกอบ และกระบวนการบริหารจัดการโครงการเพียงใด
เพื่อให้เกิดผลดี
2. การประเมินระหว่างดำเนินการโครงการ (Formative evaluation) เป็นการประเมินผลเพื่อการ
ปรับปรุงเป็นสำคัญซึ่งมักจะใช้ประเมินผลระหว่างแผนหรือระหว่างพัฒนาโครงการ ผลที่ได้จาก Formative evaluation
นั้น จะช่วยตั้งวัตถุประสงค์ของโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่แท้จริง นอกจากนั้น Formative evaluation อาจใช้ใน
ระหว่างดำเนินโครงการ จะช่วยตรวจสอบว่า โครงการได้ดำเนินไปตามแผนของโครงการอย่างไร อาจเรียกชื่อเฉพาะว่า
Implementation evaluation หรือ Formative evaluation อาจตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการว่าดำเนินการ
ได้ผลเพียงไร เรียกว่า Progress evaluation
3. การประเมิ น เมื่ อ สิ้ น สุ ด โครงการหรื อ ประเมิ น ผลผลิ ต (Summative Evaluation) เป็ น การ
ประเมินผลรวมสรุป มักจะใช้ประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ สำหรับโครงการที่มีการดำเนินระยะยาวอาจใช้ Summative
Evaluation ในการสรุ ปย่ อความระยะยาวต่ าง ๆ ข้อมูลที่ ได้ จากระยะต่ าง ๆ จะช่วยให้ มี การประเมิ นสรุปรวมนั้ น
ส่ ว นใหญ่ จ ะรวบรวมจากผลของ Formative evaluation เป็ น Summative Evaluation ซึ่ งผลสรุ ป ที่ ได้ จะนำสู่
การรายงานว่า โครงการได้บรรลุ เป้ าหมาย (Goals) หรือไม่อย่างไร ตลอดจนการรายงานถึงสถานภาพของโครงการ
ว่าประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวเพียงไร มีปัญหาหรืออุปสรรคใดที่ต้องแก้ไขปรับปรุงข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ผู้บริหาร
โครงการสามารถนำไปสู่การตัดสินว่า โครงการนั้นควรดำเนินการต่อหรือยกเลิก
4. การประเมินประสิ ทธิภาพ การประเมิ นโครงการโดยทั่ วไป โดยเฉพาะอย่ างยิ่งในประเทศไทย
ที่ผ่านมา ยังจำกัดอยู่เพียงการประเมินผลผลิต โดยมุ่งที่จะทราบความสำเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการเท่านั้น
ทั้งนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ให้บริการหรือผู้ให้ทุนในการยุติหรือขยายโครงการ แต่ในปัจจุบันนักประเมินและ
ผู้บริหารโครงการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินประสิทธิภาพของโครงการด้วยโดยถื อว่าเป็นประเภท
ของการประเมินที่จำเป็ นสำหรับโครงการบริ การทั่วไป เพราะจะช่วยเสริมให้ โครงการเหล่านั้น สามารถดำเนินการ
อย่างสอดคล้องกับสภาวการณ์ของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาท้องถิ่น หรือโครงการ
ที่เป็นตัวกำหนดเกณฑ์สำคัญสำหรับประกันโครงการขนาดใหญ่ระดับชาติ ที่จะไม่ต้องสูญเสียทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด
โดยไม่จำเป็น การดำเนินโครงการบริการสังคมนั้นจะไม่มุ่งแต่เพียงความสำเร็จของโครงการเท่านั้น แต่จะต้องให้คุ้มค่า
ในเชิงของประสิทธิภาพด้วย
3.4 กระบวนการของการประเมินโครงการ
การประเมินโครงการนั้น เป็นกระบวนการที่ต้องจัดทําอย่างมีระบบ และมีขั้นตอนผู้ ประเมิน
ควรพิจารณาและดำเนินงานตามขั้นตอนของกระบวนการของการประเมิน ซึ่งสมหวัง พิธิยานุวัฒน (2544) ไดเสนอ
ขั้นตอนของกระบวนการประเมินโครงการไว้ ดังนี้
1. ทําการศึกษาและวิเคราะหโครงการที่จะทําการประเมิน ซึ่งมีความสําคัญมาก เพราะการไดรูจัก
โครงการที่จะประเมินโครงการเทาไรก็สามารถเพิ่มโอกาสที่จะทําใหการประเมินตรงเปาหมายมากยิ่งขึ้น ซึ่งผูประเมิน
ควรจะไดศึกษาโครงการในเรื่องตาง ๆ ใหละเอียด
2. กํ าหนดวั ตถุประสงคของการประเมิ นโครงการโดยมี ลํ าดั บขั้นตอน ซึ่ งในการตั้ งวัตถุ ประสงค์
ของการประเมินโครงการ มีดังนี้ ระบุบุคคลหรือองคกรที่เกี่ยวของกับโครงการ ระบุเรื่องราวหรือขาวสารที่บุคคลหรือ
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ห น้ า | - 24 องคกรเหลานั้นตองการไดจากการประเมิน เพื่อประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการในแงตาง ๆ และสรุปวัตถุประสงค
ของการประเมินโครงการนั้น ๆ
3. ออกแบบการประเมิ นโครงการเปนขั้นตอนที่ เป็ นหั วใจสำคัญของการประเมิ นโครงการ ซึ่งจะตอง
สอดคล้องกับธรรมชาติของโครงการที่จะทําการประเมิน
4. สร้างเครื่องมือเพื่ อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสั งเกต
และแบบสัมภาษณ์ เป็นต้น
5. รวบรวมขอมูลเพื่อใชในการประเมิน
6. ทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งสวนมากจะเปนการคํานวณ คามัชฌิมเลขคณิ ต
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คารอยละ และเทคนิคการวิเคราะหเนื้อเรื่อง (Content Analysis)
7. วางแผนการเขียนสรุปการประเมินและนําเสนอผูบริหารหรือผูที่เกี่ยวของกับโครงการ
กลาวโดยสรุป ขั้นตอนการประเมินโครงการนั้น จะเริ่มตั้งแต่การศึกษาโครงการที่จะทําการประเมิน
อยางละเอียดลึกซึ้ง กําหนดวัตถุประสงคของการประเมิน เลื อกอุปกรณ เครื่องมือและกระบวนการตาง ๆ ในการเก็บ
รวบรวมขอมู ล เลื อกเทคนิ คที่ จะวิเคราะหขอมูล เพื่ อหาขอสรุปและขอเสนอแนะตาง ๆ รวมไปถึ งการเขียนรายการ
ในการประเมินดวย

4. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมิน
4.1 แนวคิด หลักการและโมเดลการประเมินของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam’s CIPP Model)
4.1.1 หลักการประเมินตามแนวคิดทฤษฎี CIPP Model
หลั ก การประเมิ น ตามแนวคิ ด ทฤษฎี CIPP Model ของ Dr. Daniel L. Stufflebeam
แห่ง Ohio State University, USA ซึ่งให้ความสำคัญกับการรวบรวมข้อมูล 4 ส่วน ได้แก่ Context (บริบทหรือสภาวะ
แวดล้อม) Input (ปัจจัยนำเข้า) Process (กระบวนการ) และ Product (ผลผลิต) ซึ่ง Stufflebeam ได้ให้ความหมายของ
การประเมินว่าเป็นวิธีการศึกษาหรือสืบค้นหาคุณค่าของสิ่งที่มุ่งประเมินอย่างเป็นระบบ และเป็นกระบวนการนำเสนอ
สารสนเทศที่นำไปประยุกต์ใช้ในการอธิบายและการตัดสินคุณค่าและคุณประโยชน์ ของการตัดสินใจหาทางเลือกที่
เหมาะสมในการดำเนินโครงการ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557)
ทั้งนี้ การนำรูปแบบการประเมินของ CIPP Model มาใช้ จะช่วยให้ การตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ดำเนินงาน และนโยบายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งต้องใช้ข้อมูลที่ได้จากการประเมินมาพิจารณาตัดสินใจ 4
ลั กษณะด้ วยกั น คื อ 1) การตั ดสิ นใจเกี่ ยวกั บการวางแผน (Planning Decisions) 2) การตั ดสิ นใจเกี่ ยวกั บโครงสร้ าง
(Structuring Decisions) 3) การตั ดสิ นใจเกี่ ยวกั บการดำเนิ นงาน (Implementing Decisions) และ 4) การตั ดสิ นใจ
เกี่ยวกับการทบทวนการดำเนินโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ (Recycling Decisions) โดย Stufflebeam ได้แบ่งประเด็น
เพื่อการประเมินที่จะนำไปสู่การตัดสินใจ ดังนี้
C - Context Evaluation (การประเมิ น สภาวะแวดล้ อ ม) เป็ น การประเมิ น นโยบาย
เป้ าหมายความต้องการของบุคคลและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแรงกดดั นทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
ซึ่งนำไปสู่การกำหนดทิศทางและวัตถุประสงค์ของโครงการและพิจารณาความจำเป็นที่จะต้องกำหนดนโยบาย/โครงการ
รวมถึงการพิจารณาความเหมาะสมของเป้าหมายของโครงการ
I - Input Evaluation (การประเมินปัจจัยนำเข้า) เป็นการตรวจสอบความพร้อมของปัจจัย
ต่าง ๆ เช่น บุ คลากร งบประมาณ วัสดุ สถานที่ โดยนำมาพิ จารณาว่าปัจจัยที่ มีอยู่นั้ นมีความพร้อมและเพี ยงพอ
ต่อการดำเนินงานหรือไม่ ซึ่งเป็นการพิจารณาทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อนำมากำหนดทางเลือกที่เหมาะสม
ที่สุดที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์
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ห น้ า | - 25 P - Process Evaluation (การประเมิ นกระบวนการ) เป็ นการประเมิ นเพื่ อให้ ได้ ข้ อมู ล
สำหรับการตัดสินใจเพื่อดำเนินโครงการให้สำเร็จ ซึ่งอาจเป็นการประเมินขณะดำเนินงานหรือประเมินความก้าวหน้า
เพื่ อปรั บปรุ งการดำเนิ นงานหรื อกระบวนการบริหารก็ได้ ทั้งนี้ จะมีการศึกษาปั ญหาและอุปสรรค จุดเด่ นจุดด้อย
เพื่อให้การตัดสินใจเพื่อปรับปรุงโครงการเป็นไปอย่างทันท่วงที
P - Product Evaluation (การประเมิ นผลผลิ ต) เป็ นการประเมิ นผลภายหลั งโครงการ
สิ้ นสุ ดลง เพื่ อตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของโครงการ โดยนำผลผลิ ตที่ เกิ ดขึ้ นมาเปรี ยบเที ยบกั บ
วัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ ซึ่งอาจ
รวมถึงการพิจารณาทั้งในด้านผลลัพธ์ (Outcomes) และผลกระทบ (Impact) ทั้งเชิงบวกและลบด้วยก็ได้ และจะนำมา
ตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการต่อไป
ทั้งนี้ เมื่อมีการประเมินผลตามรูปแบบของ CIPP Model แล้ว จะต้องนำผลที่ได้จากการประเมิน
ในแต่ละขั้นตอนมาเป็นปัจจัยต่อการตัดสินใจ ดังนี้
1. การวางแผน (Planning Decisions) โดยนำข้ อมู ล ที่ ได้ มากำหนดเป็ นวั ตถุ ป ระสงค์
ค่าเป้ าหมายและตัวชี้วัดของการดำเนิ นงานตามยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการต่างๆ ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผน
การดำเนินงานและบริบทที่เกิดขึ้น
2. กำหนดโครงสร้างของโครงการ (Structuring Decisions) นำข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้า
ทั้งหมดไปใช้ในการกำหนดโครงสร้างและขั้นตอนการดำเนินงานของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ
3. การนำโครงการไปปฏิบัติ (Implementation Decisions) โดยใช้ข้อมูลจากผลการประเมินผล
การประเมินกระบวนการ โดยเฉพาะประเด็นที่แสดงให้เห็นถึงจุดอ่อน (Weakness) หรือจุดแข็ง (Strength) มาปรับปรุง
แก้ไขการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนมากที่สุด
4. การตั ดสิ นใจเพื่ อการทบทวนโครงการ (Recycling Decisions) ซึ่งเป็ นส่วนสำคัญที่ สุ ด
ที่จะส่งผลต่อการพิจารณายุติหรือขยายโครงการต่อไป
4.1.2 รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model
แบบจำลองประเภทนี้ไม่เพียงแต่ประเมินว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่เท่านั้น แต่ยังเป็นการ
ประเมิน เพื่อให้ รายละเอีย ดต่าง ๆ เพื่อช่วยในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับโครงการนี้ด้วยโดยเฉพาะการประเมินผล
โครงการประชุมซึ่งมีลักษณะเป็นแบบการประเมินความก้าวหน้าเพื่อบ่งชี้จุดเด่นจุดด้อยของการประชุม เพื่อนำผล
ไปปรั บ ปรุงกิจ กรรมแผนการประชุม ได้ทั น ท่ ว งที และมี การประเมิ น รวมสรุป หลั งโครงการประชุม สิ้ น สุ ด แล้ ว
เพื่อบ่งชี้ผลสัมฤทธิ์ของโครงการประชุมแบบจำลองที่เหมาะสม ที่จะใช้เป็นกรอบความคิดในการประเมินแบบซิปป์
จึงเป็ น ที่นิ ยมใช้ ทั้งนี้ เพราะนักประเมินจะได้ข้อดีข้อบกพร่องและประสิ ทธิภ าพของโครงการที่จะประเมินได้
เป็ นอย่ างดี ซึ่ งนั บได้ ว่ าเป็ นการรั บข่ าวสารแบบสะสม ช่ วยในการตั ดสิ นใจของผู้ บริ หารเป็ นอย่ างมากทั้ งยั งเป็ น
แบบจำลองที่เข้าใจง่ายสะดวกในการปฏิบัติจึงเป็นที่นิยมกว้างขวาง แบบจำลองซิปป์ ประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การวางแผนในการกำหนดวัตถุประสงค์ เป็นรูปแบบพื้นฐานของการประเมินโดยทั่ว ๆ ไปเป็นการประเมินเพื่อให้
ได้ มาซึ่ งเหตุ ผ ล เพื่ อช่ ว ยในการกำหนดวัต ถุป ระสงค์ข องโครงการโดยจะเน้ น ในด้านความสั ม พั น ธ์ที่ เกี่ ยวกั บ
สภาพแวดล้อม ความต้องการและเงื่อนไขที่เป็นจริงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ยังช่วยในการ
วินิจฉัยปัญหา เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานที่จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ การประเมินสภาวะแวดล้อมนั้น จัดเป็น
การวิเคราะห์ ขนาดใหญ่ (Macro Analytic) เป็นตัวกำหนดขอบเขตของการประเมิน การบรรยายและการวิเคราะห์
สภาวะแวดล้ อม นอกจากนี้ ยั งช่ วยให้ ทราบถึ งตั วแปรที่ เกี่ ยวข้ องและมี ความสำคั ญ สำหรั บการบรรลุ เป้ าหมาย
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ห น้ า | - 26 การประเมินสภาวะแวดล้อม ทำให้ได้มาซึ่งการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์โดยอาศัยการวินิจฉัย และการจัดเรียงลำดับ
ปัญหาให้สอดคล้องกับความต้องการของการประชุมและสถานการณ์ ซึ่งวิธีการประเมินสภาวะแวดล้อมมี 2 วิธี คือ
1.1 Contingency mode เป็ นการประเมิ นสภาวะแวดล้ อม เพื่ อหาโอกาสและ
แรงผลักดันจากภายนอกระบบ เพื่อให้ได้ข้อมูลมาใช้พัฒนาส่งเสริมโครงการให้ดีขึ้น โดยใช้การสำรวจปัญหาภายใน
ขอบเขตที่กำหนดอย่างกว้าง ๆ เช่น การสำรวจงานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การประเมินค่านิยมของชุมชน
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ แนวโน้มของการพัฒนาเศรษฐกิจสถิติประชากร ฯลฯ การสำรวจปัญหาเหล่านี้ทำให้สามารถ
คาดการณ์ เกี่ย วกับ อนาคต ซึ่งเป็น ประโยชน์ในการวางแผนโครงการต่อไป คำถามที่ ใช้ในการประเมินสภาวะ
แวดล้อมแบบ Contingency Mode คือ คำถามประเภท “ถ้า...แล้ว” เช่น ถ้าต้องการให้กำลังแรงงาน (Manpower)
สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแล้ว ควรจะจัดระบบการศึกษาอย่างไรจึงจะตอบสนองความต้องการนี้ได้
เป็นต้น
1.2 Congruence Mode เป็นการประเมินโดยการเปรียบเทียบระหว่างการปฏิบัติ
จริงกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้ การประเมินแบบนี้ทำให้เราทราบว่าวัตถุประสงค์ใดบ้างที่ไม่สามารถจะบรรลุเป้าหมายได้
ดั งนั้ น จะเห็ น ได้ ว่ า การประเมิ น สภาวะแวดล้ อม จะได้ ม าซึ่ งข้ อ มู ล พื้ น ฐาน
ที่ จำเป็ นสำหรั บระบบเพื่ อประโยชน์ สำหรั บผู้ บริหาร จึ งต้ องอาศั ยความร่วมมื อระหว่างนั กประเมิ นกั บผู้ บริหาร
นักประเมินจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการตัดสินใจในปัจจุบันและข้อมูลที่เกี่ยวกับโครงการที่ต้องการใช้เพื่อการตัดสินใจ
ในอนาคตให้แก่ผู้บริหาร
2. การประเมินปัจจัยนำเข้ า (Input Evaluation) เป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้าง
เพื่อกำหนดรูปแบบโครงการ เป็นการจัดหาข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินความเหมาะสมของแผนงานต่าง ๆ ที่จัดขึ้น
โดยดู ว่าข้อมูล นั้ น จะมีส่ วนช่ว ยในการบรรลุจุดหมายของโครงการหรือไม่ ซึ่งมักจะประเมินในด้า นต่าง ๆ คือ
ความสามารถของหน่วยงานหรือตัวแทนในการจัดการโครงการ ยุทธวิธีที่ใช้ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
การได้รับ ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้โครงการดำเนินไปได้ เช่น หน่วยงานที่จะช่วยเหลือ เวลา
เงินทุน อาคาร สถานที่ และอุปกรณ์เครื่องมือ เป็นต้น
ผลที่ได้จากการประเมินปัจจัยนำเข้า คือ การวิเคราะห์รูปแบบของวิธีการที่ใช้ในรูปของ
ราคาและกำไร (Cost and Benefit) ที่จะได้รับโดยการประเมินในด้านอัตรากำลัง เวลา งบประมาณ วิธีการที่มี
ศักยภาพ แต่ถ้าเป็นการประเมินด้านการศึกษา ผลกำไรอาจจะไม่อยู่ในรูปตัวเลขก็ได้ การประเมินปัจจัยเบื้องต้นนี้
จะช่วยให้ข้อมูลที่ตัดสินใจได้ว่าควรตั้งวัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติอย่างไร ใช้อัตรากำลังเท่าใด การวางแผนงานและ
ดำเนินการอย่างไร ซึ่งจะแตกต่างจากการประเมินสภาวะแวดล้อมในแง่ที่ว่าการประเมินปัจจัยเบื้องต้นเป็นการทำ
เฉพาะกรณีนั้น ๆ และวิเคราะห์ภายในโครงการเท่านั้น
รูป แบบของคำถามที่ใช้ถามมีมากมาย เช่น วัตถุประสงค์จะกำหนดวิธีดำเนินการได้
หรือไม่และจะประสบผลสำเร็จหรือไม่ วิธีการที่กำหนดสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ จะดำเนินการกับ
ยุทธวิธีที่เลือกมาอย่างไร ฯลฯ คำถามต่าง ๆ เหล่านี้จะแสดงถึงความสำคัญของการประเมินข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัย
นำเข้าเพื่อที่จะได้เป็นตัวกำหนดยุทธวิธีเพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยคำถามที่จะใช้
มีตั้งแต่ระดับกว้าง ๆ และคำถามเฉพาะ
3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เมื่อแผนการดำเนินการได้รับการอนุมัติ
และลงมือทำการประเมินกระบวนการจำเป็นต้องได้รับการเตรียมการเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) แก่ผู้รับผิดชอบ
และผู้ดำเนินการทุกลำดับขั้น
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ห น้ า | - 27 3.1 วัตถุประสงค์ของการประเมิ นกระบวนการมี 3 ประการ คือ 1) เพื่ อหาและ
ทำนายข้อบกพร่องของกระบวนการ หรือการดำเนินการตามขั้นตอน 2) เพื่อรวบรวมสารนิเทศสำหรับผู้ตัดสินใจ
วางแผนงาน และ 3) เพื่อเป็นรายงานสะสมถึงการปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกิดขึน้
3.2 ส่วนประกอบของการประเมินกระบวนการ มี 4 อย่าง คือ 1) การจัดหา
นั กประเมิ น กระบวนการเต็ ม เวลา 2) เครื่ องมื อที่ เป็ น สื่ อในการบรรยายกระบวนการ การรวบรวมสารนิเทศ
นักประเมินกระบวนการต้องใช้วิธีการทั้งที่มีแบบแผนและไม่มีแบบแผน 3) การร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอระหว่าง
นักประเมินกระบวนการ และบุคลากรในโครงการหรือในแผนงานเอง นักประเมินกระบวนการควรจะได้ประชุม
พบปะกับผู้ตัดสินใจในโครงการเป็นระยะ และ 4) การปรับปรุงโครงร่างการประเมินอยู่เป็นนิจสิน
โดยสรุ ป ภายใต้ ก ารประเมิ น กระบวนการ สารนิ เทศจะถู ก วิ เคราะห์ รวบรวม และ
นำเสนอเท่าที่ผู้ดำเนินโครงการต้องการสารนิเทศนั้น อาจจะบ่อยทุกวันถ้าจำเป็น เฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระยะแรก ๆ
ของโครงการ ทั้งนี้การประเมินนี้ไม่เพียงแต่ให้ สารนิเทศที่ต้องการแก่ผู้ตัดสินใจในการคาดคะเนล่วงหน้าและการปฏิบัติ
เพื่อแก้ปัญหาเท่านั้น แต่ต้องบันทึกสารนิเทศของกระบวนการสำหรับแปลความของความสำเร็จของโครงการด้วย
4. การประเมิ น ผลผลิ ต (Product Evaluation) จะช่ วยในการตั ดสิ น ใจเพื่ อตั ดสิ นและ
ดูผลสำเร็จของโครงการ มีจุดหมายเพื่อวัดและแปลความหมายของความสำเร็จไม่เฉพาะเมื่อสิ้นสุดวัฏจักรของโครงการ
เท่านั้ น แต่ยังมีความจำเป็นยิ่งในระหว่างการปฏิบัติตามโครงการด้วยระเบียบวิธีทั่ว ๆ ไป ของการประเมินผลผลิ ต
จะรวมสิ่งต่อไปนี้เข้าไว้ด้วยกัน
แผนภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินผลกับการตัดสินใจในแบบจำลอง CIPP Model
ประเภทของการประเมิน

ประเภทของการตัดสินใจ

การประเมินสภาวะแวดล้อม

การตัดสินใจเลือกวัตถุประสงค์

การประเมินปัจจัยเบื้องต้น

เลือกแบบการจัดแผนงานที่เหมาะสมที่สดุ

การประเมินกระบวนการ

การนำแผนงานที่วางไว้ไปปฏิบตั ิการปรับปรุงอะไรบ้าง

การประเมินผลผลิต

ควรปรับปรุงขยายแผนงานหรือควรล้มเลิก

กล่ า วโดยสรุ ป การประเมิ น ผลในรู ป แบบซิ ป ป์ โ มเดล (CIPP Model) เป็ น การประเมิ น ผลที่ เป็ น
กระบวนการต่อเนื่อง โดยมีจุดเน้นที่สำคัญคือ ใช้ควบคู่กับการบริหารโครงการเพื่อหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
อย่างต่อเนื่ องตลอดเวลา วัตถุป ระสงค์ของการประเมิน คือ การใช้สารสนเทศที่ได้จากการประเมินเป็นข้อ มูล
ในการตัดสินใจ พิจารณาหาทางเลือกที่เหมาะสม ฉะนั้น การประเมินรูปแบบนี้จึงมีทั้งจุดเด่นและจุดด้อย ดังนี้
จุดเด่น คือ สามารถเป็ นข้อมูล และสารสนเทศที่นำไปใช้ในการตั ดสิ นใจเกี่ยวกับการวางแผนงานและโครงการ
การตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากรต่าง ๆ เป็นข้อมูลในการวัดความสำเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการ
เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจว่าจะดำเนิ นการต่อไปหรือไม่ จุดด้อย คือ เป็นการประเมินผลที่ต่อเนื่องและผู้วิจัย
ต้องอาศัยข้อมูลมาจากหลายด้าน ทั้งด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตซึ่งต้องใช้
ระยะเวลาในการประเมินมากพอสมควร และผู้เกี่ยวข้องต้องให้ข้อมูลในด้านต่าง ๆ ให้มีข้อเท็จจริง ครบถ้วนและ
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ห น้ า | - 28 ถูกต้อง นอกจากนั้นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินพิจารณาให้มีความเหมาะสม และครอบคลุมในเนื้อหาต่าง ๆ
เพื่อให้ผลการประเมินมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด และสามารถนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ต่อองค์กรและ
การพัฒนาโครงการให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4.2 แนวคิด หลักการและโมเดลการประเมินของราล์ฟ ดับเบิลยู ไทเลอร์ (Tyler’s Model)
4.2.1 หลักการประเมินตามแนวคิดทฤษฎีของไทเลอร์
ราล์ ฟ ดั บเบิ ลยู ไทเลอร์ (Ralph W. Tyler) เป็ นนั กประเมิ นที่ ให้ ความสนใจและพั ฒนา
รูปแบบการประเมินโครงการทางการศึกษาก่อนคนอื่น ๆ นอกจากเขาจะเป็นบุคคลที่มีความสำคัญทางด้านการประเมินแล้ว
ยั งเป็ นผู้ ที่ ให้ แนวคิ ดสำคั ญในการพั ฒ นาหลั กสู ตรอี กด้ วย โดยไทเลอร์ ได้ ให้ ความหมายของการประเมิ นว่ าเป็ น
การเปรี ยบเที ยบผลลั พธ์ (Outcomes) ที่ คาดหวังกั บผลลั พธ์ที่ เกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็ นการเปรียบเที ยบการปฏิ บัติ หรือ
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงกับจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้ า จากนิยามนี้ชี้ให้เห็นว่าไทเลอร์ได้ยึดเอาจุดหมายที่กำหนด
ให้ไว้มากน้อยเพียงใด บางครั้งจึงเรียกรูปแบบการประเมินนี้ว่า รูปแบบการประเมินที่ยึดวัตถุประสงค์หรือความสำเร็จ
ของเป้าหมายเป็นหลัก (Goal attainment or objective – based model)
4.2.2 ขั้นตอนการประเมินตามรูปแบบของไทเลอร์
ขั้นตอนการประเมินตามรูปแบบการประเมินของไทเลอร์ ได้ส รุปไว้ 7 ขั้นตอน ดังนี้
1) กำหนดเป้ าหมายหรื อวั ตถุ ประสงค์ ของโครงการทางการศึ กษาไว้ กว้าง ๆ 2) จำแนกประเภทของเป้ าหมายหรื อ
วัตถุประสงค์ของโครงการทางการศึกษาไว้ให้ชัดเจน 3) กำหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมให้ชัดเจนว่า เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
แล้ ว ผู้ เข้าร่ วมโครงการจะต้ องเกิ ดพฤติ กรรมอะไรบ้ าง อาจจะเป็ นพฤติ กรรมรายบุ คคลหรือรายกลุ่ มได้ 4) กำหนด
สถานการณ์ กำหนดและเลื อกเนื้ อหาสำคั ญ รวมทั้ งวิธีการต่ าง ๆ ที่ จะทำให้ ผู้ เข้าร่วมโครงการได้ แสดงพฤติ กรรมที่
สอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ได้กำหนดไว้ 5) ประเมินโครงการ โดยเลือกและสร้างเครื่องมือที่จะใช้ในการวัด
พฤติกรรมตามที่ได้ระบุไว้ในจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ระบุว่า ได้มีการบรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
เพียงใด 6) เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการ และ 7) วิเคราะห์
ข้อมูลและเปรี ยบเทียบกับพฤติกรรมที่ได้กำหนดไว้ตามจุดประสงค์เพื่อพิจารณาการบรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
และวัตถุประสงค์ของโครงการ
แผนภาพที่ 3 รูปแบบการประเมินของไทเลอร์
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ห น้ า | - 29 รูปแบบการประเมินของไทเลอร์ เป็นรูปแบบที่มุ่งตรวจสอบหรื อเปรียบเทียบผลลัพธ์
ที่คาดหวังกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงจากการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรหรือการดำเนินงานโครงการ การประเมินตาม
รูปแบบนี้ จะช่วยให้ได้สารสนเทศซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่เ กิดขึ้นจริงว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ รูปแบบ
การประเมินของไทเลอร์จึงเหมาะสำหรับการประเมินผลสรุปรวม หลังการดำเนินโครงการสิ้นสุดลงแม้ว่าได้ผล
การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ดังนั้ นก่อนการประเมินผลสรุปรวมดังกล่าว จึงควรตรวจสอบ
ความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์ของโครงการ ความน่าเชื่อถือของวัตถุประสงค์และตรวจสอบความสอดคล้อง
ระหว่างวัตถุป ระสงค์ของโครงการกับ วัต ถุประสงค์ ของแผนงาน วัตถุป ระสงค์ของแผนงานกับเป้ าหมายของ
นโยบาย ทั้งนี้เพื่อให้วัตถุประสงค์ของโครงการซึ่งจะใช้เป็นเกณฑ์หรือสิ่งเปรียบเทียบการบรรลุวัตถุประสงค์มีความ
ถูกต้อง สมบูรณ์ครบถ้วนและมีคุณค่ามากทีส่ ุด โดยทัว่ ไปในการประเมินเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์มีวิธีดำเนินการ ดังนี้
1.ตรวจสอบคุ ณ ค่ า ของเป้ า หมายหรื อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการแต่ ล ะข้ อ โดยให้
ผู้เกี่ยวข้องกับ โครงการที่มุ่งประเมิน และ/หรือผู้ทรงคุณ วุฒิ เป็นผู้ให้ ความคิดเห็ น หรือวิพากษ์ เป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ของโครงการว่ามีคุณค่าและสามารถวัดผลสำเร็จได้ หรือไม่
2. ศึ กษาวิ เคราะห์ เนื้ อหาสาระของเอกสาร หรื อบั นทึ กข้ อมู ลต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง เช่ น
คำบรรยาย รายงานการประชุ ม จดหมายข่ าวต่ าง ๆ แผนการจั ดกิ จกรรมการเรียนการสอนหรื อพั ฒ นา เป็ นต้ น
ผลการศึกษาดังกล่าวนี้จะช่วยให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนถึงความขัดแย้งหรือสนับสนุนคุณค่าของเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
บางข้อ เพื่อให้เกิดความมั่นใจและได้ทราบถึงวิธีการที่จะทำให้ บรรลุวัตถุประสงค์ จึงควรตรวจสอบความเป็นไปได้
ของการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยการศึกษานำร่อง (a pilot study) ของโครงการก่อน
4.2.3 รูปแบบการประเมินของไทเลอร์
รูปแบบเดิมของไทเลอร์เป็ นการประเมิ นทางการศึ กษาที่ ยึดวัตถุประสงค์เชิ งพฤติกรรม
เป็นหลัก โดยมีการกำหนดเกณฑ์ไว้ล่วงหน้า ซึ่งเป็นการประเมินผลสรุปรวมเพื่อนำผลไปพัฒนาโครงการอื่น ๆ ต่อไป
โดยมิได้เน้ น ถึ งบริบ ทอื่น ที่ เกี่ ย วข้ องกับ โครงการ ในระยะต่อ มาแนวคิด ในการประเมิน ของไทเลอร์เปลี่ ยนไป
ในปี ค.ศ. 1986 ไทเลอร์ได้เขียนบทความเรื่อง แนวคิดที่เปลี่ยนแปลงในการประเมินทางการศึกษา มีเนื้อหาทั้งหมด
10 บท รูปแบบการประเมินเริ่มให้ความสนใจกับสิ่งต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อโครงการด้วย เช่น ความสามารถทางการเขียน
ของนักเรียน การประเมินการเรียนรู้โดยความรู้สึก อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับสารสนเทศทางการประเมินที่จะ
รายงานให้กับบุคคลระดับต่าง ๆ เป็นต้น (สุภมาศ อังสุโชติ, 2555)
รู ป แบบการประเมิ นภาคขยายของไทเลอร์ หรื อรู ปแบบการประเมิ นของไทเลอร์ ใหม่
(New Tyler) โดยแบ่งการประเมินเป็น 6 ส่วน มีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้ (อ้างอิงใน สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, 2544)
1. การประเมินวัตถุประสงค์ (Appraising Objective) เนื่องจากวัตถุประสงค์ของโครงการ
มีจดุ เน้นทีต่ ่างกัน การประเมินวัตถุประสงค์จึงมีเกณฑ์ทั่วไปในการประเมิน ดังนี้
เกณฑ์ 1 วัตถุประสงค์ที่ดีควรเน้นระดับความเข้าใจในการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์
การสังเคราะห์ให้มากขึ้น เน้นการสร้างความสามารถเชิงรุก (Active ability) ที่สามรถแก้ปัญหาได้มากกว่าความสามารถ
เชิงรับ (Passive ability) ที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้
เกณฑ์ 2 วัตถุประสงค์ของโครงการควรมีความเหมาะสมและเกี่ยวข้องกับขอบเขตเนื้อหา
เกณฑ์ 3 วั ตถุ ประสงค์ ของโครงการที่ กำหนดไว้ ควรเป็ นสิ่ งที่ มี โอกาสนำไปใช้ ได้ จริ ง
ในทางปฏิบัติ
เกณฑ์ 4 วัตถุประสงค์ของโครงการควรจะมีความเหมาะสมในแง่ที่เป็นความต้องการ
จำเป็น ความสนใจ และเหมาะกับสถานการณ์
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ห น้ า | - 30 ดังนั้ นในการประเมินวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงควรตั้งคำถามในการประเมินเกี่ยวกับ
เกณฑ์ทั้ง 4 ข้อดังกล่าวข้างต้น
2. การประเมิ น แผนการเรี ยนรู้ (Evaluation the learning Plan) ส่ วนสำคั ญ ของแผน
สำหรับโครงการทางการศึกษา คือ วิธีการและกระบวนการที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และแสดงพฤติกรรมที่ได้กำหนด
ไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการในการประเมินแผนการเรียนรู้จึงควรรวบรวมสารสนเทศที่สำคัญ 3 ประการ ดังนี้
2.1 มีการตรวจสอบหรือประเมินเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับประวัติของโครงการที่เคยทำ
มาแล้ว เพื่อให้ได้สารสนเทศว่า วิธีการใดมีประสิทธิภาพ วิธีการใดไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยตัดสินใจหลีกเลี่ยงวิธีการ
ที่ล้มเหลวในอดีตและใช้วิธีการที่มีประสิทธิภาพในโอกาสต่อไป
2.2 ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้ได้มโนทัศน์และข้อสรุปนัยทั่วไป
ที่จะนำมาใช้ในการวางแผนการเรียนรู้ตามชนิดของวัตถุประสงค์ทางการศึกษาที่แตกต่างกันของรายวิชาต่าง ๆ
2.3 ควรตรวจสอบว่าควรจะใช้แผนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้
ประสบการณ์และการทดลอง ซึ่งควรมีการตรวจสอบ เช่น แรงจูงใจของผู้เรียน ความชัดเจนของวัตถุประสงค์การเรียนรู้
การเลือกงานหรือกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม การให้รางวัลและผลย้อนกลับตามแนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาการ
ถ่ายโอนการเรียนรู้ เป็นต้น
3. การประเมิ นแนะแนวในการพั ฒนาโครงการ (Evaluation to Guide Program Development)
เป็ นการประเมิ นสื่ อและเครื่ องมื อว่ าจะช่ วยให้ ผู้ เรียนเกิ ดการเรียนรู้ตามวั ตถุประสงค์ และจุ ดเน้ นของการพั ฒ นา
คุณลักษณะของผู้เรียนตามโครงการหรือไม่ กับทั้งตรวจสอบว่ามีการจัดอบรมครูให้มีความรู้ความเข้าใจเห็นความสำคัญ
ของการจัดการเรียนการสอนตามจุดเน้นของโครงการใหม่หรือไม่ และครูสามารถใช้สื่อและเครื่องมือต่าง ๆ ในการจัด
การเรียนการสอนได้ดีเพียงใด
4. การประเมินเพื่อนำโครงการไปปฏิบัติ (Evaluation Implement) ในโครงการทางการศึกษาใหม่
มั กมีการเรียกร้ องให้ กำหนดวัตถุประสงค์ใหม่และแผนการเรียนรู้ใหม่ การนำโครงการไปปฏิ บั ติจริง อาจมีปั ญหา
ในด้านการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้อง ดังนั้นในการประเมินการนำโครงการไปปฏิบัติจึงควรดำเนินการด้วย ความรอบคอบ
อย่างตรงไปตรงมาและยุติธรรมโดยการวิเคราะห์แผนงานของโครงการอย่างละเอียดแล้วบ่งบอกถึงคุณลักษณะ ที่จำเป็น
ของแผนทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนที่มีครูและนักเรียนเข้ามาเกี่ยวข้อง แล้วจัดทำบัญชีสารสนเทศว่าการนำโครงการ
ไปปฏิบัติมีคุณสมบัติใดทำได้ตามแผน และคุณสมบัติใดที่ขาดหายไป การเก็บข้อมูลจะทำได้โดยการสังเกตในห้องเรียน
การพูดคุยกับครูและผู้เรียน การสอบและการกำหนดงานให้ทำ
5. การประเมิ น ผลลั พ ธ์ ของโครงการทางการศึ กษา (Evaluation the Outcome of an
Education Program) เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์โดยเน้นตามพฤติกรรมที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยประเมินทั้งผลที่เกิด
การเรียนรู้โดยตรงและผลข้างเคียง (side effects) อื่น ๆ ทั้งทางบวกและทางลบ
6. การติ ดตาม (Follow up) และการประเมิ นผลกระทบ (Impact Evaluation) เมื่ อนำ
โครงการใดโครงการหนึ่งมาดำเนินการและได้ผลตามที่คาดหวังไว้แล้ว อาจนำโครงการดังกล่าวมาดำเนินการซ้ำในรอบใหม่
ซึ่งต้องมีการกำกับโครงการอย่างต่อเนื่อง เพราะโครงการอาจจะเบี่ยงเบนไปจากเดิมเมื่อเวลาเปลี่ยนไป กระบวนการและ
ผลลัพธ์ของโครงการก็อาจจะเปลี่ยนไปด้วย การกำกับโครงการอย่างต่อเนื่องจะมีประโยชน์ต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของการจัดโครงการให้ดีขึ้น
กล่ าวโดยสรุ ป จากแนวคิ ดและขั้ นตอนรู ปแบบการประเมิ นของไทเลอร์ เน้ นความสำเร็ จตาม
วัตถุประสงค์ทั้งยังมีความสะดวกและชัดเจนในการประเมิน สามารถประเมินเปรียบเทียบเกณฑ์ตัวชี้วัดได้ และนำมา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการประเมินความสำเร็จของโครงการ ซึ่งจะช่วยให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
สำหรับการวางแผนการดำเนินงานในอนาคต

รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
ห น้ า | - 31 4.3 แนวคิด หลักการและโมเดลการประเมินของโรเบิร์ต อี สเตค (Stake’s Model)
4.3.1 หลักการประเมินตามแนวคิดทฤษฎีของสเตค
โรเบิร์ต อี สเตค (Robert E. Stake) ได้พัฒนารูปแบบการประเมินโดยใช้แนวคิดของครอนบาค
และสคริฟเว่น เป็ นพื้นฐานในการปฏิบั ติรูปแบบการประเมินของสเตค ถือได้ว่าเป็นรูปแบบหนึ่งที่ นักประเมินนำมา
ประยุกต์ ได้อย่ างกว้ างขวางในการประเมิ นโครงการ การประเมิ นตามความคิ ดเห็ นของสเตค หมายถึ ง กระบวนการ
ที่ เกี่ ยวกั บการบรรยาย และการตั ดสิ นคุ ณค่ าของโครงการ หรื อเป็ นกระบวนการที่ เกี่ ยวกั บการเก็ บรวบรวมข้ อมู ล
และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจ จุดมุ่งหมายของการประเมินมี 2 ประการ คือ เพื่อต้องการได้ข้อมูลต่าง ๆ
ที่นำมาบรรยายเกี่ยวกับโครงการนั้น และเพื่อต้องการได้ข้อมูลต่าง ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในการตัดสินคุณค่าของโครงการ
4.3.2 วิธีการประเมินของสเตค
สเตค ได้ เสนอโครงสร้ างของรู ปแบบการประเมิ นเคาน์ ทิ แนนซ์ (Countenance Model)
ซึ่งตามโครงสร้างของรูปแบบนี้ ได้จำแนกข้อมูลการประเมินออกเป็น 2 ส่วน คือ เมตริกซ์บรรยาย (Description Matric)
และเมตริกซ์การตัดสิ นคุณค่า (Judgement Matric) และได้เสนอว่าก่อนบรรยาย หรือตัดสินคุณค่าของโครงการใด ๆ
นักประเมินควรทำการวิเคราะห์หลักการและเหตุผลของโครงการนั้น ๆ ด้วย การประเมินโครงการตามแนวคิดของสเตค
ผู้ประเมินจะต้องรวบรวมข้อมูลที่แท้จริงให้ได้ เนื่องจากแหล่งข้อมูลมีมากมาย และวิธีการเก็บข้อมูลก็มีหลายวิธี ข้อมูล
ที่ต้องการคือข้อมูลที่นำมาใช้เพื่อการอธิบาย และการตัดสินใจ ตามรูปแบบการประเมินนี้ ได้จำแนกสิ่งที่ต้องพิจารณาใน
การประเมินออกเป็น 3 ส่วน คือ
1. สิ่งนำ หรือปัจจัยเบื้องต้น (Antecedents) หมายถึง สภาพเงื่อนไขหรือปัจจัยต่าง ๆ ในการดำเนินโครงการ
2. กระบวนการหรือการปฏิบัติ (Transaction) หมายถึง กิจกรรมดำเนินตามกิจรรมที่ปฏิบัติ
พฤติกรรมระหว่างบุคคล ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับอาจารย์ นักเรียนกับนักเรียน เป็นต้น
3. ผลลัพธ์หรือผลการดำเนินงาน (Outcome) หมายถึง ผลผลิตที่ได้จากโครงการ
ในการเก็บข้อมูลผู้ประเมินต้องบันทึกข้อมูลทั้งสามชนิดนี้ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ
1. ความคาดหวังหรือแผนงาน (Intents) หมายถึง สิ่ งที่ คาดหวังจำแนกเป็นความคาดหวัง
เกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต้น การปฏิบัติ และผลการดำเนินงานโครงการ
2. สิ่งที่เกิดขึ้นจริง (Observations) หมายถึง สภาพที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจำแนกเป็นสภาพการณ์
ที่เกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต้น การปฏิบัติและผลการดำเนินงาน
3. มาตรฐาน (Standards) หมายถึง แนวทางการดำเนินงาน คุณลักษณะที่ควรจะมี ควรจะทำ
หรือควรจะได้รับ เกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต้น การปฏิบัติและผลการดำเนินงาน
4. การตัดสินใจ (Judgment) หมายถึง ผลการพิจารณาการตัดสินใจ เป็นการพิจารณาสรุป
เกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต้น การปฏิบัติ และผลการดำเนินงาน
ในการประเมิ นผู้ ประเมิ นต้ องพิ จารณาข้ อมู ลเพื่ อการบรรยายก่ อน คื อ ต้ องมี การศึ กษา
ความสอดคล้องระหว่างความคาดหวัง กับสิ่งเกิดขึ้นจริง และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเบื้องต้นการปฏิบัติและผลลัพธ์
เมื่อได้ผลอย่างไรแล้วจึงเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กำหนดไว้และมาตรฐานที่คาดว่าจะให้เกิดขึ้นแล้วตัดสินใจ
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ห น้ า | - 32 แผนภาพที่ 4 โครงสร้างรูปแบบการประเมินของสเตค
ความคาดหวัง
(Intents)

หลักการ
และ
เหตุผล

สิ่งที่เกิดขึ้นจริง
(Observations)

1

4

2

5

3

6

เมตริกซ์การบรรยาย
= ความสอดคล้อง

มาตรฐาน
(Standards)

การตัดสินใจ
(Judgemen)

สิ่งนำ
(Antecedents)
ปฏิบัติการ
(Transactions)
ผลลัพธ์
(Outcome)
เมตริกซ์การตัดสินใจ
=

ความสัมพันธ์

สเตคเสนอวิธีการประเมินในรูปของเมตริกซ์ (Matric) สองประการ คือ เมตริกซ์การบรรยาย
และเมตริกซ์การตัดสินใจ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ในเมตริกซ์การบรรยาย แบ่งออกเป็น 6 ช่อง คือ
ช่องที่ 1 หมายถึง ภาวการณ์ที่คาดหวังว่าต้องมีอยู่ก่อนที่การดำเนินงานโครงการ
เกิดขึ้น โดยถือว่าเป็นภาวการณ์ที่เอื้ออำนวยให้เกิดผลดังที่คาดหวังไว้
ช่องที่ 2 หมายถึง กระบวนการที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานตามความคาดหวังว่าจะเป็น
กระบวนการที่มีประสิทธิภาพ คือ ก่อให้เกิดผลตามที่ได้มุ่งหมายไว้
ช่องที่ 3 หมายถึง ผลผลิตที่คาดหวังว่าจะได้รับหลังจากการดำเนินงาน
ช่องที่ 4 หมายถึง ปัจจัยที่มีอยู่จริงก่อนเริ่มโครงการ
ช่องที่ 5 หมายถึง กระบวนการดำเนินงานตามที่สังเกตได้จริงจากโครงการ
ช่องที่ 6 หมายถึง ผลผลิตที่ได้จริงๆ หลังจากโครงการจบลงแล้ว
ตั้งแต่ช่องที่ 1 ถึง 6 ผู้ประเมินต้องพิจารณาข้อมูลใน 2 แนวคือ ในแนวตั้งได้แก่ ช่อง 1 – 2 –3
และ 4 – 5 – 6 ควรมีความสัมพันธ์กัน เพื่อดูว่าปัจจัยเบื้องต้นเอื้ออำนวยต่อกระบวนการหรือไม่ และในแนวนอนได้แก่ 1 –
4, 2 – 5 และ 3 – 6 ต้องมีความสอดคล้องกันทั้งนี้เพื่อต้องการทราบว่า ข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติจริงๆ ในแต่ละส่วนตาม
แนวตั้งนั้น มีความสอดคล้องกับสิ่งที่คาดหวังไว้หรือไม่ประการใด และต้องมีการปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
เมื่อพิจารณาทั้งในแนวตั้งและในแนวนอนแล้ว พบว่า มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกันแสดง
ว่าโครงการนั้นเป็นโครงการที่บรรลุผลตามที่คาดหวังเอาไว้
2. ในเมตริกซ์การตัดสินใจ จำเป็นต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานเพื่อพิจารณาข้อมูลที่ได้จากเมตริกซ์
การอธิบาย เกณฑ์มาตรฐานนี้อาจมีอยู่ก่อนแล้ว หรือตั้งขึ้นใหม่ โดยคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบโครงการก็ได้ สำหรับ
ที่มาของการตัดสินใจควรให้ผู้ประเมินมีบทบาทด้วย คือต้องสรุปออกมาให้ได้ว่า โครงการการศึกษามีประสิทธิภาพมาก
น้อยเพียงใด หรือต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่จุดใดหรือมีปัจจัยอะไรเป็นตัวเกือ้ หนุน หรือเป็นอุปสรรคต่อโครงการ
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ห น้ า | - 33 ข้อดีของแบบจำลองการประเมินของสเตค คือ เสนอวิธีการประเมินเป็นระบบ เพื่อจัดเตรียม
ข้อมูลเชิงบรรยาย และตัดสินใจคุณค่ามีมาตรฐานในการประเมินปรากฏชัดเจน แต่มีข้อจำกัด คือ เซลบางเซลของเมตริกซ์
มีความคาบเกีย่ วกัน และความแตกต่างระหว่างเซลไม่ชัดเจน ซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งภายในโครงการได้
กล่าวโดยสรุปจากแนวคิดการประเมินของสเตค เป็นการประเมินที่มุ่งเน้นการตัดสินคุณค่าของโครงการ
โดยมี หลั กเกณฑ์ การประเมิ นเป็ นมาตรฐาน และคำนึ งถึ งผู้ เกี่ ยวข้ องจากหลายฝ่ าย เพื่ อให้ ได้ ข้ อมู ลที่ หลากหลาย
และได้แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงโครงการได้ดียิ่งขึ้น

5. กรอบแนวคิดการประเมิน
การประเมินครั้งนี้ประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดการประเมินของราล์ฟ ดับเบิลยู ไทเลอร์ (Ralph W. Tyler)
โดยประเมินผลลัพธ์หลังสิ้นสุดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ ซึ่งเป็นการประเมินผลการบรรลุเป้าหมาย
ของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์ภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการฯ ตลอดจนปัญหา อุปสรรค
ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน
แผนภาพที่ 5 กรอบแนวคิดการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
แผนปฏิบตั ิราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคม
และประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย
และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาค
และความเท่าเทียมทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหาร
จัดการศึกษา

การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ

 การประเมินผลการดำเนินงาน
ตามตัวชีว้ ัดของแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของกระทรวงศึกษาธิการ
- การบรรลุเป้าหมายของ
การดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ของแผนปฏิบัติราชการฯ
ในภาพรวม 7 ตัวชี้วัด
และรายยุทธศาสตร์ 17 ตัวชี้วัด
- การบรรลุเป้าหมายของ
การดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ของแผนปฏิบัติราชการฯ

 ศึกษาปัญหา อุปสรรคของ
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภาพรวม
- ด้านการจัดทำแผนและการนำ
แผนสู่การปฏิบัติ
- ด้านงบประมาณ
- ด้านบุคลากร
- ด้านการติดตาม ประเมินผล
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บทที่ 3
วิธีดำเนินการ
การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์
ของการประเมิน 1) เพื่อประเมินผลการดำเนิ นงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของกระทรวงศึกษาธิการ 2) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึ กษาธิการ และ 3) เพื่ อจัดทำข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะ
เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชีว้ ัดแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการในปีต่อไป โดยวิธีการดำเนินการ
ประเมินนำเสนอรายละเอียด ดังนี้
1. กรอบแนวทางการประเมิ น ในภาพรวมของแผนปฏิ บั ติ ราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ของกระทรวงศึกษาธิการ
2. ขั้นตอนการประเมิน
3. เครื่องมือประเมินและการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
5. เกณฑ์การประเมิน

1. กรอบแนวทางการประเมินในภาพรวมของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของกระทรวงศึกษาธิการ
การประเมินผลแผนปฏิบั ติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยนำเสนอ
กรอบแนวทางการประเมินในภาพรวม รายละเอียดนำเสนอในตารางที่...

รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
ห น้ า | - 35 ตารางที่ 8 กรอบแนวทางการประเมินในภาพรวมของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
วัตถุประสงค์
ของการประเมิน
1. เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน
ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัตริ าชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของกระทรวงศึกษาธิการ

2. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคของ
การดำเนินงานตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ

สิ่งทีศ่ กึ ษา

เครื่องมือการเก็บรวบ
รวบข้อมูล
หน่วยงานในสังกัดและ 1. แบบรายงานผล
หน่วยงานในกำกับ การดำเนินงานตาม
กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัตริ าชการฯ
2.แบบติดตาม
และประเมินผล
การดำเนินงาน
ตามตัวชี้วัดของ
แผนปฏิบัตริ าชการฯ
แหล่งข้อมูล

1. การดำเนินงาน
โครงการภายใต้
แผนปฏิบัตริ าชการฯ
รายไตรมาส
1.1 ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมายตัวชี้วัด
1.2 ผลการดำเนินงาน
โครงการที่ตอบสนอง/
สนับสนุนการบรรลุผล
ตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ของแผนปฏิบัติราชการฯ
1.3 ปัญหาอุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข
2. การบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานในสังกัดและ แบบติดตาม
ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ หน่วยงานในกำกับ และประเมินผล
ราชการฯ
กระทรวงศึกษาธิการ การดำเนินงาน
ตามตัวชี้วัดของ
แผนปฏิบัตริ าชการฯ
ปัญหา อุปสรรคและ
แนวทางแก้ไขปัญหา
ในการขับเคลื่อนงาน/
โครงการภายใต้
ยุทธศาสตร์ของ
แผนปฏิบัตริ าชการฯ

หน่วยงานในสังกัดและ 1. แบบรายงานผล
หน่วยงานในกำกับ การดำเนินงานตาม
กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัตริ าชการฯ
2.แบบติดตาม
และประเมินผล
การดำเนินงาน

การวิเคราะห์
เกณฑ์
ข้อมูล
การประเมินผล
- การวิเคราะห์สถิติ
บรรยาย
- การวิเคราะห์
เนื้อหา

- การวิเคราะห์สถิติ
บรรยาย
- การวิเคราะห์
เนื้อหา
การวิเคราะห์
เนื้อหา

เกณฑ์ค่า
เป้าหมาย
ของตัวชี้วัด
ที่กำหนดใน
แผนปฏิบัติ
ราชการฯ
-

ผลผลิต
ผลการดำเนินงาน
ตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ
ราชการฯ รายไตรมาส และปัญหา
อุปสรรค รวมทัง้ แนวทางแก้ไข

ผลการบรรลุความสำเร็จ
ตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ของแผนปฏิบัตริ าชการฯ

ผลการศึกษาปัญหา อุปสรรค
และแนวทางแก้ไขปัญหา
ในการดำเนินงาน
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ของการประเมิน
3. เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะ
เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัตริ าชการของ
กระทรวงศึกษาธิการในปีต่อไป

สิ่งทีศ่ กึ ษา

แนวทางการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การดำเนินงาน
เพื่อขับเคลื่อน
แผนปฏิบัตริ าชการ
สู่การปฏิบัติ

แหล่งข้อมูล

เครื่องมือการเก็บรวบ
การวิเคราะห์
รวบข้อมูล
ข้อมูล
ตามตัวชี้วัดของ
แผนปฏิบัตริ าชการฯ
1. แบบรายงานผล
การวิเคราะห์
การดำเนินงานตาม
เนื้อหา
แผนปฏิบัตริ าชการฯ
2.คณะทำงานฯ

เกณฑ์
การประเมินผล
-

ผลผลิต

ข้อเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ
การดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อน
แผนปฏิบัตริ าชการของ
กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ
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2. ขั้นตอนการประเมิน
กำหนดขั้นตอนการประเมินไว้ 3 ขั้นตอนหลัก ประกอบด้วย ขั้นตอนเตรียมการ ขั้นดำเนินการประเมินผล
และขั้นนำเสนอผลการประเมิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
แผนภาพที่ 6 สรุปขั้นตอนการประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
ขัน้ เตรียมการ

- จัดส่งรายชื่อคณะทำงาน
ให้แก่ สนย.สป.

ขั้นดำเนินการ
ประเมินผล
- ศึกษารูปแบบแนวทางการ
ดำเนินงาน/เครือ่ งมือเก็บข้อมูล
- เก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน
- จัดส่งข้อมูลตามปฏิทินงาน

ขัน้ นำเสนอผล
การประเมินผล
- พิจารณาร่าง
รายงาน/ปรับแก้ไข
เพิ่มเติมฯ
- เผยแพร่รายงานฯ
ฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ผู้เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ :

หมายถึง หน่วยงานใน ศธ.

- ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์
นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน
และเอกสารที่เกีย่ วข้อง พร้อมทั้ง
วิเคราะห์ความเชื่อมโยง
- จัดทำกรอบประเด็นการ
ประเมิน
- ประสานรายชื่อคณะทำงานฯ
- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ

- ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง
แต่งตั้งคณะทำงานฯ

- ประชุมฝ่ายเลขาฯ เพือ่ กำหนดรูปแบบและแนวทาง
การดำเนินงาน
- สร้างและพัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูล
- * จัดส่งแนวทางการดำเนินงาน และเครื่องมือเก็บข้อมูล
(ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Line, E-mail)
- จัดเก็บข้อมูล จัดระบบหมวดหมู่ข้อมูล ตรวจสอบ
ความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล
- ประมวลข้อมูล วิเคราะห์สังเคราะห์ และสรุปผล
การประเมินและจัดทำข้อเสนอแนะในภาพรวม
- จัดทำร่างรายงานฯ
- ฝ่ายเลขาฯ จัดทำร่าง
รายงานฯ
- จัดส่งร่างรายงานฯ
ให้หน่วยงานใน ศธ.
พิจารณา
- ปรับแก้ไขตามหน่วยงาน
ใน ศธ. (ถ้ามี)
-นำเสนอผู้บริหารและ
ปรับแก้ไข
- จัดทำรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ /เผยแพร่
หมายถึง สนย.สป.

- ผู้บริหารลงนามในหนังสือ
เพื่อเห็นชอบและเผยแพร่
รายงานฯ ฉบับสมบูรณ์

หมายถึง ผู้บริหาร

* เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และอยู่ระหว่างการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินฯ ให้งดการจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มหรือเคลื่อนที่ของคนจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมได้ตามแผนงานที่
กำหนดไว้ จึงประสานงานกับคณะทำงานฯ ผ่านช่องทางอื่น ๆ เพื่อให้สามารถดำเนินการตามแผนทีก่ ำหนด
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2.1.1. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากเอกสารนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ
รวมทั้งเอกสารการประเมินหรือผลการประเมินที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนกำหนดกรอบประเด็น
การประเมินที่จะส่งผลต่อวัตถุประสงค์ของการประเมิน
2.1.2. แต่งตั้งคณะทำงานติดตาม ประเมินผลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.2 ขั้นดำเนินการประเมินผล
2.2.1. ประชุมคณะทำงานฝ่ายเลขาฯ เพื่อพิจารณากำหนดรูปแบบและแนวทางการประเมิน
กำหนดรูปแบบและแนวทางการดำเนินงาน
2.2.2. กำหนดประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน
2.2.3. สร้างและพัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูล
2.2.4. จั ดส่ งแนวทางการดำเนิ นงาน และเครื่ องมื อเก็ บข้ อมู ล ผ่ านช่ องทางต่ าง ๆ เช่ น Line, E-mail
ให้ แก่คณะทำงานติดตาม ประเมินผลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกรอบแนวทางการประเมิน เสนอรูปแบบแนวทางการประเมิน ประเด็นการประเมิน
เกณฑ์การประเมินเครื่องมือ และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) และอยู่ระหว่างการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ให้งดการจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิด
การรวมกลุ่มหรือเคลื่อนที่ของคนจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ จึงประสานงาน
กับคณะทำงานฯ ผ่านช่องทางอื่น ๆ เพื่อให้สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนด
2.2.5. เก็บรวมรวบข้อมูล จัดระบบหมวดหมู่ข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล
2.2.6. วิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์สังเคราะห์
2.2.7. สรุปผลการประเมินและจัดทำข้อเสนอแนะในภาพรวม
2.3 ขั้นนำเสนอผลการประเมิน
2.3.1. คณะทำงานฝ่ายเลขาฯ จัดทำร่างรายงานการประเมินฯ ตามรูปแบบที่กำหนด
2.3.2. เสนอ (ร่าง) รายงานการประเมินฯ ต่อคณะทำงานติดตาม ประเมินผลและจัดทำรายงาน
ผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ
2.3.3. ปรับ (ร่าง) รายงานการประเมินผลฯ (ถ้ามี)
2.3.4. เสนอรายงานการประเมินผลฯ ต่อผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
2.3.5. เผยแพร่รายงานการประเมินผลฯ ให้แก่ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสาธารณชน
ที่สนใจได้รับทราบ และนำไปใช้ประโยชน์ในงานด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

3. เครื่องมือประเมินและการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 เครื่องมือประเมิน ประกอบด้วย
1. แบบรายงานผลการดำเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นแบบรายงานที่สร้างขึ้น เพื่อรวบรวมรายละเอียดข้อมูลโครงการและสรุปผลการดำเนินงาน
ของโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายไตรมาส
2. แบบรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็ นแบบประเมินผลการดำเนินงานที่ สร้างขึ้น เพื่ อตรวจสอบผลการดำเนินงาน
ตามตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นจริงกับค่าเป้าหมายที่กำหนด

รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
ห น้ า | - 39 ทั้งนี้ มีการตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุงเครื่องมือแบบรายงานฯ ทั้ง 2 ฉบับ ให้ มีความถู กต้อง
สมบู รณ์ ยิ่ งขึ้นโดยเสนอคณะทำงานฝ่ ายเลขานุการฯ ติดตาม ประเมินผลและจัดทำรายงานผลการดำเนิ นงานของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนั กงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้
1. ชี้แจงทำความเข้าใจกรอบแนวทางการประเมิน แก่คณะทำงานติดตาม ประเมินผลและจัดทำรายงาน
ผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อทำความเข้าใจแนวทางการเก็บรวมรวมข้อมูล
การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
2. รวบรวมข้อมูลตามกรอบแนวทางการประเมินผลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดส่งเครื่องมือ
ประเมินไปยังองค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง เพื่อกรอกข้อมูลตามเครื่องมือ
ประเมินที่กำหนด และจัดส่งกลับมายังสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
3. ศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานหรือผลงานการประเมิน
ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ
4. นำข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบู รณ์ และนำไปบันทึก วิเคราะห์
และสรุปผลตามประเด็นการประเมิน

4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ด้วยสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ จำนวน ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

5. เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมินในการประเมินครั้งนี้ ใช้ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดเป้าประสงค์ภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้กำหนดไว้ เป็นเกณฑ์ประเมิน ดังนี้
5.1 บรรลุ เป้ าหมายของการดำเนิ นงานตามตั วชี้ วั ด ใช้ เกณฑ์ ผลการดำเนิ นงานตามตั วชี้ วั ดที่ เกิ ดขึ้ นเป็ นไป
ตามค่าเป้าหมาย/สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด
5.2 ไม่ บรรลุ เป้ าหมายของการดำเนิ นงานตามตั วชี้ วั ด ใช้ เกณฑ์ ผลการดำเนิ นงานตามตั วชี้ วั ดที่ เกิ ดขึ้ นต่ ำกว่ า
ค่าเป้าหมายที่กำหนด/ไม่ปรากฏผลการดำเนินงาน/การดำเนินงานยังไม่แล้วเสร็จ/มีการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานโครงการ
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน 2 ประเด็น ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ของแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
ผลการวิ เคราะห์ ผลการดำเนิ นงานตามตั วชี้ วั ดรวมแผนปฏิ บั ติ ราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 7 ตัวชี้วัด รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 9 ดังนี้
ตารางที่ 9 สรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรวมของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

1. ร้อยละของนักเรียนทีผ่ ่าน
การประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
ระดับดีขึ้นไป
2. อันดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ ด้าน
การศึกษา (IMD)
3. จำนวนผูเ้ รียนได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพตามความถนัด
และความสามารถ (วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์
ดนตรี กีฬา)
4. สัดส่วนผู้เรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา
ต่อสามัญศึกษา (ปวช.1 : ม.4)
5. ร้อยละของผลงานวิจัย
นวัตกรรม เทคโนโลยี
องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์
ที่สามารถไปใช้ประโยชน์
หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์

ร้อยละ

80

95.86

ผลการบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย

อันดับ

45

56

ไม่บรรลุเป้าหมาย

คน

27,929

38,301

บรรลุเป้าหมาย

สัดส่วน

50 : 50

35 : 65

ไม่บรรลุเป้าหมาย

ร้อยละ

80

92.05

บรรลุเป้าหมาย

รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
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หน่วยวัด

6. อัตราการเข้าเรียนของผูเ้ รียน
แต่ละระดับการศึกษาต่อ
ประชากรกลุ่มอายุ
- ระดับปฐมวัย
ร้อยละ
- ระดับประถมศึกษา
ร้อยละ
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ร้อยละ
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ร้อยละ
(สามัญ - อาชีวศึกษา)
7. จำนวนระบบฐานข้อมูลกลาง
ฐาน
ของกระทรวงที่เชื่อมโยงฐานข้อมูล
รายบุคคลที่อ้างอิงจากเลข
ประจำตัวประชาชน 13 หลัก
ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ
และหน่วยงานอื่น ด้านสาธารณสุข
สังคม ภูมิสารสนเทศ แรงงาน
และการศึกษา
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรวม
จำนวน 7 ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

100
100
100
78

64.15
86.50
84.80
76.55

5

6

บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย

ผลการบรรลุ
เป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย

บรรลุเป้าหมาย

4
3

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

หมายเหตุ : บรรลุเป้าหมาย หมายถึง มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย/สูงกว่าเป้าหมายของตัวชีว้ ัดของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
ไม่บรรลุเป้าหมาย หมายถึง มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายของตัวชี้วดั ของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ

จากตารางที่ 9 พบว่า ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรวมของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของกระทรวงศึกษาธิการ บรรลุเป้าหมาย จำนวน 4 ตัวชี้วัด จาก 7 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 57.14 ไม่บรรลุเป้าหมาย
จำนวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 42.86
ผลการวิเคราะห์ ผ ลการดำเนิ น งานตามตัว ชี้วัดแผนปฏิ บั ติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 17 ตัวชี้วัด จำแนกรายยุทธศาสตร์ จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ นำเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูล รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 10 ดังนี้
ตารางที่ 10 สรุปผลการประเมิน ผลการดำเนิน งานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
ตัวชี้วัด

หน่วยวัด เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
1. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วม
ร้อยละ
85
กิจกรรมทีส่ ่งเสริมสนับสนุน
ในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อม
รับมือกับการเปลี่ยนแปลง
และภัยคุกคามรูปแบบใหม่
ในทุกรูปแบบ

100

ผลการบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย
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หน่วยวัด เป้าหมาย

ผลการบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

2. ร้อยละของผู้เรียนในเขต
ร้อยละ
80
100.75
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่ได้รับ
การพัฒนาทักษะอาชีพ
เพื่อการมีงานทำหรือนำไป
ประกอบอาชีพในท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. ร้อยละของกำลังคนที่ได้รับ
ร้อยละ
90
115.62
บรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาตามหลักสูตร
ที่ตอบสนองอุตสาหกรรม
เป้าหมายประเทศ
4. สัดส่วนผู้เรียนมัธยมศึกษา
สัดส่วน 50 : 50
35 : 65
ไม่บรรลุ
ตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา
เป้าหมาย
ต่อสามัญศึกษา
5. ร้อยละของผลงานวิจัย
ร้อยละ
80
92.05
บรรลุเป้าหมาย
นวัตกรรม เทคโนโลยี
องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์
ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์
หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
6.ร้อยละของนักเรียนที่มี
ร้อยละ
50
ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ไม่บรรลุ
คะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
เป้าหมาย
ทางการศึกษาระดับชาติ
แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชา
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา
ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50
2563
ขึ้นไป เพิ่มขึ้น
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

ปี 62

ปี 63

46.61
13.69
10.79
13.77

64.17
28.67
7.54
19.07

ผลต่าง
17.56
14.98
- 3.25
5.30

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

ปี 62

ปี 63

61.90
9.80
7.96
2.27

59.53
12.23
6.91
3.45

ผลต่าง
- 2.37
2.43
- 1.05
1.18
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ผลการบรรลุ
เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วิชา
ภาษาไทย
สังคม
ศาสนา และ
วัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

ปี 62

ปี 63

28.84

37.14

ผลต่าง
8.30

5.33

5.31

- 0.02

9.04
9.12
5.46

9.53
8.98
9.82

0.49
- 0.14
4.36

7. อันดับขีดความสามารถ
อันดับ
45
56
ในการแข่งขันของประเทศ
ด้านการศึกษา (IMD)
8. จำนวนผู้เรียนได้รับการ
คน
27,929
38,301
พัฒนาเต็มตามศักยภาพตาม
ความถนัดและความสามารถ
9. ร้อยละของสถานศึกษา
ร้อยละ
90
105.34
ได้รู้สถานภาพและมาตรฐาน
ในด้านการเรียน การสอน
และการบริหารของสถานศึกษา
และได้รับข้อแนะนำในการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
ของสถานศึกษา
10. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่าน
ร้อยละ
80
95.86
การประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรระดับ
ดีขึ้นไป
11. ร้อยละของครูและบุคลากร
ร้อยละ
90
413.59
ทางการศึกษาทุกระดับ
และประเภทการศึกษาได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
12. ร้อยละของสถานพัฒนาเด็ก
ร้อยละ
70
60
ปฐมวัยใช้มาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา
13. อัตราการเข้าเรียนของผูเ้ รียน
แต่ละระดับการศึกษา
ต่อประชากรกลุม่ อายุ
– ระดับปฐมวัย
ร้อยละ
100
64.15

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย

บรรลุเป้าหมาย

บรรลุเป้าหมาย

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย

รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
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หน่วยวัด เป้าหมาย

ผลการบรรลุ
เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

– ระดับประถมศึกษา
ร้อยละ
100
86.50
– ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ร้อยละ
100
84.80
– ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ร้อยละ
78
76.55
14. จำนวนนักเรียนที่เป็น
คน
3,630,059
3,983,235
ผู้พิการ ผูด้ ้อยโอกาสได้รับ
โอกาสในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาและการพัฒนา
สมรรถภาพหรือบริการ
ทางการศึกษาที่เหมาะสม
ตามความต้องการจำเป็น
15. จำนวนประชาชนที่เข้าถึง
คน
21,456,40
37,069,083
หลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้
0
ที่จัดการศึกษา ในรูปแบบ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong
Learning)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
16. จำนวนกฎหมาย
ฉบับ
6
6
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้รับ
การจัดทำ ปรับปรุง แก้ไข
17. จำนวนระบบฐานข้อมูลกลาง
ฐาน
5
6
ของกระทรวงที่เชื่อมโยงฐานข้อมูล
รายบุคคลที่อ้างอิงจากเลข
ประจำตัวประชาชน 13 หลัก
ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ
และหน่วยงานอื่น ด้านสาธารณสุข
สังคม ภูมสิ ารสนเทศ แรงงาน
และการศึกษา
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
บรรลุเป้าหมาย
จำนวน 17 ตัวชี้วัด
ไม่บรรลุเป้าหมาย

บรรลุเป้าหมาย

บรรลุเป้าหมาย

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย

12
5

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

หมายเหตุ : บรรลุเป้าหมาย

หมายถึง มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย/สูงกว่าเป้าหมายของตัวชีว้ ัดของแผนปฏิบตั ิราชการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
ไม่บรรลุเป้าหมาย หมายถึง มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายของตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของกระทรวงศึกษาธิการ

จากตารางที่ 10 พบว่า ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของกระทรวงศึกษาธิการ บรรลุเป้าหมาย จำนวน 12 ตัวชี้วัด จาก 17 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 70.59 ไม่บรรลุเป้าหมาย
จำนวน 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 29.41 โดยมีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดจำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
ห น้ า | - 45 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ส่วนที่ 1 สาระสำคัญ
เป้าประสงค์/เป้าหมาย
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและปลูกจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ ยวกับความมั่นคงและรู้เท่ าทันการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบใหม่
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อเสริม สร้างความจงรักภั กดี ต่ อสถาบั น หลั กของชาติ
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (ยาเสพติด
การค้ามนุษย์ ภัยจากไซเบอร์ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ)
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา การพัฒนาทักษะ
การสร้างอาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
จำนวน 2 ตัวชี้วัด รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 11 ดังนี้
ตารางที่ 11 ผลการดำเนินงานตามตั วชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคม
และประเทศชาติ
ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

เป้าหมาย

1. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วม ร้อยละ
85
กิจกรรมทีส่ ่งเสริมสนับสนุน
ในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อม
รับมือกับการเปลี่ยนแปลง
และภัยคุกคามรูปแบบใหม่
ในทุกรูปแบบ
2. ร้อยละของผู้เรียนในเขต
ร้อยละ
80
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่ได้รับ
การพัฒนาทักษะอาชีพ
เพื่อการมีงานทำหรือนำไป
ประกอบอาชีพในท้องถิ่น
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 2 ตัวชี้วัด

ผลการบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ
เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน
100

100.75

บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย

บรรลุ
เป้าหมาย

2
-

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วดั

จากตารางที่ 11 พบว่า ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 บรรลุเป้าหมาย จำนวน 2 ตัวชี้วัด
จาก 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 รายละเอียดปรากฏ ดังนี้

รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
ห น้ า | - 46 ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุน ในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ (ร้อยละ 85)
กระทรวงศึ กษาธิ การ ดำเนิ นการเสริ มสร้างความรู้ความเข้ าใจที่ ถู กต้ องเกี่ ยวกั บ ภั ยคุ กคามรูปแบบใหม่
ให้ กั บผู้ เรี ยน เยาวชน และประชาชน ผ่ านการจั ดการเรียนการสอนตามหลั กสู ตรและการสอดแทรกเนื้ อหาสาระ
ในกิจกรรมต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 100 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและมีส่วนร่วม
สำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ภายใต้กรอบมาตรการสำคัญ ดังนี้ มาตรการสร้างความรู้และการสร้างภูมิคุ้มกัน
ยาเสพติด มาตรการสร้างพื้นที่ปลอดภัย มาตรการเสริมสร้างความเข้มแข็ง เพื่อปรับทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งการส่งเสริม
สนับสนุนการดำเนินงานโครงการสำคัญ เช่น โครงการลูกเสือต้านยาเสพติด โครงการค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและ
เยาวชน โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นต้น
ตั วชี้ วั ดที่ 2 ร้ อยละของผู้ เรี ยนในเขตพั ฒนาพิ เศษเฉพาะกิ จจั งหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ ได้ รั บการพั ฒนาทั กษะอาชี พ
เพื่อการมีงานทำหรือนำไปประกอบอาชีพในท้องถิ่น (ร้อยละ 80)
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพหรือทักษะด้านอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้เรียน
เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ผ่านการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัด เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
สามารถมีงานทำหรือนำไปประกอบอาชีพในท้องถิ่น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้เรียนในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ หรือสมรรถนะด้านอาชีพ รวมทั้งสิ้น 10,518 คน จากเป้าหมาย 10,440 คน คิดเป็นร้อยละ 100.75
ผ่านการดำเนิ นโครงการต่าง ๆ ของหน่ วยงาน/สถานศึกษาในสังกัด ได้แก่ โครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 1,060 คน และโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
ในสถาบันศึกษาปอเนาะ จำนวน 9,458 คน รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12 ร้อยละของผู้เรียน เยาวชน และประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
หรือทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงานทำหรือนำไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้
โครงการ
1) โครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส
ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
2) โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวติ ในสถาบันศึกษาปอเนาะ
รวม
ที่มา : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

เป้าหมาย
(คน)
160

ผลการดำเนินงาน
(คน)
1,060

10,280

9,458
10,518
(ร้อยละ 100.75)

10,440

รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
ห น้ า | - 47 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ส่วนที่ 1 สาระสำคัญ
เป้าประสงค์/เป้าหมาย
1. กำลังคนมีทักษะ สมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ
2. ผลงานวิ จั ย นวั ตกรรม เทคโนโลยี องค์ ความรู้ และสิ่ งประดิ ษฐ์ สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ หรื อต่ อยอด
เชิงพาณิชย์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาประเทศ
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ผลการดำเนิ นงานตามตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลั งคน การวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จำนวน 3 ตัวชี้วัด รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 13 ดังนี้
ตารางที่ 13 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒ นากำลังคน การวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลการบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

3. ร้อยละของกำลังคนที่
ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตร
ที่ตอบสนองอุตสาหกรรม
เป้าหมายประเทศ
4. สัดส่วนผู้เรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายประเภท
อาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษา
5. ร้อยละของผลงานวิจัย
นวัตกรรม เทคโนโลยี
องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์
ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์
หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์

ร้อยละ

90

115.62

สัดส่วน

50 : 50

35 : 65

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย

ร้อยละ

80

92.05

บรรลุ
เป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 3 ตัวชี้วัด

บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย
- ต่ำกว่าเป้าหมาย
- ไม่สามารถประเมินผลได้ (N/A)

2
1
1
-

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

จากตารางที่ 13 พบว่า ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 บรรลุเป้าหมาย จำนวน 2 ตัวชี้วัด
จาก 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 66.67 และไม่บรรลุเป้าหมาย จำนวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 33.33 รายละเอียดปรากฏ
ดังนี้

รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
ห น้ า | - 48 ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของกำลังคนที่ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายประเทศ (ร้อยละ 90)
สำนั กงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ดำเนินโครงการเพื่อพั ฒนาผู้เรียนอาชี วศึกษาและประชาชนตาม
หลักสูตรที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายประเทศ โดยมีผู้ได้รับการพัฒนา จำนวนทั้งสิ้น 19,805 คน คิดเป็นร้อยละ
115.62 สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดรายละเอียดดังตารางที่ 14
ตารางที่ 14 ร้อยละของกำลังคนทีได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายประเทศ (ร้อยละ 90)
โครงการ
1. โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- ผู้เรียนอาชีวศึกษาในสถานศึกษาสังกัด สอศ. ในเขต EEC)
2. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสัน้ ฐานสมรรถนะ (Education To Employment)
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ)

กำลังคนทีได้รับการพัฒนาตามหลักสูตร
ที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายประเทศ
(คน)
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
7,300
10,116
3,000

2,100

3. โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรม
เป้าหมาย ในรูปแบบ KOSEN
- นักศึกษาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ต่อเนื่อง 5 ปี)
ที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ KOSEN ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาที่ 3 ภาษาญี่ปุ่น
4. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart farmer
- เกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเป็น Smart Farmer)
5. โครงการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาด้านเกษตรและประมง
- นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมงและ
สถานศึกษาทีจ่ ัดการเรียนการสอนด้านเกษตรกรรมและประมง ระดับ ปวช. /ปวส.
ที่เข้าร่วมโครงการ)
6. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ
- ผู้เรียนอาชีวศึกษาได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านธุรกิจและการเป็นผูป้ ระกอบการ
- ผู้เรียนอาชีวศึกษาได้รับการบ่มเพาะเชิงลึกด้านการออกแบบธุรกิจสร้างสรรค์

ไม่น้อยกว่า
30 คน

30

4,400

5,879

1,000

700

1,000
400

รวม

17,130

700
280
19,805
(ร้อยละ 115.62)

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 4 สัดส่วนผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษา (50 : 50)
มีผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา (ปวช.1) และสามัญศึกษา (ม.4) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปี 2564 รวมจำนวน 659,542 คน จำแนกเป็น นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา (ปวช.1)
จำนวน 230,902 คน และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญศึกษา (ม.4) จำนวน 428,640 คน โดยคิดเป็น
สัดส่วนผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา (ปวช.1) ต่อสามัญศึกษา (ม.4) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
อยู่ที่ 35 : 65 ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด รายละเอียดดังตารางที่ 15

รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
ห น้ า | - 49 ตารางที่ 15 สัดส่วนผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษา (ปวช.1 : ม.4)
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564
ระดับชั้น/ประเภทการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภทอาชีวศึกษา (ปวช.1)
ประเภทสามัญศึกษา (ม.4)
สัดส่วน

จำนวนผู้เรียน (คน)
สอศ.
สพฐ.
229,380
1,522
362,886

รวม
659,542
230,902
428,640
35 : 65

สช.

มวส.

65,513

241

ที่มา : สถิติการศึกษาฉบับย่อ ประจำปี 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ตั วชี้ วั ดที่ 5 ร้ อยละของผลงานวิ จั ย นวั ตกรรม เทคโนโลยี องค์ ความรู้ และสิ่ งประดิ ษฐ์ ที่ สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ (ร้อยละ 80)
มี ผ ลงานวิ จั ย องค์ ความรู้ และสิ่ งประดิ ษฐ์ ของหน่ วยงานที่ ส ามารถนำไปเผยแพร่ /ใช้ ประโยชน์ อ้ างอิ ง
เชิงวิชาการหรืออื่นๆ จำนวน 1,876 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 92.05 จากเป้าหมาย จำนวน 2,038 ผลงาน รายละเอียด
ดังตารางที่ 16
ตารางที่ 16 ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรมเทคโนโลยี องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ ที่สามารถนำไปใช้
ประโยชน์หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์
หน่วยงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รวม

ผลงานวิจัย นวัตกรรมเทคโนโลยีองค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์
เป้าหมาย (ผลงาน)
ผลการดำเนินงาน(ผลงาน)

23

9

15

15

2,000

1,852
1,876
(ร้อยละ 92.05)

2,038

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ส่วนที่ 1 สาระสำคัญ
เป้าประสงค์/เป้าหมาย
1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานสากล
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีสมรรถนะสูง
สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
2. พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
ห น้ า | - 50 ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวั ยและการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ จำนวน 7 ตัวชี้วัด รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 17 ดังนี้
ตารางที่ 17 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวชี้วัด
6.ร้อยละของนักเรียน
ที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET)
แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนน
ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น

หน่วยวัด

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

ร้อยละ

50

ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563
- ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6
วิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

ปี 62

ปี 63

46.61
13.69
10.79
13.77

64.17
28.67
7.54
19.07

ผลการบรรลุ
เป้าหมาย
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย

ผลต่าง
17.56
14.98
- 3.25
5.30

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

ปี 62

ปี 63

61.90
9.80
7.96
2.27

59.53
12.23
6.91
3.45

ผลต่าง
- 2.37
2.43
- 1.05
1.18

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วิชา
ภาษาไทย
สังคม ศาสนา
และวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

7. อันดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
ด้านการศึกษา (IMD)
8. จำนวนผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพตาม
ความถนัดและความสามารถ
(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี
กีฬา)

ปี 62

ปี 63

28.84

37.14

ผลต่าง
8.30

5.33

5.31

- 0.02

9.04
9.12
5.46

9.53
8.98
9.82

0.49
- 0.14
4.36

อันดับ

45

56

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย

คน

27,929

38,301

บรรลุ
เป้าหมาย

รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
ห น้ า | - 51 ผลการบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

9. ร้อยละของสถานศึกษาได้รู้
สถานภาพและมาตรฐาน
ในด้านการเรียนการสอน และ
การบริหารของสถานศึกษา
และได้รับข้อแนะนำในการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
ของสถานศึกษา
10. ร้อยละของนักเรียนทีผ่ ่าน
การประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
ระดับดีขึ้นไป
11. ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุก
ระดับและประเภทการศึกษา
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
เพื่อให้สามารถปฏิบัตหิ น้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12. ร้อยละของสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยใช้มาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

ร้อยละ

90

105.34

ร้อยละ

80

95.86

บรรลุ
เป้าหมาย

ร้อยละ

90

413.59

บรรลุ
เป้าหมาย

ร้อยละ

70

60

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 7 ตัวชี้วัด

บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย
- ต่ำกว่าเป้าหมาย
- ไม่สามารถประเมินผลได้ (N/A)

4
3
3
-

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

จากตารางที่ 17 พบว่า ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 บรรลุเป้าหมาย จำนวน 4 ตัวชี้วัด
จาก 7 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 57.14 และไม่บรรลุเป้าหมาย จำนวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 42.86 รายละเอียดปรากฏ
ดังนี้
ตั วชี้ วั ด ที่ 6 ร้ อยละของนั กเรี ยนที่ มี ค ะแนนผลการทดสอบทางการศึ กษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET)
แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 50)
จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3
และมัธยมศึกษาปี ที่ 6 เปรียบเทียบปี การศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563 โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
พบว่า
1) ร้อยละของนั กเรียนที่มี คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชา
ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา
2563 พบว่า โดยภาพรวมปีการศึกษา 2563 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2562 จำนวน 3 วิชา คือ
วิชาภาษาไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.56 วิชาภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.98 และวิชาวิทยาศาสตร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.30

รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
ห น้ า | - 52 สำหรับร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์
คะแนนร้ อยละ 50 ขึ้ นไป ลดลงจากปี การศึ กษา 2562 จำนวน 1 วิชา คื อ วิ ชาคณิ ตศาสตร์ ลดลงร้ อยละ 3.25
รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 18 ดังนี้
ตารางที่ 18 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชา
ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 – 2563
ร้อยละของนักเรียน
วิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563

46.61
13.69
10.79
13.77

64.17
28.67
7.54
19.07

ผลต่างร้อยละ
+ เพิ่มขึ้น /
– ลดลง
17.56
14.98
- 3.25
5.30

2) ร้ อยละของนั กเรียนที่มี คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้ นฐาน (O-NET) แต่ละวิชา
ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา
2563 พบว่า โดยภาพรวมปีการศึกษา 2563 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2562 จำนวน 2 วิชา คือ วิชา
ภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.43 และวิชาวิทยาศาสตร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.18 สำหรับร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป ลดลงจาก
ปีการศึกษา 2562 จำนวน 2 วิชา คือ คือ วิชาภาษาไทย ลดลงร้อยละ 2.37 และวิชาคณิตศาสตร์ ลดลงร้อยละ 1.05
รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 19 ดังนี้
ตารางที่ 19 ร้อยละของนั กเรียนที่ มี คะแนนผลการทดสอบทางการศึ กษาระดับชาติ ขั้ นพื้ นฐาน (O-NET) แต่ละวิ ชา
ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 – 2563
ร้อยละของนักเรียน
วิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563

61.90
9.80
7.96
2.27

59.53
12.23
6.91
3.45

ผลต่างร้อยละ
+ เพิ่มขึ้น /
– ลดลง
- 2.37
2.43
- 1.05
1.18

3) ร้ อยละของนั กเรียนที่มี คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้ นฐาน (O-NET) แต่ละวิชา
ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563 พบว่า
โดยภาพรวมปี การศึกษา 2563 ร้ อยละของนักเรี ยนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้ นฐาน
(O-NET) แต่ ละวิ ชาผ่ านเกณฑ์ คะแนนร้ อยละ 50 ขึ้ นไป เพิ่ มขึ้ นจากปี การศึ กษา 2562 จำนวน 3 วิ ชา คื อ วิ ช า
ภาษาไทย เพิ่ มขึ้นร้ อยละ 8.30 วิชาภาษาอังกฤษ เพิ่ มขึ้นร้อยละ 0.49 และวิชาวิทยาศาสตร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.36
สำหรับร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์
คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป ลดลงจากปีการศึกษา 2562 จำนวน 2 วิชา คือ คือ วิชาสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ลดลง
ร้อยละ 0.02 และวิชาคณิตศาสตร์ ลดลงร้อยละ 0.14 รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 20 ดังนี้

รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
ห น้ า | - 53 ตารางที่ 20 ร้อยละของนั กเรียนที่ มี คะแนนผลการทดสอบทางการศึ กษาระดั บชาติ ขั้นพื้ นฐาน (O-NET) แต่ละวิชา
ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึน้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 – 2563
ร้อยละของนักเรียน
วิชา

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563

28.84
5.33
9.04
9.12
5.46

37.14
5.31
9.53
8.98
9.82

ภาษาไทย
สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

ผลต่างร้อยละ
+ เพิ่มขึ้น /
– ลดลง
8.30
- 0.02
0.49
- 0.14
4.36

ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

ตัวชี้วัดที่ 7 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา (IMD) (อันดับ 45)
จากผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศไทย ตามกรอบการประเมินของ
IMD (International Institute for Management Development) จำนวน 19 ตัวชี้วัด ในปี 2020 เปรียบเทียบ
กับปี 2021 พบว่า อัน ดับ ภาพรวมด้านการศึกษาของประเทศไทย ในปี 2021 อยู่อันดับที่ 56 ลดลง 1 อันดับ
จากปี 2020 ซึ่งอยู่อันดับที่ 55 ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่อันดับ 45 รายละเอียดดังตารางที่ 21
ตารางที่ 21 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา (IMD) ปี 2019 – 2021
อันดับภาพรวมด้านการศึกษา

ปี 2019
56

ปี 2020
55

ปี 2021
56

Ranking
2020/
2021

Rank of
3

Value

Rank of
63

Value

Rank of
63

Value

 51

3.5

 58

3.0

59

3.0

1 อันดับ

 55

239US$

 56

57

247US$

1 อันดับ

 55

930US$

 56

229US$
930
US$

⚫56

986US$

⚫

1. งบประมาณด้านการศึกษาต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมของประเทศ (GDP) (%)
2. งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาต่อ
ประชากรคิดเป็น US$ ต่อหัว
3. งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาต่อ
นักเรียนทุกระดับการศึกษา (US$ ต่อหัว)
4. อัตราส่วนนักเรียนต่อครู 1 คนที่สอนระดับ
ประถมศึกษา
5. อัตราส่วนนักเรียนต่อครู 1 คนที่สอนระดับ
มัธยมศึกษา
6. อัตราการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษา (%)

⚫ 40

16.70

 36

16.20

30

15.00

6 อันดับ

 60
 56

26.63
77.3

 57
 57

24.16
77.3

60
61

25.95
72.7

3 อันดับ

7. ผลสัมฤทธิ์ของการอุดมศึกษา (%)

⚫ 41

33.6

 48

33.0

49

32.0

1 อันดับ

 45

23.6

 47

24.9

⚫47

24.9

⚫

 51

0.48

 53

0.48

54

0.48

1 อันดับ

⚫ 53

0.45

⚫ 53

0.49

54

0.5

1 อันดับ

8. ร้อยละของผู้หญิงที่จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (%)
9. จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาเรียน
ระดับอุดมศึกษาในประเทศต่อประชากร 1,000 คน
10. จำนวนนักศึกษาไทยที่ไปศึกษาต่อ
ต่างประเทศในระดับอุดมศึกษาต่อประชากร
1,000 คน

4 อันดับ

รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
ห น้ า | - 54 อันดับภาพรวมด้านการศึกษา

ปี 2019
56

ปี 2020
55

ปี 2021
56

Ranking
2020/
2021

Rank of
3

Value

Rank of
63

Value

Rank of
63

Value

11. ผลการทดสอบ PISA
- Mathematics (คณิตศาสตร์)

⚫ 49

415

 50

419

⚫50

419

⚫

- Sciences (วิทยาศาสตร์)

⚫ 49

421

 50

426

⚫50

426

⚫

-

409

50

393

⚫50

393

⚫

-

-

50

31.2

⚫50

31.2

⚫

⚫ 59

78

⚫ 59

78

58

80

2 อันดับ

45

5.25

 39

5.80

42

5.63

3 อันดับ

 44

5.52

 38

5.96

37

5.95

1 อันดับ

 40
50

5.94
5.10

 34
 49

6.45
2.02

37

48

6.21 3 อันดับ
2.60 1 อันดับ

⚫ 59

7.1

 58

6.2

57

566.2

1 อันดับ

 46

4.95

 47

5.02

46

5.02

1 อันดับ

- Reading (การอ่าน)
12. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการทดสอบ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน
อยู่ในระดับต่ำ (%)*
13. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
(TOEFL) (คะแนนเฉลี่ย)
14. ความคิดเห็นต่อการศึกษาระดับประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษาที่ตอบสนองต่อ
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
(คะแนนเต็ม 10)**
15. ความคิดเห็นต่อการตอบสนอง
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ของการอุดมศึกษา(คะแนนเต็ม 10)**
16. ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการศึกษา
ที่ตอบสนองต่อความต้องการของภาคธุรกิจ
(คะแนนเต็ม 10)**
17. ดัชนีมหาวิทยาลัย (คะแนน)
18. อัตราการไม่รู้หนังสือของประชากรอายุ
15 ปี ขึ้นไป (%)
19. ความคิดเห็นต่อทักษะทางภาษาที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้ประกอบการ (คะแนนเต็ม 10)**

** หมายถึง ตัวชี้วัดที่ได้จากแบบสำรวจความคิดเห็นจากผู้บริหารธุรกิจ
ที่มา : MD World Competitiveness Yearbook 2018-2020 รายงานข้อมูลโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 8 จำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ (27,929 คน)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษในด้านต่าง ๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬา ดนตรี ศิลปะ และด้านวิชาชีพ ฯลฯ อย่างเต็ม
ตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการจัด กิจกรรมของ
สถานศึกษาและหน่ วยงานในสั งกัดกระทรวงศึก ษาธิการ โดยกำหนดเป้ าหมายพั ฒนาผู้ เรียน จำนวน 27,929 คน
ผลการดำเนิ น งาน พบว่ า มี ผู้ เรี ย นได้ รั บ การพั ฒ นาเต็ ม ตามศั ก ยภาพฯ จำนวนทั้ ง สิ้ น จำนวน 38,301 คน
คิดเป็นร้อยละ 131.50 สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด รายละเอียดดังตารางที่ 22
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การดำเนินงาน

ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตาม
ความถนัดและความสามารถ (คน)
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน

1. นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
- นักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (สพฐ.)

19,800

- นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย

8,640

- นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

720

- นักเรียนในโครงการของ สสวท.

1,804

- นักเรียนโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์

1,209

2. นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรีและกีฬา
- นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาด้านกีฬา

1,283

- นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี

2,000

3. นักเรียน/นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาด้านทักษะวิชาชีพ
- นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่เข้าร่วมโครงการผลิตอาชีวะพันธุ์
ใหม่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะที่ตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการโครงการ
- ผู้เรียนอาชีวศึกษาในกลุ่ม อ.กรอ อศ. ได้รับการยกระดับและพัฒนาทักษะ
อาชีพตามกรอบความร่วมมือ
รวม

1,345
1,500
27,929

38,301
(ร้อยละ 131.50)

ตั วชี้ วั ดที่ 9 ร้ อยละของสถานศึ กษาได้ รู้ สถานภาพและมาตรฐานในด้ านการเรี ยนการสอน และการบริ หาร
ของสถานศึกษา และได้รับข้อแนะนำในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา (ร้อยละ 90)
สำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้และความเข้าใจ
สร้างความพร้อมรับการประเมินภายนอกให้กับสถานศึกษาจำแนกตามระดับการศึกษา มีสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รู้สถานภาพและมาตรฐานในด้ านการเรี ยนการสอนฯ จำนวนทั้ งสิ้ น 51,743 แห่ ง คิ ดเป็ นร้อยละ 105.34 สู งกว่า
เป้าหมายที่กำหนด จากสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย จำนวน 49,121 แห่ง รายละเอียดดังตารางที่ 23
ตารางที่ 23 ผลการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา (สถานศึกษา)
แผนการ
ระดับการศึกษา
ผลการ
ดำเนินงาน
ส่งเอกสาร ร้อยละ
(แห่ง)
(แห่ง)
1. การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) 17,337
21,667 124.97
2. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
28,939
36,161 124.96
3. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
1,233
1,082
87.75
(วัตถุประสงค์พิเศษ)

ผลการดำเนินงาน
ผลการตอบรับเข้าร่วมประชุม/
download เอกสาร/รับชมวิดิทัศน์
จากการสแกน OR Coad (แห่ง)
15,825
33,354
693

ร้อยละ
73.04
92.24
64.05
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4 การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
5. การอาชีวศึกษา
6. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วัตถุประสงค์พิเศษ) โรงเรียน
นานาชาติ
7. การอุดมศึกษา
รวม

แผนการ
ผลการ
ดำเนินงาน
ส่งเอกสาร ร้อยละ
(แห่ง)
(แห่ง)
742
928
125.07

ผลการดำเนินงาน
ผลการตอบรับเข้าร่วมประชุม/
download เอกสาร/รับชมวิดิทัศน์
จากการสแกน OR Coad (แห่ง)
801

ร้อยละ
86.31

730
60

913
-

125.07
-

858
100

93.98
100

80
49,121

60,751

-

112
51,743

100
85.17

ที่มา : สำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป (ร้อยละ 80)
นักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2563 จำนวน
5,404,411 คน ที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ฯระดับดีขึ้นไป จำนวน 5,180,466 คน
คิ ดเป็ นร้ อยละ 95.86 สู งกว่ าเป้ าหมายที่ กำหนด ซึ่ งกำหนดเป้ าหมาย ร้ อยละของนั กเรี ยนที่ ผ่ านการประเมิ น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ
80 ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 5,404,411 คน
ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 90)
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการพัฒนา จำนวนทั้งสิ้น 529,119 คน คิดเป็นร้อยละ 413.59 สูงกว่า
เป้าหมายที่กำหนดที่ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเป้าหมาย จำนวน 127,932 คน (อาจมีการนับซ้ำ
ในกลุ่มเป้ าหมาย/ผลการดำเนิ นงาน ซึ่งผู้ เข้ารับการพั ฒนา 1 คน อาจเข้าร่วมพัฒนามากกว่า 1 โครงการ) รายละเอียด
ดังตารางที่ 24
ตารางที่ 24 ร้อยละของครูแ ละบุค ลากรทางการศึกษาทุกระดั บและประเภทการศึกษาได้รั บการส่งเสริ ม
และพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
งาน/โครงการ
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภท
การศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพ (คน)
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
10,000
129,048

ผลผลิต : ผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
1. งานส่งเสริมและพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
111,189
วิชาชีพ (ประชุมทางวิชาการ)
9,969
2. งานส่งเสริมและพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา (E-PLC)
3. งานวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรมองค์ความรู้ ที่ลุ่มลึก
7,890
และสร้างความเชีย่ วชาญเฉพาะทางเกีย่ วกับวิชาชีพทางการศึกษา
และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องระดับหลังปริญญา (สถาบันคุรุพัฒนา)
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ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภท
การศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพ (คน)
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

8,790

14,900

1. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3. โครงการยกระดับความรู้และทักษะวิชาชีพครูอาชีวศึกษา
สู่ประเทศไทย 4.0 (UPGRADE)

6,990
300
1,500

14,245
371
284

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

54,973

43,994

การพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษครูประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา

54,973

43,994

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

30,510

316,816

510

1,204

5,000

5,170

10,000

44,980

10,000
5,000

247,988
17,474

900

1,238

300

412

600

826

37,350

21,002

800

7,420

1. โครงการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อขยายผลการให้บริการวิชาการด้านหลักสูตร สื่อและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ของ สสวท.
2. โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
3. โครงการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนของครูวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาตามแนวทาง สสวท.
4. โครงการส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)
5. โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่
สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
กลุ่มโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลผลิต
: การให้บริการวิชาการ
1. ครูระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่เข้ารับการอบรมความรู้ทางวิชากรและทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. ครูในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เข้ารับการอบรมองค์ความรู้ทาง
วิชาการ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็ก
ที่มคี วามต้องการจำเป็นพิเศษและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
2. โครงการส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)
3. โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย
4. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
5. โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน

1,100
2,000
2,200

832
11,257
818

31,250

675

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

1,852

2,121

1. โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)
รุ่นที่ 11
2. โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง
ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

60

86

80

145

รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
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3. โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา โดยความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่าย
4. โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
5. โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร
ของกระทรวงศึกษาธิการ
6. โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืน
เพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
7. โครงการพัฒนานักวิจัยหลักสูตร “เทคนิคการเขียนบทความวิจัย
เพือ่ นำเสนอในการประชุม สัมมนาทางวิชาการ”

รวม

ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภท
การศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพ (คน)
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
80

95

150

106

1,400

1,591

62

60

20

38

127,932

529,119
(ร้อยละ 413.59)

ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (ร้อยละ 70)
กระทรวงศึ กษาธิ การ และหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องกั บการพั ฒ นาเด็ กปฐมวั ย เช่ น กระทรวงสาธารณสุ ข
(กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต ฯลฯ) กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุ ษย์ (กรมกิจการเด็กและเยาวชน) ฯลฯ มีการดำเนินงานตามมาตรฐานเด็กปฐมวัยแห่ งชาติ
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนารอบด้าน ตามวัยอย่างมีคุณภาพ และต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 60
ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งประเทศ ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละ 70
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา
ส่วนที่ 1 สาระสำคัญ
เป้าประสงค์/เป้าหมาย
ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เสมอภาคและเหมาะสมกับช่วงวัย
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
2. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย
3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ผลการดำเนิ นงานตามตัวชี้วัดภายใต้ยุ ทธศาสตร์ ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเที ยม
ทางการศึกษา จำนวน 3 ตัวชี้วัด รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 25 ดังนี้
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ห น้ า | - 59 ตารางที่ 25 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียม
ทางการศึกษา
ตัวชี้วัด
13. อัตราการเข้าเรียนของผูเ้ รียน
แต่ละระดับการศึกษา
ต่อประชากรกลุม่ อายุ**
– ระดับปฐมวัย
– ระดับประถมศึกษา
– ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
– ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
14. จำนวนนักเรียนที่เป็น
ผู้พิการ ผูด้ ้อยโอกาสได้รับ
โอกาสในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาและการพัฒนา
สมรรถภาพหรือบริการ
ทางการศึกษาที่เหมาะสม
ตามความต้องการจำเป็น**
15. จำนวนประชาชนที่เข้าถึง
หลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ทีจ่ ัดการศึกษา ในรูปแบบ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong
Learning)**

หน่วยวัด

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
คน

100
100
100
78
3,630,059

64.15
86.50
84.80
76.55
3,983,235

คน

21,456,400

37,069,083

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 จำนวน 3 ตัวชี้วัด

บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย
- ต่ำกว่าเป้าหมาย
- ไม่สามารถประเมินผลได้ (N/A)

ผลการบรรลุ
เป้าหมาย
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย

บรรลุ
เป้าหมาย

บรรลุ
เป้าหมาย

2
1
1
-

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

จากตารางที่ 25 พบว่า ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 บรรลุเป้าหมาย จำนวน 2 ตัวชี้วัด
จาก 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 66.67 และไม่บรรลุเป้าหมาย จำนวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 33.33 รายละเอียดปรากฏ ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 13 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ (ระดับปฐมวัย ร้อยละ 100,
ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 100, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 100, ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ร้อยละ 78)
ในปี 2564 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนระดับปฐมวัยต่อประชากรกลุ่มอายุ 3 - 5 ปี ภาพรวมประเทศ และสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ คิดเป็นร้อยละ 74.37 และ 64.15 ตามลำดับ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด นอกจากนี้ เมื่อพิจารณา
อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนระดับปฐมวัยต่อประชากรกลุ่มอายุ 3 – 5 ปี ปี 2562 – 2563 พบว่า อัตราการเข้าเรียนระดับ
ปฐมวัยภาพรวมประเทศ ร้อยละ 81.29 และ 76.09 ตามลำดับ และสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ร้อยละ 70.02 และ 65.44
ตามลำดับ รายละเอียดดังตารางที่ 26
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ห น้ า | - 60 ตารางที่ 26 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนระดับปฐมวัยต่อประชากรกลุ่มอายุ ประจำปี 2562 - 2564
ประจำปี

จำนวนประชากร
กลุ่มอายุ 3-5 ปี
(คน)

2562
2563
2564

2,079,738
2,152,507
2,152,507

จำนวนผู้เรียนระดับปฐมวัย
ภาพรวมประเทศ
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนนักเรียน (คน) ร้อยละ
จำนวนนักเรียน (คน)
ร้อยละ
1,690,551
81.29
1,456,199
70.02
1,637,925
76.09
1,408,570
65.44
1,600,813
74.37
1,380,884
64.15

ที่มา : สถิติการศึกษาฉบับย่อ ปี 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หมายเหตุ จำนวนประชากรใช้ข้อมูลปี 2563 เนื่องจากจำนวนประชากร ประจำปี 2564 จะเก็บข้อมูลแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2564

ในปี 2564 อัตราการเข้าเรียนของผู้ เรียนระดั บประถมศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ 6- 11 ปี ภาพรวมประเทศ
และสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ คิดเป็นร้อยละ 97.97 และ 86.50 ตามลำดับ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ให้เด็กในเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับทุกคนได้รับการศึกษา นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาอัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนระดับประถมศึกษา
ต่อประชากรกลุ่ มอายุ 6 – 11 ปี ปี 2562 – 2563 พบว่า อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนระดับประถมศึ กษาภาพรวม
ประเทศ ร้อยละ 102.42 และ 98.43 ตามลำดับ และสังกัดกระทวงศึกษาธิการ ร้อยละ 90.29 และ 84.42 ตามลำดับ
รายละเอียดดังตารางที่ 27
ตารางที่ 27 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนระดับการศึกษาประถมศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุภาพรวมประเทศ
และสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2562 - 2564
ประจำปี

จำนวนประชากร
กลุ่มอายุ 6-11 ปี
(คน)

2562
2563
2564

4,638,057
4,771,257
4,771,257

จำนวนผูเ้ รียนระดับประถมศึกษา
ภาพรวมประเทศ
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนนักเรียน (คน) ร้อยละ จำนวนนักเรียน (คน)
ร้อยละ
4,750,207
102.42
4,187,561
90.29
4,696,270
98.43
4,142,201
86.82
4,674,328
97.97
4,127,207
86.50

ที่มา : สถิติการศึกษาฉบับย่อ ปี 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หมายเหตุ จำนวนประชากรใช้ข้อมูลปี 2563 เนื่องจาก จำนวนประชากร ประจำปี 2564 จะเก็บข้อมูลแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2564

ในปี 2564 อัตราการเข้าเรียนของผู้ เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นต่อประชากรกลุ่ มอายุ 12- 14 ปี ภาพรวม
ประเทศ และสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ คิดเป็นร้อยละ 95.18 และ 84.80 ตามลำดับ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ให้เด็ก
ในเกณฑ์ การศึ กษาภาคบั งคั บ ทุ กคนได้ รับ การศึกษา นอกจากนี้ เมื่อพิ จารณาอัตราการเข้าเรียนของผู้ เรียนระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้นต่อประชากรกลุ่มอายุ 12- 14 ปี ปี 2562 – 2563 พบว่า อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้ น ภาพรวมประเทศ ร้ อยละ 95.97 และ 95.11 ตามลำดั บ และสั งกั ดกระทวงศึ กษาธิ การ ร้ อ ยละ 85.34
และ 84.37 ตามลำดับ รายละเอียดดังตารางที่ 28

รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
ห น้ า | - 61 ตารางที่ 28 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นต่อประชากรกลุ่มอายุภาพรวม
ประเทศและสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2562 - 2564
ประจำปี

จำนวนประชากร
กลุ่มอายุ 12 – 14 ปี
(คน)

2562
2563
2564

2,394,240
2,397,536
2,397,536

จำนวนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ภาพรวมประเทศ
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนนักเรียน (คน) ร้อยละ
จำนวนนักเรียน (คน)
ร้อยละ
2,297,835
95.97
2,043,188
85.34
2,280,372
95.11
2,027,571
84.37
2,281,925
95.18
2,033,021
84.80

ที่มา : สถิติการศึกษาฉบับย่อ ปี 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หมายเหตุ จำนวนประชากรใช้ข้อมูลปี 2563 เนื่องจาก จำนวนประชากร ประจำปี 2564 จะเก็บข้อมูลแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2564

ในปี 2564 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญ – อาชีวศึกษา) ต่อประชากรกลุ่มอายุ
15- 17 ปี ภาพรวมประเทศ ร้อยละ 81.63 สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 78 ส่วนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ร้อยละ 76.55 ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาอัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (สามัญ -อาชีวศึกษา) ประจำปี 2562 – 2563 ภาพรวมประเทศ พบว่า มีอัตราการเข้าเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายภาพรวมประเทศอยู่ที่ร้อยละ 78.50 และ 79.32 ตามลำดับ ส่ว นสังกัดกระทวงศึกษาธิการ
อยู่ทรี่ ้อยละ 73.41 และ 74.42 ตามลำดับรายละเอียดดังตารางที่ 29
ตารางที่ 29 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายต่อประชากรกลุ่มอายุภาพรวม
ประเทศและสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2562 - 2564
ประจำปี

จำนวนประชากร
กลุ่มอายุ 15 – 17 ปี
(คน)

2562
2563
2564

2,392,673
2,431,934
2,431,934

จำนวนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ภาพรวมประเทศ
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนนักเรียน (คน) ร้อยละ
จำนวนนักเรียน (คน)
ร้อยละ
1,878,153
78.50
1,756,492
73.41
1,929,114
79.32
1,802,473
74.12
1,985,167
81.63
1,861,636
76.55

ที่มา : สถิติการศึกษาฉบับย่อ ปี 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หมายเหตุ จำนวนประชากรใช้ข้อมูลปี 2563 เนื่องจากจำนวนประชากร ประจำปี 2564 จะเก็บข้อมูลแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2564

ตัวชี้วัดที่ 14 จำนวนนักเรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาและการพัฒนา
สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความต้องการจำเป็น (3,630,059 คน)
กระทรวงศึ กษาธิ การ กำหนดเป้ าหมายให้ บ ริ ก ารการศึ กษาแก่ นั กเรี ยนที่ เป็ น ผู้ พิ การ ผู้ ด้ อ ยโอกาส
ในทุกระดับและประเภทการศึกษา จำนวน 3,630,059 คน ให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและพัฒนา
สมรรถภาพ หรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความต้องการจำเป็น ผลการดำเนินงาน พบว่า ผู้เรียนที่เป็น
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา และการพัฒนาสมรรถภาพฯ จำนวน 3,983,235 คน
คิดเป็นร้อยละ 109.73 สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด รายละเอียดดังตารางที่ 30

รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
ห น้ า | - 62 ตารางที่ 30 จำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา และการพัฒนา
สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความต้องการจำเป็น
หน่วยงาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
รวม

นักเรียนพิการ/ด้อยโอกาส (คน)
เป้าหมาย
นักเรียนพิการ นักเรียนด้อยโอกาส
3,557,335
4,900
4,052
408,572
7,556
820
3,983,235
3,630,059
(ร้อยละ 109.73)

ตัวชี้วัดที่ 15 จำนวนประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษา ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(Lifelong Learning) (21,456,400 คน)
กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดเป้ าหมายจัดบริการทางการศึกษาในระบบและนอกระบบ ให้กับ ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 21,456,400 คน ได้เข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong
Learning) ผลการดำเนินงาน พบว่า มีประชาชนสามารถเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ผ่านการจัดบริการการศึกษา
ตามอัธยาศัยและผ่านเว็บไซต์ คลังสื่อด้านอาชีวศึกษา รวมทั้ง ผู้เข้าใช้งานหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ ในรูปแบบดิจิทัล และ e-learning ที่เผยแพร่ทางศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลด้านวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (IPST Learning Space) 23,200,490 ราย จำนวน 37,069,083 คน คิดเป็นร้อยละ 172.76 สูงกว่า
เป้าหมายที่กำหนด (จำนวนประชาชนบางส่วนมีการนับซ้ำ โดยประชาชน 1 คน สามารถเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้ได้มากกว่า 1 ครั้ง) รายละเอียดดังตารางที่ 31
ตารางที่ 31 จำนวนประชาชนทีเ่ ข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โครงการ/กิจกรรม

จำนวนประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (คน)
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
13,368,593
282,112
242,592
146,166
76,931
4,406,466
5,223,806
2,990,520
500,000
23,200,490

1. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย แบ่งเป็นโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
-

กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน
การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการจัดการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตชนบท
ห้องสมุด
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ผู้รับบริการวิทยุโทรทัศน์ (ไม่รวมโครงการติวเข้ม)

2. เว็บไซต์ คลังสื่อด้านอาชีวศึกษา
3. ศูนย์เรียนรู้ดจิ ิทัลด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (IPST Learning Space)
รวม

21,456,400

37,069,083
(ร้อยละ 172.76)

รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
ห น้ า | - 63 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
ส่วนที่ 1 สาระสำคัญ
เป้าประสงค์/เป้าหมาย
ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ทันสมัย สนับสนุนการจัดการศึกษาที่หลากหลาย
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและการพัฒนาประเทศ
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
จำนวน 2 ตัวชี้วัด รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 32 ดังนี้
ตารางที่ 32 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

เป้าหมาย

16. จำนวนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ฉบับ
6
กับการศึกษาได้รับการจัดทำ
ปรับปรุง แก้ไข**
17. จำนวนระบบฐานข้อมูลกลาง
ฐาน
5
ของกระทรวงที่เชื่อมโยงฐานข้อมูล
รายบุคคลที่อ้างอิงจากเลข
ประจำตัวประชาชน 13 หลัก
ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ
และหน่วยงานอื่น ด้านสาธารณสุข
สังคม ภูมสิ ารสนเทศ แรงงาน
และการศึกษา**
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 จำนวน 2 ตัวชี้วัด

ผลการบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ
เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน
6
6

บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย

บรรลุ
เป้าหมาย

2
-

ตัวชี้วดั
ตัวชี้วัด

จากตารางที่ 32 พบว่า ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 บรรลุเป้าหมาย จำนวน 2 ตัวชี้วัด
จาก 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 รายละเอียดปรากฏ ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 16 จำนวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้รับการจัดทำ ปรับปรุง แก้ไข (6 ฉบับ)
กระทรวงศึ กษาธิ การ กำหนดเป้ าหมายปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 มี กฎหมายที่ เกี่ ยวข้ องกั บการศึ กษา
อยู่ ระหว่างดำเนิ นการปรับปรุง แก้ไข จำนวน 6 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ประกอบด้วย 1) (ร่าง) พระราชบัญญั ติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. .... 2) แก้คำสั่งคสช. 19/2561 ในประเด็นของการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัด สพฐ. 3) พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 (พ.ศ. 2564 2565) 4) แก้ ไขปรับปรุ งพระราชบั ญญั ติสภาครูและบุ คลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 5) (ร่าง) พระราชบั ญญั ติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. .... และ 6) (ร่าง) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ....

รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
ห น้ า | - 64 ตัวชี้วัดที่ 17 จำนวนระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิงจากเลขประจำตัว
ประชาชน 13 หลั ก ระหว่ างกระทรวงศึ กษาธิ การ และหน่ วยงานอื่ น ด้ านสาธารณสุ ข สั งคม
ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และการศึกษา (5 ฐาน)
กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดเป้าหมายมีระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลรายบุคคล
ที่อ้างอิงจากเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่น ด้านสาธารณสุข สังคม
ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และการศึกษา จำนวน 5 ฐาน ผลการดำเนินงาน พบว่า กระทรวงศึกษาธิการมีรบบฐานข้อมูล
กลางของกระทรวง จำนวน 6 ฐาน ที่ เชื่อมโยงฐานข้อมู ลรายบุคคลที่ อ้างอิ งจากเลขประจำตัวประชาชน 13 หลั ก
ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นฯ คิดเป็นร้อยละ 120 สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด โดยระบบฐานข้อมูลที่
แล้วเสร็จ ประกอบด้วย 1) ระบบฐานข้อมูลนักเรียน 2) ระบบฐานข้อมูลสถานศึกษา 3) ระบบฐานข้อมูลครู 4) ระบบ
ฐานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา 5) ระบบฐานข้อมูลบุคลากร และ 6) ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ พบว่า หน่วยงานในสั งกั ดและ
หน่วยงานในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการฯ และมีผลสำเร็จ
ตามตัวชี้วัดในบางส่วน แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการฯ ทำให้ บางเรื่องยังไม่สามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่า มีปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโดยสรุป ดังนี้
2.1 ด้านการจัด ทำแผนและนำแผนสู่การปฏิบัติ พบว่า มีปัญหาความล่าช้าในการอนุมัติ แผนปฏิบัติ
ราชการของหน่ ว ยงาน ปั ญ หาประสิ ท ธิ ภ าพในการจั ด ทำแผนที่ ยั งขาดความชั ด เจนในด้ านความเชื่ อ มโยง
ของการนำแผนปฏิบัติราชการระดับกระทรวงไปสู่ระดับกรมและความชัดเจนเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับคำนิยาม
ตัวชี้วัดของหน่วยงานปฏิบัติและหน่วยจัดเก็บข้อมูล ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) และอยู่ระหว่างการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ให้งดการจัดกิจกรรมที่ส่งผล
ให้ เกิดการรวมกลุ่มหรือเคลื่อนที่ของคนจำนวนมาก ทำให้ ห น่วยงานไม่สามารถจัด กิจกรรมได้ตามแผนงานที่
กำหนด ซึ่งทำให้ผลการดำเนินงานโครงการบางส่วนไม่สามารถตอบสนองต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ
ระดับกระทรวงได้ เนื่ องจากการปฏิบั ติงานของหน่วยงานไม่ได้ดำเนินการ เพื่อตอบสนองตัวชี้วัดหรือเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการ/โครงการที่กำหนด และการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการบางส่วนขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากมุ่งให้
ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้นโยบายเร่งด่วนเฉพาะหน้าหรือนโยบายที่เป็นจุดเน้นของรัฐบาล
หรือผู้บริหารองค์กร
2.2 ด้านงบประมาณ พบว่า บางโครงการได้รับงบประมาณล่าช้าหรือไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งมีปัญหา
เรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบี ยบการใช้จ่ายงบประมาณ นอกจากนี้ยังมีการทบทวน โอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณบางโครงการตามนโยบายรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วย
2.3 ด้านการติดตาม ประเมินผลและรายงาน พบว่า ข้อมูลบางส่วนเป็นการรายงานเชิงกระบวนการมากกว่า
ผลสำเร็จของการดำเนิ นงานตามตัวชี้วัดหรือเป้าหมายโครงการ หน่วยงานที่มีสถานศึ กษา/สถาบันการศึกษาในสั งกัด
เป็ นจำนวนมากต้ องใช้ ระยะเวลาในการเก็ บรวบรวมข้ อมู ล ซึ่ งการรายงานบางส่ วนจึ งไม่ เป็ นไปตามแผนที่ กำหนด
ทำให้ ไม่สามารถสะท้อนประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของการนำแผนสู่ การปฏิ บัติในภาพรวมได้อย่างครบถ้วน และ

รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
ห น้ า | - 65 เป็นปัจจุบัน นอกจากนี้ ปัญหาด้านการติดตามผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานรายงาน
ไปยังสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ ทำให้โครงการที่ใช้ประเมินบางส่วนมีข้อมูลไม่สมบูรณ์ไม่สามารถประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการได้
2.4 ด้านบุคลากร พบว่า บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนด และขาดการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างงานจัดทำแผนและงานติดตาม ประเมินผล
และรายงาน นอกจากนี้ รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร และปรับลดเวลา/วันทำงาน และปฏิบัติงาน
ณ ที่พักอาศัย (Work from Home : WFH) ของบุคลากรในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้สอดคล้อง
กับมาตรการป้ องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่ งผลให้ การติดตาม ประเมินผล
การดำเนิ นงานตามตั วชี้ วัดของแผน/โครงการบางส่ วนไม่ สามารถประเมิ นผลได้ เนื่ องจากไม่ มี การดำเนิ นการ/ขาด
ความครบถ้วนของข้อมูล/ข้อมูลที่รายงานไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ต้องการประเมิน

รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
ห น้ า | - 66 -

บทที่ 5
สรุปผลการประเมิน
การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์
1) เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
2) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
และ 3) เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย และข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการของกระทรวงศึกษาธิก ารในปี ต่อไป โดยเป็นการประเมินผลสรุป มีประเด็นเนื้อหาที่มุ่งศึกษา ประกอบด้วย
1) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการในภาพรวม
และ 2) ปัญหา อุปสรรค ของการดำเนินงานแผนปฏิบัตริ าชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา เก็บจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย หน่วยงานองค์กรหลัก
และหน่วยงานในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ ระยะเวลาที่ศึกษาผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบั ติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 โดยมีเครื่องมือ
ที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้ วย 1) แบบรายงานผลการดำเนิ นงานตามแผนปฏิ บั ติ ราชการประจำปี งบประมาณ
พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นแบบรายงานที่สร้างขึ้น เพื่อรวบรวมรายละเอียดข้อมูลโครงการและสรุปผล
การดำเนิ น งานของโครงการ/กิ จกรรมตามแผนปฏิ บั ติ ราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 รายไตรมาส
2) แบบรายงานการประเมิ นผลการดำเนิ นงานตามตั วชี้ วั ดของแผนปฏิ บั ติ ราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ของกระทรวงศึกษาธิการ ของกระทรวงศึกษาธิการ
วิธีการประเมิน โดยวิเคราะห์จากเอกสาร (Documentary Analysis) ซึ่งเป็นข้อมูลทุติยภูมิ คือ 1) วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณ เพือ่ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ จำนวน ค่าร้อยละ
และค่าเฉลี่ย และ 2) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เกี่ยวกับปัญหา
และอุปสรรคของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ โดยแนวทางการประเมินพิจารณาจากผลการดำเนินงาน
ที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับเป้าหมายของตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการฯ ในภาพรวม และเกณฑ์การประเมิน ได้แก่ บรรลุ
เป้ าหมาย/ไม่บรรลุเป้าหมายของการดำเนิ นงานตามตัวชี้วัดตามเป้าหมายของตัวชี้วัดที่กำหนดในแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยนำเสนอ 1) สรุปผลประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
แผนปฏิบั ติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ 2) ปัญหา อุปสรรค ของการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิ บั ติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ และ 3) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
และข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการในปีต่อไป

1. สรุปผลประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของกระทรวงศึกษาธิการ
การประเมินผลประเมินผลการดำเนิ นงานตามตัวชี้วัดรวมแผนปฏิบั ติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 7 ตัวชี้วัด พบว่า บรรลุเป้าหมาย จำนวน 4 ตัวชี้วัด จาก 7 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 57.14
ไม่บรรลุเป้าหมาย จำนวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 42.86
การประเมิ นผลประเมิ นผลการดำเนิ นงานตามตั วชี้ วั ดแผนปฏิ บั ติ ราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ของกระทรวงศึกษาธิการในภาพรวม จำนวน 17 ตัวชี้วัด พบว่า บรรลุเป้าหมาย จำนวน 12 ตัวชี้วัด จาก 17 ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ 70.59 ไม่บรรลุเป้าหมาย จำนวน 5 ตัวชี้วัด คิ ดเป็นร้อยละ 29.41 ซึ่งสามารถจำแนกผลการประเมิน
รายยุทธศาสตร์ ดังนี้

รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
ห น้ า | - 67 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 การจั ดการศึ กษาเพื่ อความมั่ นคงของสั งคมและประเทศชาติ จำนวน 2 ตั วชี้ วั ด
พบว่า บรรลุเป้าหมาย จำนวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100
ยุ ทธศาสตร์ ที่ 2 การผลิ ตและพั ฒนากำลั งคน การวิ จั ยและนวัตกรรมเพื่ อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ จำนวน 3 ตัวชี้วัด พบว่า บรรลุเป้าหมาย จำนวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 66.67 และไม่บรรลุ
เป้าหมาย จำนวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 33.33
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒ นาศักยภาพคนทุกช่วงวั ย และการสร้างสั งคมแห่ งการเรียนรู้ จำนวน
7 ตัวชี้วัด พบว่า บรรลุเป้าหมาย จำนวน 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 57.14 และไม่บรรลุเป้าหมาย จำนวน 3 ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ 42.86
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา จำนวน 3 ตัวชี้วัด
พบว่า บรรลุเป้าหมาย จำนวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 66.67 และไม่บรรลุเป้าหมาย จำนวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ
33.33
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาจำนวน 2 ตัวชี้วัด พบว่า บรรลุ
เป้าหมาย จำนวน 2 ตัวชี้วดั คิดเป็นร้อยละ 100

2. ปั ญ หา อุ ปสรรค ของการดำเนิ นงานตามแผนปฏิ บั ติ ราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ของกระทรวงศึกษาธิการ
จากการติ ด ตามและประเมิ น ผลดำเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการฯ พบว่ า หน่ ว ยงานในสั ง กั ด
และหน่วยงานในกำกับ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติ
ราชการฯ และมี ผ ลสำเร็ จ ตามตั ว ชี้ วัด ในบางส่ ว น อย่างไรก็ ต าม ยั งมี ปั ญ หาและอุป สรรคที่ ส่ งผลกระทบต่ อ
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ ทำให้บางเรื่องยังไม่สามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้ าหมายที่กำหนดไว้
ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโดยสรุป ดังนี้
2.1 ด้ านการจั ด ทำแผนและนำแผนสู่ ก ารปฏิ บั ติ พบว่ า มี ปั ญ หาความล่ า ช้ า ในการอนุ มั ติ
แผนปฏิบั ติราชการของหน่ วยงาน ปัญหาประสิทธิภาพในการจัดทำแผนที่ ยังขาดความชัดเจนในด้านความเชื่อมโยง
ของการนำแผนปฏิบัติราชการระดับกระทรวงไปสู่ระดับกรมและความชัดเจนเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับคำนิยาม
ตัวชี้วัดของหน่วยงานปฏิบัติและหน่วยจัดเก็บข้อมูล ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) และอยู่ระหว่างการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ให้งดการจัดกิจกรรมที่ส่งผล
ให้ เกิดการรวมกลุ่มหรือเคลื่อนที่ของคนจำนวนมาก ทำให้ ห น่วยงานไม่สามารถจัด กิจกรรมได้ตามแผนงานที่
กำหนด ซึ่งทำให้ผลการดำเนินงานโครงการบางส่วนไม่สามารถตอบสนองต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ
ระดับกระทรวงได้ เนื่ องจากการปฏิบั ติงานของหน่วยงานไม่ได้ดำเนินการ เพื่อตอบสนองตัวชี้วัดหรือเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการ/โครงการที่กำหนด และการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการบางส่วนขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากมุ่งให้
ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้นโยบายเร่งด่วนเฉพาะหน้าหรือนโยบายที่เป็นจุดเน้นของรัฐบาล
หรือผู้บริหารองค์กร
2.2 ด้ านงบประมาณ พบว่ า บางโครงการได้ รั บงบประมาณล่ าช้ าหรื อไม่ ได้ รั บจั ดสรรงบประมาณ
รวมทั้ งมี ปั ญหาเรื่ อ งความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ระเบี ย บการใช้ จ่ า ยงบประมาณ นอกจากนี้ มี ก ารทบทวน
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณบางโครงการตามนโยบายรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วย

รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
ห น้ า | - 68 2.3 ด้านการติดตาม ประเมินผลและรายงาน พบว่า ข้อมูลบางส่วนเป็นการรายงานเชิงกระบวนการ
มากกว่าผลสำเร็จของการดำเนินงานตามตั วชี้วัดหรือเป้าหมายโครงการ หน่วยงานที่มีสถานศึ กษา/สถาบันการศึกษา
ในสังกัดเป็นจำนวนมากต้องใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งการรายงานบางส่ วนจึงไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
ทำให้ ไม่สามารถสะท้อนประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของการนำแผนสู่ การปฏิบัติในภาพรวมได้อย่างครบถ้วน และ
เป็นปัจจุบัน นอกจากนี้ ปัญหาด้านการติดตามผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานรายงาน
ไปยังสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ ทำให้โครงการที่ใช้ประเมินบางส่วนมีข้อมูลไม่สมบูรณ์ไม่สามารถประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการได้
2.4 ด้านบุ คลากร พบว่า บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการประเมินและรายงานผล
การดำเนิ นงานโครงการตามตั วชี้ วั ดที่ กำหนด และขาดการบู รณาการการทำงานร่ วมกั นระหว่ างงานจั ดทำแผน
และงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน นอกจากนี้ รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร และปรับลดเวลา/
วั น ทำงาน และปฏิ บั ติ งาน ณ ที่ พั กอาศั ย (Work from Home : WFH) ของบุ คลากรในสั งกั ดและในกำกั บ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ส่งผลให้การติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผน/โครงการบางส่วนไม่สามารถประเมินผลได้ เนื่องจาก
ไม่มีการดำเนินการ/ขาดความครบถ้วนของข้อมูล/ข้อมูลที่รายงานไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ต้องการประเมิน

3. ข้อเสนอแนะ
3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการระยะต่อไป
คณะผู้ประเมินมี ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานระดับกระทรวงและ
ระดับกรมตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการระยะต่อไป ดังนี้
3.1.1 ผู้บริหารทุกหน่วยงานควรให้ความสำคัญและอำนวยการให้เกิ ดการแปลงแผนปฏิบัติราชการ
ระดั บกระทรวงไปเป็ นกรอบแนวทางการจั ดทำแผนปฏิ บั ติ ราชการของระดั บกรมและระดั บ หน่ วยงาน พร้อมทั้ ง
ให้ มี การกำกับติ ดตามเพื่ อให้ การดำเนิ นงานมี ความสอดคล้ องและตอบสนองต่ อเป้ าประสงค์ และยุทธศาสตร์ของ
แผนปฏิบัติราชการระดับกระทรวง
3.1.2 ควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกระบวนการบริหารแผนปฏิบัติราชการให้กับผู้รับผิดชอบภารกิจงาน
ด้ านนโยบายและแผน ด้ านการติ ดตามประเมิ นผล รวมทั้ งผู้ เกี่ ยวข้ องอื่ น ๆ เป็ นกลไกสำคั ญ ในการจั ดทำแผน
การขับเคลื่อนแผนและกำกับติดตาม เพื่อให้สามารถแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1.3 ควรมี ก ารทบทวนตั ว ชี้ วั ด ความสำเร็ จ ให้ มี ค ำนิ ย ามที่ ชั ด เจน และมี ค วามสอดคล้ อ ง
กั บ สถานการณ์ ภั ย คุ ก คามรู ป แบบใหม่ ท างการศึ ก ษาที่ เปลี่ ย นแปลงจากการแพร่ ร ะบาดของโรคติ ดเชื้ อ
ไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้ ง มี ก ระบวนการส่ งเสริม ให้ ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด ทำตั ว ชี้ วั ด
และค่าเป้าหมาย เพื่อให้เกิ ดการยอมรับของทุกฝ่าย อันจะนำไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผล
ตามเป้าหมายที่ได้กำหนด
3.1.4 ควรมีการวิเคราะห์สภาพบริบทและผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการที่ผ่านมา ทั้งในส่วนของประเด็น
ปั ญหาและความสำเร็ จมาเป็ นฐานข้ อมู ลในการปรับปรุ งและพั ฒ นาการจั ดทำแผนปฏิ บั ติ ราชการ ในระยะต่ อไป
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานด้านการศึกษาได้อย่างแท้จริง
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ของกระทรวงศึกษาธิการระยะต่อไป
3.2.1 ควรให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน
ในการขับเคลื่อนงาน/โครงการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์แ ก่ผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยอาจจั ดทำเป็นคู่มือหรืออบรมให้ความรู้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมโครงการ และควรกำหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนา
สถานศึกษาให้ มีคุณ ภาพในรูป แบบที่ห ลากหลายเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา แม้ว่ามีข้อจำกัดในด้าน
งบประมาณ
3.2.2 ควรสร้างแรงจูงใจในการศึกษาต่อสายอาชีพ พร้อมทั้งสร้างการรับรู้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ให้มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการของการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน เพื่อการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนากำลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
3.2.3 ควรนำระบบเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ ในการจั ดทำฐานข้ อมู ลด้ านความต้ องการและ
การผลิตกำลังคน รวมทั้งฐานข้อมูลของสถานศึกษาในด้านบุคลากร ครุภัณฑ์การเรียนการสอน เพื่อใช้ เป็นข้อมูล
ในการวางแผนการบริหารจัดการเรื่องการผลิตและพัฒนากำลังคนให้ ตอบสนองตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยผลิต หน่วยใช้กำลังคน และภาคส่วนที่เกี่ ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
ในการจัดทำเส้นทางการศึกษาต่อสู่การประกอบอาชีพของนักเรียน นักศึกษา ปรับแผนการเรียนให้รองรับเส้นทาง
อาชีพทีม่ ีความชัดเจน
3.2.4 ควรนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล มาพัฒ นาแพลตฟอร์มรูป แบบใหม่ เพื่ อ ใช้ในหน่ วยงาน
สถานศึ ก ษา รวมทั้ ง พั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอนให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ให้ ส ามารถเลื อ กเรี ย น
ในสิ่งที่สนใจได้ และพัฒ นาครู วิถีใหม่ให้ทันต่อสถานการณ์ รองรับการเปลี่ยนแปลงจากภัยคุ กคามรูปแบบใหม่
อย่ างต่ อเนื่ องให้ ส อดคล้ อ งกับ ยุ ทธศาสตร์ ช าติ เรื่อง การพั ฒ นาและเสริม สร้างศักยภาพมนุษ ย์ เชื่อมโยงกั บ
แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
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คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ สป 25 /2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
------------------------ด้ วยกระทรวงศึ กษาธิ การจะดำเนิ นการติ ดตาม ประเมิ นผลและจั ดทำรายงานผลการดำเนิ นงาน
ของกระทรวงศึ กษาธิ การ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่ อนำเสนอรั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงศึ กษาธิ การ
และเพื่อเป็นฐานข้อมูลด้านการศึกษาประกอบการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหารระดับสูง ได้รับทราบถึงความความก้าวหน้า
ความสำเร็จในการขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม แสดงให้เห็นการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนงาน
ด้านการศึกษาให้ บรรลุตามเป้ าหมาย และแนวนโยบายที่กำหนด รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชนทั่วไป
เพื่อให้การติดตาม ประเมินผลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะทำงานติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานผล
การดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
1. นายสุภัทร จำปาทอง
2. นายวีระ แข็งกสิการ
3. นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์
4. นายจิรวิทย์ ไทภูวไพบูลย์
5. นางสาวนงลักษณ์ เรือนทอง
6. นางสาวมนทกานติ์ แก้วพฤกษ์
7. นางอรอุมา หวังมีจงมี
8. นายสกุลชัย ลัพกิตโร
9. นายกิตติธัช สันธานเดชา
10. นายสมบูรณ์ กุสุโมทย์
11. นางสาวสุรภีร์ กัลติวาณิชย์
12. นางสาวสุภัคสรณ์ รุ่งศรี
13. นางสาววรรณทิพา เทพหล้า

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ที่ปรึกษา
ทีป่ รึกษา
ประธานคณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
/14. นางโฉมยงค์ ...
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15. นางสาวอัญชลี พลอยเพ็ชร
16. นางวีรนุช สุขสว่าง

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา
17. นางสาวพรรณทิพย์ หนุนวงษ์ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา
18. นางสาวณัชชารีย์ โรจน์บุณยฤทธิ์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
19. นางสาวนิชธิมา สอนเสริม
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
20. นายเอกธนา พลเชียงขวาง
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
21. นางสาวปัททมา สรรเสริญ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
22. นายชัยสิทธิ์ ยังชีพยืนอยู่ดี
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
23. นางสาววิไล ไชยรุ่งเรือง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
24. นางภัครดา เทียนสมบัติ
ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษา
จังหวัดชายแดนภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
25. นางสุธีรา ไชยถา
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
26. นายศุภชัย ธนณัฐธัน
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
27. นางสาวปณิตา พลเหิม
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
28. นางชมพูนุช นิยมแย้ม
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
29. นายสรินท์ ศรีสมพันธุ์
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
30. นางเจนจิรา ธัชศฤงคารสกุล
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
31. นางสาววันรวี จุลเสน
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
และเลขานุการ
คณะทำงานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทำงานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
/32. นางกัญญารัตน์...

รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
ห น้ า | - 74 -332. นางกัญญารัตน์ ลับกิ่ม

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คณะทำงานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

33. นายศุภกิตติ์ ยอดพิจิตร

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คณะทำงานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทำงานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทำงานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

34. นางสาวปรานี ลิ้มในเมือง
35. นางสาวโศภาพิชญ์ ฉัตรนาค

ให้คณะทำงานมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ติดตาม รวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ
2. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ และรายงานประจำปี 2564 กระทรวงศึกษาธิการ
3. จัดทำรายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
4. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. ๒๕64

สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
อาคารรั ช มั ง คลาภิ เ ษก ชั้ น 8
ถนนราชดาเนิ น นอก แขวงวั ง จั น ทรเกษม
เขตดุ สิ ต กรุ ง เทพมหานคร 10300
โทร. 0 2280 2868 โทรสาร 0 2281 9413

