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การวิ จั ย เรื่ อง การพั ฒ นารู ปแบบติ ดตามและประเมิ นการด าเนิ นงานตามนโยบาย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษา
สภาพ ปั ญ หา แนวทางกระบวนการติ ดตามและประเมิ น การด าเนิ น งานตามนโยบายส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ 2) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องโครงสร้าง
องค์ ประกอบการด าเนิ นงานตามนโยบาย ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน วิ ถีใหม่
วิถีคุณภาพ กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 3) เพื่อสร้างรูปแบบติดตามและประเมินการดาเนินงานตามนโยบาย
ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ น ฐาน วิ ถี ใหม่ วิ ถี คุ ณ ภาพ และ 4) เพื่ อทดลองใช้ และ
ประเมินผลการใช้รูปแบบติดตามและประเมินการดาเนินงานตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน วิ ถี ใหม่ วิ ถี คุ ณ ภาพ โดยใช้ รู ป แบบการวิ จั ย และพั ฒ นา (Research and
Development) โดยการผสมผสานการวิ จั ย เชิ งคุ ณ ภาพ (Qualitative Research) และการวิ จั ย
เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) มีวัตถุประสงค์หลั กเพื่ อพั ฒ นารูปแบบติดตามและประเมิ น
การดาเนินงานตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ
ผลการวิจัยพบว่า ผลการศึกษาสภาพ ปัญหา แนวทาง กระบวนการติดตามและประเมิน
การดาเนินงานตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ 4 ด้าน
คือ มิติด้านโอกาส มิติด้านคุณภาพ มิติด้านประสิทธิภาพ และมิติด้านความปลอดภัย โดยสรุปได้แก่
สภาพการติ ดตามและประเมิ น การด าเนิ น งานตามนโยบายส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน ปัญหาที่พบในการติดตามและประเมินการดาเนินงานตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการ
การศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน แนวทางการติ ด ตามและประเมิ น การด าเนิ น งานตามนโยบายส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ กระบวนการติดตามและประเมินการดาเนินงานตามนโยบาย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
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1) สภาพการติดตามและประเมินการดาเนินงานตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
มิติด้านโอกาส มีสภาพในการดาเนินการ คือ ปริมาณของเด็กด้อยโอกาสมีจานวน
มากเกินกว่าความสามารถของโรงเรียน แม้จะมีหน่วยงานของกระทรวงพัฒนาสังคมฯ มาช่วยเหลือ
ก็ตามด้วยภาวะเศรษฐกิจที่แย่ลง ครูและบุคลากรด้านการแนะแนวไม่เพียงพอ นักเรียนอยู่ในพื้นที่
ห่ างไกล ยากล าบากในการเดิ น ทาง การคมนาคมไม่ สะดวก ปั ญ หาครอบครั วของนั กเรี ยน เช่ น
ความยากจน การหย่าร้าง นักเรียนต้องขาดเรียนไปทางานเลี้ยงดูครอบครัว ความเป็นอยู่ไม่ปลอดภัย
ห่างไกลจากชุมชน เดินทางมาเรียนลาบากไม่มียานพาหนะมา
มิ ติ ด้ า นคุ ณ ภาพ มี ส ภาพในการด าเนิ น การ คื อ มีบุ ค ลากรและครูเฉพาะทาง
ไม่ เพี ย งพอบางพื้ น ที่ ยั งใช้ เทคโนโลยี ในการด าเนิ น งานน้ อ ย ท าให้ ขาดความทั น สมั ย และไม่ทั น
ต่อเหตุการณ์ ความแตกต่างและความหลากหลายของนักเรียนในพื้นที่ที่มีความพร้อมต่างกัน
มิติ ด้ านประสิ ทธิ ภาพ มีสภาพในการดาเนินการ คือ ระยะเวลาและงบประมาณ
เป็ น ส าคั ญ งบประมาณในการด าเนิ นงานมี อย่ างจ ากั ดและไม่ ทั่ วถึ ง บุ คลากรในการด าเนิ น งาน
ไม่ เพี ย งพอ โรงเรี ย นแต่ ล ะพื้ น ที่ มี บ ริ บ ทที่ แ ตกต่ างกั น จึ งต้ อ งมี ก ารด าเนิ น งานที่ แตกต่ างกั น ไป
การประเมินหรือนิเทศติดตามมีขั้นตอนมากเกินไปและข้อจากัดด้านงบประมาณในการขับเคลื่อน
มิติด้านความปลอดภัย มีสภาพในการดาเนินการ คือ ผู้ปกครองและครอบครัว
ของผู้เรียนมีความแตกต่างกัน เช่น ฐานะทางเศรษฐกิจ การคมนาคมไม่สะดวกและบางพื้นที่ที่มี
ความเสี่ยงในการเดินทาง โรคอุบัติเหตุใหม่ เช่น โควิด 19 และจากปัญหายาเสพติด การทะเลาะ
วิวาท ขาดการประสานงานระหว่างโรงเรียนและผู้ป กครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษาบางส่วน
ยังขาดสมรรถนะเพียงพอที่จะขับเคลื่อนตนเอง และขับเคลื่อนการดาเนินงานให้นักเรียนและองค์กร
ให้มีความปลอดภัยสูงสุด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบางแห่ งตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ มีภาวะเสี่ยง
ในเรื่องความปลอดภัย
2) ปั ญ หาที่ พ บในการติ ดตามและประเมิ น การด าเนิ น งานตามนโยบายส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มิ ติ ด้ านโอกาส มี ปั ญหาและข้ อจากั ดในการด าเนิ นการ คื อ หน่ วยงานระดั บสู ง
ไม่เห็นความสาคัญของการสร้างโอกาสอย่างแท้จริง โดยใช้ความพยายามในการยุบ ควบ รวมโรงเรียน
เล็ก ๆ ที่อยู่ในชุมชนและเป็นโรงเรียนที่สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างแท้จริง ปัญหางบประมาณ สื่อ
และอุปกรณ์ไม่เพียงพอในการดาเนินงาน ครูและบุคลากรด้านการแนะแนวไม่เพียงพอ
มิติ ด้ านคุณ ภาพ มีปัญ หาและข้อจากัดในการด าเนิ นการ คื อ มีข้อจากัดด้าน
เกณฑ์อัตรากาลังที่กระทบต่อจานวนครูโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กอย่างมาก ซึ่งขัดแย้งกับนโยบายการ
สร้างโอกาสและสร้างคุณ ภาพแต่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐานปิดกั้นการสร้าง
โอกาสและสร้างคุณภาพ ระยะเวลาในการดาเนินงานไม่เพียงพอเนื่องจากต้องปฏิบัติตามนโยบาย
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่ต่อเนื่อง
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มิติด้านประสิทธิภาพ มีปัญหาและข้อจากัดในการดาเนินการ คือ นโยบายเบื้องบน
ปรับเปลี่ยนตามตัวบุ คคลเร็วเกินไป การพัฒนางานปรับเปลี่ยนไม่ทัน ความคล่องตัวในการบริหาร
ค่อนข้างเป็นปัญหาในทางปฏิบัติ การดาเนินงานโรงเรียนคุณภาพชุมชนมีหลักเกณฑ์ในการดาเนินงาน
ไม่ชัดเจนในเบื้องต้น มีข้อจากัดด้านระยะเวลาเป็นนโยบายที่มีความเร่งด่วนส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยน
เป้าหมายบ่อยครั้ง ระยะเวลาและงบประมาณเป็นสาคัญ งบประมาณในการดาเนินงานมีอย่างจากัด
และไม่ทั่วถึง นโยบายมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยจนเกินไป
มิติด้านความปลอดภัย มีปัญหาและข้อจากัดในการดาเนินการ คือ สถานศึกษา
ขาดความตระหนั ก และเล็ ง เห็ น ความส าคั ญ ในแนวทางและมาตรการในการดู แ ลคุ้ ม ครอง
ความปลอดภัย แก่นั กเรี ย น จ านวนนั กเรียนมีจานวนมาก บุ คลากรไม่เพีย งพอท าให้ รับ ผิ ดชอบ
หลายหน้าที่และขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติด้านความปลอดภัย งบประมาณด้านสื่อ และ
อุปกรณ์ไม่เพียงพอในการจัดกิจกรรมและให้ความรู้ ในการดาเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัย
3) แนวทางการติดตามการดาเนินงานตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ
มิติ ด้ านโอกาส มีแนวทางการติดตามการดาเนิ นงาน คือ การสนั บสนุ นเกี่ยวกั บ
การพัฒนาด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน การดาเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ การดาเนินการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อป้องกันไม่ให้ออกจากระบบการศึกษาและการดาเนินการส่งเสริมผู้เรียนที่ด้อยโอกาส
มิติด้านคุณภาพ มีแนวทางการติดตามการดาเนินการในการส่งเสริมการจัดการศึกษา
ให้ ผู้ เรี ย นในด้ านหลั กสู ตร ทั กษะการเรี ยนรู้ สมรรถนะของผู้ เรี ยน การพั ฒ นาครู แ ละบุ คลากร
ทางการศึกษา มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่หลากหลายในการดาเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ในมีคุณภาพ ทั้งทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
ตรวจสอบการดาเนิ นการจั ดการศึกษาให้ กับผู้ เรียน อย่างต่อเนื่อง ด าเนินการขอรับการสนับสนุ น
งบประมาณและจัดทาข้อมูลสารสนเทศที่ทันการณ์และมีคุณภาพเพียงพอ
มิ ติ ด้ านประสิ ทธิ ภ าพ มี แนวทางการด าเนิ นงานติ ดตาม มิ ติ ด้ านประสิ ทธิ ภ าพ
ในการพั ฒ นาระบบบริ หารจั ดการโดยใช้ พื้ นที่ เป็ นฐาน และการพั ฒ นาโรงเรียนมั ธยมดี สี่ มุ มเมื อง
โรงเรี ย นคุ ณ ภาพชุ ม ชน โรงเรี ย นขนาดเล็ ก และโรงเรี ย นที่ ส ามารถด ารงอยู่ ได้ อ ย่ างมี คุ ณ ภาพ
โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึ กษา การส่ งเสริมการจั ดการศึ กษาที่ มี คุ ณ ภาพในสถานศึ กษาที่ มี
วัตถุประสงค์เฉพาะและสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ การสนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและ
การพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มิติด้านความปลอดภัย มีแนวทางการติดตามการดาเนินงาน คือ ด้านความปลอดภัย
และมีการขับเคลื่อนระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
คือ มีการกาหนดจุดเน้นด้านความปลอดภัยและมีมาตรการความปลอดภัย มีการจัดให้ความรู้ ความเข้าใจ
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ในเรื่ องของความปลอดภัยในสถานศึ กษา มีการสร้างความตระหนั กให้ กับบุ คลากรในพื้ นที่ ให้ เห็ น
ความสาคัญด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ กาหนดมาตรการกากับติดตามสถานศึกษาในการ
ดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
จัดระบบดูแลความปลอดภัยของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลาดับสองโครงสร้างองค์ประกอบการดาเนินงาน
ตามนโยบาย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ มีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนั้นการดาเนินงานตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิ ถี ใหม่ วิ ถี คุ ณ ภาพ ประกอบด้ ว ย 4 องค์ ป ระกอบหลั ก ได้ แ ก่ ด้ า นโอกาส (Opportunity)
มี 5 องค์ประกอบย่อย คือ (1) การเข้าถึงเท่าเทียมและเสมอภาค (2) การใช้ระบบสารสนเทศพัฒนา
การศึกษา (3) การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ (4) การขับเคลื่ อนการศึกษาเพื่ออาชีพ (5) การเพิ่ม
ช่องทางในการเลือกศึกษาด้านคุณภาพ (Quality) มี 7 องค์ประกอบย่อย คือ (1) ระบบสารสนเทศ
ที่ทันสมัย (2) นวัตกรรมการบริหารจัดการ (3) ระบบการคัดเลือกบุคลากร (4) หลักสูตรที่ตอบสนอง
ความต้องการ (5) การเสริมทักษะการเรียนรู้ (6) ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (7) เครือข่าย
มี ส่ ว นร่ ว ม ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ด้ านประสิ ท ธิ ภ าพ (Performance) มี 5 องค์ ป ระกอบย่ อ ย คื อ
(1) การใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน (2) การกระจายอานาจสู่ภูมิภาค (3) การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
(4) ความรับผิดชอบการศึกษาในทุกระดับ (5) การสร้างกลไกในการตรวจสอบ ด้านความปลอดภัย
(Safety) มี 5 องค์ประกอบย่อย คือ (1) ความตระหนักความปลอดภัย (2) ทักษะด้านการป้องกันตัวเอง
(3) การสร้างกลไกตามหลักธรรมาภิบาล (4) การป้องกันผู้เรียนจากการถูกคุกคาม (5) ภาคีเครือข่ายที่มี
ประสิทธิภาพ
รูปแบบติดตามและประเมินการดาเนินงานตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ มีส่วนประกอบของรูปแบบ 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ส่วนนา
ประกอบด้วย แนวคิดพื้น ฐานของรูปแบบติดตามประเมินการดาเนินงานตามนโยบายสานักงาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณ ภาพ หลั ก การของรูป แบบติ ดตามประเมิ น
การดาเนินงานตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ และ
วัตถุป ระสงค์ของรู ป แบบติดตามประเมินการดาเนิ น งานตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้น ฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณ ภาพ ส่วนที่ 2 เนื้อหา ประกอบด้วย องค์ประกอบนโยบาย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ และกระบวนการติดตามประเมิน
การดาเนินงานตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ และ
ส่วนที่ 3 เงื่อนไขความสาเร็จของรูปแบบ
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ความคิ ดเห็ น ประเด็นความเป็ นไปได้ ความเหมาะสม ความถู กต้ อง และความมี
ประโยชน์ของการใช้รูปแบบติดตามและประเมินการดาเนินงานตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ โดยภาพรวมทุกประเด็นอยู่ในระดับมาก
ผลการวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นของรูปแบบติดตามและประเมิน
การดาเนินงานตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ มีความ
เหมาะสมดี และดี ม ากในบางขั้ น ตอนซึ่ งช่ ว ยลดขั้ น ตอนการท างานของผู้ ป ฏิ บั ติ เป็ น รู ป แบบ
การติ ดตามที่ ดี ในช่ วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถน า
ข้อคาถามมาพัฒนาการปฏิบัติงานได้
ความพึงพอใจหลังการใช้รูปแบบติดตามและประเมินการดาเนินงานตามนโยบาย
สานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่าระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 7 ประเด็น และอยู่ในระดับมาก
8 ประเด็ น โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้ อยดังนี้ สามารถน าแนวทางการพัฒ นารูปแบบ
มาประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาการจัดการศึกษาได้มากขึ้น รูปแบบช่วยให้ การติดตามและการประเมิน
เป็ นระบบและสั มพั นธ์กัน ประโยชน์ ของรูปแบบติดตามและประเมินการดาเนินงานตามนโยบาย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ช่วยให้เห็นคุณค่าในการนารูปแบบ
ไปใช้ในการพัฒนาด้านการติดตามและประเมินได้มากขึ้น และรูปแบบช่วยสร้างแรงจูงใจ การยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
คาสาคัญ

การพัฒนารูปแบบ, ติดตามและประเมิน, นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

ความเป็นมา หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการมีภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงาน
ในเชิงหน้าที่ (Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื้นที่ (Area) ซึ่งได้ดาเนินการ
อยู่ ก่ อนเมื่อรัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส าคัญเพิ่ มเติมในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
นอกเหนื อจากที่กาหนด หากมีความสอดคล้ องกับหลั กการ นโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ ถือเป็ น
หน้ าที่ของส่ วนราชการหลั กและหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด กากับ ติ ดตาม ตรวจสอบให้ การ
ดาเนิ นการเกิดผลส าเร็ จและมี ประสิ ทธิภาพอย่างเป็ นรูปธรรมด้วยเช่นกัน (กระทรวงศึกษาธิการ,
2563) ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ตามแผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
(พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนปฏิรูปด้านการศึกษา กาหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มี
สมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้าน โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
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เปลี่ ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุ ปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียน
ทุ กกลุ่ มวั ย ได้ รั บ การศึ กษาที่ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐาน มี ทั กษะที่ จ าเป็ นของโลกอนาคต สามารถ
แก้ ปั ญ หา ปรั บตั ว สื่ อสารและท างานร่ วมกั บผู้ อื่ นได้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ผล มี วิ นั ย มี นิ สั ยใฝ่ เรี ยนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มุ่ งมั่ น ในการพั ฒ นาการศึ ก ษา
ขั้นพื้ นฐาน ให้ เป็ น “ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน วิ ถีใหม่ วิถี คุ ณภาพ” มุ่ งเน้ น
ความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการ
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ คือ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ
(นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2563) เป็นการดาเนินการภายใต้นโยบาย คือ
คุณภาพผู้เรียน คุณภาพบุคลากร คุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพบริหารการจัดการศึกษา คุณภาพ
การจั ดสรรปั จ จั ย และทรั พ ยากรทางการศึ กษา คุ ณ ภาพเทคโนโลยี เพื่ อการบริ ห ารและการจั ด
การเรียนรู้ จาเป็นต้องมีการติดตามการขับเคลื่อนให้กระบวนการขับเคลื่อนที่เหมาะสม มีผลผลิตและ
ผลลั พธ์ ที่ ตรงกั บ วัตถุ ป ระสงค์ ของนโยบาย การใช้ พื้ นที่ เป็ นฐานและนวั ตกรรมการศึ กษาในการ
ขับเคลื่ อน ซึ่ งในการติ ดตามนั้ นต้ องติดตามและประเมิ นการดาเนินงานตามแผนงานหรื อนโยบาย
โดยทั่วไปจะกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จ (Key Performance Indicator: KPIs) โดยตัวชี้วัดความสาเร็จ
ที่มีคุณภาพจะมีจุ ดเน้ นของการดาเนินการ 3 ด้านได้แก่ 1) ความประหยัด (Economy) 2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และ 3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)
ประเทศไทยประสบปัญหาในการกากับติดตามนโยบายอย่างจริงจัง ส่งผลให้การนา
นโยบายไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ข าดความต่ อ เนื่ อ ง ในการน านโยบายด้ านการศึ ก ษาลงสู่ ก ารปฏิ บั ติ
ในสถานศึกษา หน่วยงานที่ รับผิดชอบจะต้องแปลงนโยบาย ออกมาเป็นแนวทางปฏิบัติ แผนงาน หรือ
โครงการที่สอดคล้องกับ ความต้องการของนโยบาย มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและการกาหนดภารกิจ
ตลอดจนมาตรฐานในการ ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติงาน แผนงาน หรือโครงการนั้น ๆ
ระหว่างการปฏิบัติงานตาม นโยบายนั้น ๆ ผู้บริหารสถานศึกษามีหน้าที่หลักประการหนึ่งคือการกากับ
ติดตามการนานโยบายไปสู่ การปฏิบัติเป็นระยะ ๆ (จุมพล หนิมพานิช, 2554) การติดตามโดยมุ่งเน้น
ไปที่เหตุผลหลักสองประการที่ทาให้จาเป็นต้องมีการติดตาม ประการแรกการติดตามโครงการหรือการ
แทรกแซงการพั ฒ นาช่ ว ยในการระบุ ในเวลาที่ เร็ ว ที่ สุ ด ประการที่ ส องคื อ การติ ด ตามช่ ว ยระบุ
ข้ อบกพร่ องเกี่ ยวกั บ การบรรลุ วั ตถุ ประสงค์ ที่ ตั้ งไว้ (Kariuki, 2014) การติ ดตามเป็ นการประเมิ น
อย่างต่อเนื่ องของฟังก์ชั่นกิจกรรมโครงการในบริบทของการกาหนดวิธีดาเนินการและการใช้ปัจจั ย
การผลิตของโครงการ (Kabonga, 2019)
กระบวนการกากับติดตามการดาเนินงานที่สาคัญ เป็นวิธีการที่ช่วยให้การกากับ
ติ ด ตามงานขององค์ ก ารให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล โดยเฉพาะด้ า นการวางแผนการก ากั บ ติ ด ตาม
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การดาเนินงาน เป็นกระบวนการกากับติดตามการดาเนินงานที่สาคัญ ช่วยให้มีความเป็นไปได้ในการ
น าไปปฏิบั ติอย่ างแท้ จริ ง ทั้งนี้ อาจเป็น เพราะการวางแผนจาเป็น ต้องวิเคราะห์ ปัญ หาให้ ชัดเจน
กาหนดนโยบาย เป้าหมาย และแผนในการกากับติดตามการดาเนินงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ขององค์การ รวมทั้งกาหนดทางเลือกและวิธีการในการแก้ปัญหาให้สอดคล้อ งกับเป้าหมายของการ
กากับติดตามการดาเนิน งาน เป็น ผลให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น สอดคล้องกับแนวคิด
ของเจมส์ และคณะ (James and Others, 2000) กล่าวถึงความสาคัญของการวางแผนที่ดีจะช่วย
อานวยประโยชน์แก่การบริหารงาน ช่วยให้การทางานเป็นไปโดยประสานกัน ช่วยให้งานดาเนิน
ไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของรอบบินส์ (Robbins, 2003) กล่าวถึง
การเสริมสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานช่วยเสริมสร้างความมั่นคงในการทางาน ความเชื่อมั่น
ที่จะปฏิบัติงานให้ลุล่วง และโอกาสความก้าวหน้า ตลอดจนผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ที่มีคุณค่า
ทาให้เกิดสัมพันธภาพระหว่างกัน และบุคลากรเกิดความพึงพอใจในหน้าที่การงานที่ปฏิบัติ
ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ให้ความสาคัญกับการติดตามและการประเมิน
ซึ่งเป็นเครื่องมือในการวางแผนและค้นหาวิธีในการปรับปรุงงาน และนาผลจากการติดตาม และการ
ประเมินผลมาจัดทาหรือปรับปรุงยุทธศาสตร์และเพื่อให้การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการเป็นไป
ตามยุทธศาสตร์ ตลอดจนเป็นการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่ได้
ยึดหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ นอกจากนี้องค์ประกอบของรูปแบบการกากับติดตามที่สาคัญ
ยังประกอบด้วย กระบวนการกากับติดตามการดาเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย การวางแผนการกากับ
ติดตามการดาเนินงาน ซึ่งการวางแผนกากับติดตามการดาเนินงาน เป็นกระบวนการตัดสินใจเลือก
วิธีดาเนินงานที่ดีที่สุดล่วงหน้าด้วยความมีเหตุมีผล เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ หรือผลลัพธ์
ที่ต้องการ ระบบการติดตามและประเมินผลเป็นกลไกที่สาคัญประการหนึ่งในกระบวนการบริหาร
จัดการและการดาเนินงานของทุกองค์การ และเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความสาเร็จ หรือความล้มเหลว
ของการพั ฒ นาประเทศ การพั ฒ นาระบบการติ ดตามและประเมิ นผล จึ งมี ความจ าเป็ นอย่ างยิ่ ง
ในการบริหารการพัฒนาประเทศ (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551) ดังที่ บาร์รอน (Barron,
2009) กล่าวถึงขั้นตอนของกระบวนการวางแผนกากับติดตามเป็นการจัดทาแผนการกากับติดตาม
โดยมีการมอบหมายงาน การสร้างความตระหนักและความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติ และการสร้างเครื่องมือ
ในการกากับติดตาม รวมถึงการปฏิบัติตามแผนการกากับติดตามการดาเนินงานเป็นขั้นตอนที่สาคัญ
เป็ นการน าแผนไปปฏิบั ติเพื่อให้บุ คลากรทาหน้าที่อย่างเหมาะสม ทาให้กระบวนการกากับติดตาม
บรรลุเป้าหมายที่กาหนด ที่สาคัญการประเมินและรายงานผลการกากับติดตามการดาเนินงาน จะช่วย
ตรวจสอบและประเมินผลของการปฏิบัติตามแผน
ปัจจุบันสภาพและปัญหาการติดตามและการประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบาย
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงาน
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ที่เกี่ยวข้อง ยังไม่ได้เชื่อมโยงกันทั้งระดับส่วนกลาง เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา การติดตาม
และประเมินผลการศึกษา ยังเป็นการติดตามที่แยกส่วน ขาดกระบวนการและองค์ประกอบที่เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการติดตามและประเมินผล เป็นกลไกที่สาคัญประการหนึ่งในกระบวนการบริหาร
จัดการและการด าเนินงานของทุกองค์การและเป็นเครื่ องมือที่ใช้วัดความส าเร็จ หรือความล้มเหลว
ของการพัฒนาประเทศ การพัฒนาการติดตามและการประเมินผล จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งในการ
บริหารการพัฒนาประเทศในภาคของการศึกษา (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2560)
และยังขาดการสร้างเครือข่ายการติดตามและประเมินผลในระดับสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาให้ เข้ ม แข็ ง ครอบคลุ ม ภาระงานโดยเน้ น การมี ส่ ว นร่ ว มจากภาคส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ ง
จากข้อเสนอแนะของการรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2563 ควรมี การพั ฒ นาระบบการติ ดตามและประเมิ นผลความก้ าวหน้ า มี การด าเนิ นงาน
เป็นระยะ ๆ เพื่อให้มีข้อมูลประกอบการปรับปรุงพัฒนา ทันต่อการแก้ไข และให้บรรลุตามเป้าหมาย
รวมทั้งมีคณะทางานที่สามารถเสนอแนะให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดี มีการบูรณาการ ประเด็นการติดตาม
เพื่อลดความซ้าซ้อนและการรายงาน สะท้อนผลการติดตามประเมินผลและข้อเสนอแนะเพื่อนาไปใช้
ในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการดาเนินงานได้จริง (รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหาร
จัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563) ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเล็งเห็น
ถึงความสาคัญของการติดตามและการประเมินนโยบายการทางาน โครงการต่าง ๆ ของการดาเนินการ
บริ ห ารการจั ด การการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน โดยเฉพาะนโยบายส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษา
ขั้นพื้ นฐาน มุ่งมั่นในการพั ฒ นาการศึ กษาขั้นพื้ นฐานให้ เป็ น “ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษา
ขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ใช้ พื้นที่เป็ นฐาน และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
มุ่งเน้ นความปลอดภั ยในสถานศึกษา ส่ งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มี คุณภาพอย่างเท่าเที ยมและ
บริหารจัดการการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
จากสภาพปั ญ หาที่ ก ล่ าวมาข้ างต้ น เพื่ อ ให้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและ
สถานศึกษาในสังกัด ได้มีทิศทางในการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการ
การศึ กษาขั้ น พื้ น ฐานวิ ถี ใหม่ วิ ถี คุ ณ ภาพ ไปในทิ ศทางเดี ยวกั น และเพื่ อสอดรั บการติ ดตามและ
การประเมิ น ในรู ป แบบเดี ยวกั น ทั้ งประเทศและส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาสามารถน าไปเป็ น
แบบอย่ างและด าเนิ นการใช้กั บสถานศึ กษาในสั งกั ดอย่างเป็ นรูปธรรมและสอดคล้ องกับนโยบาย
ของส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานอย่ างมีประสิ ทธิภาพและเกิ ดประสิ ทธิผล และ
เป็ น หนึ่ ง ในกลไกที่ ช่ ว ยในการกระตุ้ น ให้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น
ให้ความส าคัญในการบริ หารและการจัดการศึ กษาขั้นพื้ นฐานได้บรรลุ ตามเป้ าหมาย ผู้ วิจัยจาเป็ น
ต้ องศึ กษา ด าเนิ น การพั ฒ นารู ปแบบติ ดตามและประเมิ นการด าเนิ นงานตามนโยบายส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ โดยผู้วิจัยได้สังเคราะห์แนวคิดในการกากับ
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ติ ดตามการด าเนิ น งานจากการศึ กษาวิเคราะห์ เอกสาร งานวิ จั ยในประเทศและต่ างประเทศและ
จากสภาพ ปั ญ หา แนวทางการด าเนิ น งาน โดยมี กระบวนการของรู ปแบบของการติ ดตามและ
การประเมินประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผน 2) การปฏิบัติตามแผน 3) การวิเคราะห์ผล
และสรุ ปผล และ 4) การรายงานผลและให้ ข้ อมู ลป้ อนกลั บ และใช้ หลั กการติ ดตามและประเมิ น
(Monitoring and Evaluation: M&E) เป็ น การประเมิ น ที่ มี ทั้ ง การติ ด ตามและการประเมิ น ผล
เป็นเครื่องมือสาคัญของการวัดผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหารแบบมุ่งผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์
(Results - Based Management: RBM) ซึ่งเป็นการบริหารแนวใหม่ที่สร้างการมีส่วนร่วม ที่มุ่งเน้น
ให้ เกิ ดผลการด าเนิ น งานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลตามเป้ าหมายที่ ก าหนดไว้ ตลอดจน
มีความรับผิดชอบต่อการดาเนินงานและผลการดาเนินงาน มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ (Accountability)
และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานให้มีประสิ ทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ในงานวิจัยนี้ประยุกต์ใช้เทคนิคการติดตามและประเมินของ School of Geography and the
Environment University of Oxford (2014) ซึ่ งระบุ ขั้ นตอนในการติ ดตามประเมิ น 12 ขั้ นตอน
พอสรุปได้คือ 1) ตัดสินใจว่าทาไมต้องทาการติดตามและประเมิน 2) ตัดสินใจในหลั กการ แนวทาง
และแนวคิด 3) ตัดสินใจว่าจะติดตามและประเมินแผนงาน หรือโครงการใด 4) ตัดสินใจว่าใครจะมี
ส่วนร่วมในขั้นตอนต่าง ๆ ในการติดตามและประเมิน 5) ตัดสินใจประเด็นสาคัญคาถามสาหรับการ
สืบเสาะ 6) ชี้แจงจุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ เส้นทางการเปลี่ยนแปลง 7) ระบุข้อมูลทีต้องการรวบรวม
8) ตัดสินใจว่าจะรวบรวมข้อมูลอย่างไร 9) ตัดสินใจว่าจะประเมินอย่างไร 10) ตัดสินใจว่าจะวิเคราะห์
และใช้ข้อมูลอย่างไร 11) ตั ดสิ นใจว่าจะสื่ อสารข้อมูลอย่างไร 12) จริยธรรมและการปกป้องข้อมูล
(Dos Santos, M. A., Svensson, G., & Padin, C., 2014)
จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยมีความสนใจในการทาการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบ
ติดตามและประเมินการดาเนินงานตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่
วิถีคุณภาพ เพื่อน าไปใช้ในการดาเนินงานกากับติดตามผลการดาเนินงานให้เกิดประสิ ทธิภาพและ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานทางการศึกษาอื่น ที่มีบริบทการบริหารงานใกล้เคียงกัน

10

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อพัฒนารูปแบบติดตามและประเมินการดาเนินงานตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ
วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา แนวทาง กระบวนการติดตามและประเมินการดาเนินงาน
ตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ
2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องโครงสร้างองค์ประกอบการดาเนินงานตามนโยบาย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพกับข้อมูลเชิงประจักษ์
3. เพื่ อ สร้ างรู ป แบบติ ด ตามและประเมิ น การด าเนิ น งานตามนโยบายส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ
4. เพื่อทดลองใช้และประเมินผลการใช้รูปแบบติดตามและประเมินการดาเนินงาน
ตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มี 4 ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพ ปัญหา แนวทาง กระบวนการติดตามและประเมินการดาเนินงาน
ตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ
ระยะที่ 2 ตรวจสอบความสอดคล้องโครงสร้างองค์ประกอบการดาเนินงานตามนโยบาย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ กับข้อมูลเชิงประจักษ์
ระยะที่ 3 สร้ างรู ป แบบติ ดตามและประเมิ น การด าเนิ นงานตามนโยบายส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ
ระยะที่ 4 ทดลองใช้ และประเมิ นผลการใช้ รูปแบบติ ดตามและประเมิ นการด าเนิ นงาน
ตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ
ซึ่งผู้วิจัยนาเสนอขอบเขตการวิจัยในแต่ละระยะ ดังนี้
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ระยะที่ 1 ศึ ก ษาสภาพ ปั ญ หา แนวทาง กระบวนการติ ด ตามและประเมิ น การด าเนิ น งาน
ตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ
1. ศึ ก ษาสภาพ ปั ญ หา และแนวทางการติ ด ตามและประเมิ น การด าเนิ น งาน
ตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ
1.1 ประชากร
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จานวน 183 คน และ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จานวน 62 คน รวมจานวน 245 คน
1.2 ขอบเขตของตัวแปรที่ศึกษา
สภาพ ปั ญหา และแนวทางติดตามการดาเนินงานตามนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ
2. ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกระบวนการ
ติดตามและประเมิน โดยใช้การวิเคราะห์เอกสาร (Content Analysis)
2.1 แหล่งข้อมูล
เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อมูลการดาเนินงาน
ตามนโยบายส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุ ณภาพ มิ ติการขับเคลื่ อน
4 ด้าน คือ ด้านโอกาส ด้านความปลอดภัย ด้านคุณภาพและด้านประสิทธิภาพ แนวคิดด้านการติดตาม
ทฤษฎีการติ ดตามและประเมินของ School of Geography and the Environment University of
Oxford (2014) ซึ่งระบุขั้นตอน ในการติดตามประเมิน 12 ขั้นตอน
2.2 ขอบเขตของตัวแปรที่ศึกษา
กระบวนติดตามและประเมิน 4 ขั้นตอน คือ คือ 1) การวางแผน 2) การปฏิบัติ
ตามแผน 3) การวิเคราะห์ผลและสรุปผล และ4) การรายงานผลและให้ข้อมูลป้อนกลับ
ระยะที่ 2 ตรวจสอบความสอดคล้องโครงสร้างองค์ประกอบการดาเนินงานตามนโยบาย สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ กับข้อมูลเชิงประจักษ์
1. ก าหนดองค์ ป ระกอบและตั ว แปรสั ง เกตได้ ข องการด าเนิ น งานตามนโยบาย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ
1.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ผู้ บริหารการศึ กษาหรือผู้ ทรงคุณวุฒิ ของส านั กงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน ที่ มี ป ระสบการณ์ ในการด าเนิ นงานตามนโยบายส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จานวน 7 คน
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1.2 ขอบเขตของตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วยตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได้ดังนี้
ตัวแปรแฝง องค์ประกอบการดาเนินงานตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ประกอบด้วย 1) ด้านโอกาส 2) ด้าน
คุณภาพ 3) ด้านประสิทธิภาพ 4) ด้านความปลอดภัย
ตัวแปรสังเกตได้ ประกอบด้วย 1) เข้าถึงเท่าเทียมและเสมอภาค 2) ใช้ระบบ
สารสนเทศพั ฒ นาการศึ กษา 3) เข้ าถึ งเทคโนโลยี สารสนเทศ 4) ขั บเคลื่ อนการศึ กษาเพื่ ออาชี พ
5) เพิ่มช่องทาง ในการเลื อกศึกษา 6) มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย 7) มีนวัตกรรมการบริหารจัดการ
8) มีระบบการคัดเลื อกบุคลากร 9) มีหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการ 10) เสริมทักษะการเรียนรู้
11) ผู้เรียนมี คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 12) เครือข่ายมีส่วนร่วม ส่งเสริม สนับสนุน 13) ใช้นวัตกรรม
ในการขับเคลื่อน 14) กระจายอานาจสู่ภูมิภาค 15) มีทุกภาคส่วนเข้าร่วม 16) รับผิดชอบการศึกษาในทุกระดับ
17) สร้ างกลไกในการตรวจสอบ 18) ตระหนั กความปลอดภั ย 19) มี ทั กษะด้ านการป้ องกั นตั วเอง
20) สร้ างกลไกตามหลั กธรรมาภิ บาล 21) ป้ องกั นผู้ เรี ยนจากการถู กคุ กคาม 22) มี ภาคี เครื อข่ าย
ที่มีประสิทธิภาพ
2. วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA)
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ผู้ บ ริห ารการศึก ษา ผู้ บ ริห ารสถานศึ กษา สั งกัดส านั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 29,229 คน
กลุ่มตัวอย่าง
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ ในการดาเนินงาน
ตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ตอบแบบสอบถามการดาเนินงานตาม
นโยบายส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน วิถี ใหม่ วิถีคุณภาพ ที่ เป็ นจริงในช่ วงเวลา
ที่ ผ่ านมาจากส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา 183 เขต ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มั ธ ยมศึ ก ษา 62 เขต โดยได้ ก าหนดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการเก็ บ ข้ อ มู ล จ านวนทั้ ง หมด 500 คน
จาก 6 เขตตรวจราชการ (Cluster) โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ดังนี้
1) กาหนดกลุ่ มพื้ นที่ การศึกษา ประจาเขตตรวจราชการสั งกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Cluster) เป็นหน่วยสุ่ม ได้จานวน 18 เขตตรวจราชการ
2) กาหนดภูมิภาคเป็นหน่วยการสุ่ม ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคตะวันตก
ภาคกลางภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ภาคตะวั น ออก และภาคใต้ จากจ านวนเขตตรวจราชการ
ได้จานวน 6 เขตตรวจราชการ
3) การเลือกแบบเจาะจงโดยใช้ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ที่อยู่
ใน 6 เขตตรวจราชการ เป็นกลุ่มตัวอย่างสาหรับนามาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory
Factor Analysis) จานวน 500 คน
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2.2 ขอบเขตของตัวแปรที่ศึกษา
ความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างขององค์ประกอบที่ได้
พัฒนาขึ้นกับข้อมูลสังเกตได้ หรือข้อมูลเชิงประจักษ์
ระยะที่ 3 สร้างรูปแบบติดตามและประเมินการดาเนินงานตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ
1. ยกร่างรูปแบบติดตามและประเมินการดาเนินงานตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ
ผู้ วิจั ยยกร่ างรู ปแบบติ ดตามและประเมิ นการด าเนิ นงานตามนโยบายส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ส่วนนา
ประกอบด้วย 1) แนวคิดพื้นฐานของรูปแบบติดตามประเมินการดาเนินงานตามนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน วิถี ใหม่ วิถี คุ ณภาพ 2) หลั กการของรูปแบบติ ดตามประเมิ น
การด าเนิ น งานตามนโยบายส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้ นฐาน วิ ถี ใหม่ วิ ถี คุ ณ ภาพ
3) วัตถุ ประสงค์ ของรู ปแบบติ ดตามประเมิ นการดาเนิ นงานตามนโยบายส านั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้ นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพส่ วนที่ 2 เนื้อหา ประกอบด้วย 1) องค์ประกอบนโยบาย
สานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ 2) กระบวนการติดตามประเมิน
การดาเนินงานตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ และ
ส่วนที่ 3 เงื่อนไขความสาเร็จและส่วนที่ 3 เงื่อนไขความสาเร็จของรูปแบบ
2. การตรวจสอบร่ างรู ป แบบติ ดตามและประเมิ น การด าเนิ น งานตามนโยบาย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ
2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ผู้ บ ริ ห ารการศึ กษา ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ จ านวน 10 คนได้มาจากการเลื อกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) มีคุณสมบัติมีประสบการณ์ในด้านมีประสบการณ์ด้านการติดตามการบริหารการจัดการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านนโยบายการบริหาร
2.2 ขอบเขตของตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็น
ประโยชน์ของรูปแบบการติ ดตามและประเมินการดาเนินงานตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ
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3. การบรรณาธิการกิจรูปแบบติดตามและประเมินการดาเนินงานตามนโยบาย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ
3.1 แหล่งข้อมูล
แหล่ งข้ อมู ล คือ ผลการสรุปร่างรูปแบบติ ดตามและประเมินการดาเนิ นงาน
ตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ จากการสนทนากลุ่ม
ของผู้ทรงคุณวุฒิ
3.2 ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา
รูปแบบติดตามและประเมินการดาเนินงานตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ
4. สร้ า งคู่ มื อ การใช้ รู ป แบบติ ด ตามและประเมิ น การด าเนิ น งานตามนโยบาย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ
4.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษา ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ผู้ บ ริห าร
สถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ จานวน 10 คนได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) มีคุณสมบัติมีประสบการณ์ในด้านมีประสบการณ์ด้านการติดตามการบริหารการจัดการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านนโยบายการบริหาร ด้านการวัดผลและประเมินผล
4.2 ขอบเขตตัวแปรที่ศึกษา
คู่ มื อ รู ป แบบติ ด ตามและประเมิ น การด าเนิ น งานตามนโยบายส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ
ระยะที่ 4 ทดลองใช้และประเมินผลการใช้รูปแบบติดตามและประเมินการดาเนินงานตามนโยบาย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ
ในระยะนี้มีการดาเนินงานใน 2 ขั้นตอน คือ
1. ทดลองใช้ รู ป แบบติ ด ตามและประเมิ น การด าเนิ น งานตามนโยบายส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ
1.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์
และผู้ที่รับผิดชอบการดาเนินงานตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่
วิถี คุ ณ ภาพ จ านวน 2 เขต ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษาจ านวน 2 เขตรวมทั้ งหมด
4 เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ซึ่ งทั้ ง หมดสั งกั ด ในกลุ่ ม พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประจ าเขตตรวจราชการที่ 8
เขตตรวจราชการที่ 9 เขตตรวจราชการที่ 1 และเขตตรวจราชการที่ 18 ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)
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1.2 ขอบเขตของตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ ศึกษา ได้ แก่ ความคิ ดเห็ นที่ มี ต่ อรูปแบบการติ ดตามและประเมิ น
การดาเนินงานตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ
2. การประเมิน ผลการใช้รูปแบบติดตามและประเมินการดาเนินงานตามนโยบาย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ
2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์
และผู้ที่รับผิดชอบการดาเนินงานตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่
วิถีคุณภาพ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 2 เขต ประจาเขตตรวจราชการที่ 8 และ
เขตตรวจราชการที่ 9 เขตละ 10 คน รวมจานวน 20 คน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
จานวน 2 เขต ประจาเขตตรวจราชการที่ 1 และเขตตรวจราชการที่ 18 เขตละ 10 คน รวมจานวน 20 คน
รวมจานวนทั้งหมด 40 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย
2.2 ขอบเขตตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการติดตามและประเมิน
การดาเนินงานตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ
ทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา/ที่เกี่ยวข้อง
1. หลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1.1 การวิจัยและพัฒนา
1.2 การพัฒนารูปแบบ
1.3 องค์ประกอบของรูปแบบ
1.4 แนวคิดการติดตามและประเมินนโยบาย
2. ข้อมูลพื้นฐานสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.1 ข้อมูลทั่วไป
2.2 นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ
2.3 องค์ ป ระกอบของการติ ดตามนโยบายส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 งานวิจัยในประเทศ
3.2 งานวิจัยต่างประเทศ
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วิธีการวิจัย
การดาเนิ น การวิจั ย หั ว ข้อ “การพัฒ นารูป แบบติดตามและประเมินการดาเนินงาน
ตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณ ภาพ” ใช้รูปแบบการ
วิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยการผสมผสานการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนารูปแบบ
ติดตามและประเมินการดาเนินงานตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่
วิถีคุณภาพ กระบวนการดาเนินการวิจัยมี 4 ระยะ ตามวัตถุประสงค์ย่อยดังนี้
ระยะที่ 1 เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพ ปั ญ หา แนวทาง กระบวนการติ ด ตามและประเมิ น
การด าเนิ น งานตามนโยบายส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้ นฐาน วิ ถี ใหม่ วิ ถี คุ ณ ภาพ
กลุ่ มตั วอย่ างเป็ น ผู้ อ านวยการส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา จ านวน 183 คน และ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จานวน 62 คน รวม 245 คน ได้มาโดยการเลือก
แบบหลายขั้ นตอน (Multistate Random Sampling) เครื่ อ งมื อในการวิ จั ย ประกอบ ด้ วย
1) แบบสอบถามความคิ ดเห็ น สภาพ ปั ญ หาและแนวทางการติ ดตามการด าเนิ นงานตามนโยบาย
ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน วิถี ใหม่ วิถีคุ ณภาพ มีค่ าดั ชนี ความตรงเชิงเนื้ อหา
(Content Validity) I - CVI. อยู่ ระหว่ าง 0.86 - 1.00, S - CVI. 0.93 และ 2) แบบบั นทึ กเอกสาร
เกี่ยวกับนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ มีค่าดัชนีความตรง
เชิ งเนื้ อหา I - CVI. อยู่ ระหว่ าง 0.86 - 1.00, S - CVI. 0.90 วิ เคราะห์ ข้ อมู ล ด้ วยความถี่ ร้ อยละ
การวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ระยะที่ 2 เพื่ อ ตรวจสอบความสอดคล้ อ งโครงสร้ างองค์ ป ระกอบการด าเนิ น งาน
ตามนโยบาย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพกับข้อมูลเชิงประจักษ์
กลุ่ มตัวอย่ างจ าแนกเป็ นสองกลุ่ ม กลุ่ มแรกเป็นผู้ ทรงคุณวุฒิ ในส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานจานวน 7 คน ได้มาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) สาหรับสัมภาษณ์
กลุ่มสองเป็นผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ที่มีประสบการณ์ในการดาเนินงานตามนโยบาย
สานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน จานวน 500 คน จากส านั กงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึ กษา 183 เขต ส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษา 62 เขต 6 เขตตรวจราชการ
(Cluster) ได้ ม าโดยการสุ่ ม แบบแบ่ ง ชั้ น (Stratified Random Sampling) เครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย
ประกอบด้ วย 1) แบบสั มภาษณ์ การด าเนิ นงานตามนโยบายส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพมีค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา I - CVI. อยู่ระหว่าง 0.86 - 1.00, S - CVI.
0.94 และ 2) แบบสอบถามความคิ ด เห็ น การติ ด ตามการด าเนิ น งานตามนโยบายส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน วิ ถี ใหม่ วิ ถี คุ ณ ภาพ มี ค่ าดั ช นี ความตรงเชิ งเนื้ อหา I - CVI.
อยู่ระหว่าง 0.86 - 1.00, S - CVI. 0.92 ค่าความเที่ยง (Reliability) 0.92 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยความถี่
ร้อยละ การวิเคราะห์ แบบอุปนั ย การวิเคราะห์ เนื้อหา การวิเคราะห์ โมเดลการวัด (Measurement
Model) และการวิ เคราะห์ องค์ ป ระกอบเชิ งยื น ยั น ล าดั บ สอง (Secondary Order Confirmatory
Factors Analysis)

17

ระยะที่ 3 เพื่อสร้างรูปแบบติดตามและประเมินการดาเนินงานตามนโยบายสานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน วิ ถี ใหม่ วิ ถีคุ ณ ภาพ กลุ่ ม ตั ว อย่ างเป็ น ผู้ บ ริ ห ารส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
นักวิชาการ จานวน 10 คน ได้มาโดยการเลื อกแบบเจาะจง เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้ว ย
1) แบบตรวจสอบรูปแบบติดตามและประเมินการดาเนินงานตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน วิ ถี ใ หม่ วิ ถี คุ ณ ภาพ ค่ า ดั ช นี ค วามตรงเชิ ง เนื้ อ หา I - CVI. อยู่ ร ะหว่ า ง
0.86 - 1.00, S - CVI. 0.95 2) แบบประเมินความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และ
ความเป็ น ประโยชน์ ข องรู ป แบบติ ด ตามและประเมิ น การด าเนิ น งานตามนโยบายส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน วิถี ใหม่ วิ ถีคุ ณ ภาพ ค่ าดั ช นี ค วามตรงเชิ งเนื้ อ หา I - CVI.
อยู่ระหว่าง 0.86 - 1.00, S - CVI. 0.93 ค่าความเที่ยง 0.85 และ3) แบบประเมินคุณภาพ คู่มือ
การใช้รูปแบบติดตามและประเมินการดาเนินงานตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้น พื้ น ฐาน วิถีใหม่ วิถีคุ ณ ภาพ ค่าดัช นี ความตรงเชิงเนื้ อหา I - CVI. อยู่ระหว่าง 0.86 - 1.00,
S - CVI. 0.93 ค่าความเที่ยง 0.86 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เกณฑ์การแปลผลข้อมูล การวิเคราะห์เนื้อหา และการวิเคราะห์แบบนิรนัย (Analytic Deductive)
ระยะที่ 4 เพื่อทดลองใช้และประเมินผลการใช้รูปแบบติดตามและประเมินการดาเนินงาน
ตามนโยบายส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน วิถี ใหม่ วิถีคุ ณภาพ กลุ่ มตัวอย่างเป็ น
สานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาจานวน 4 เขต จาแนกเป็น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จานวน 2 เขต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจานวน 2 เขต ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
กลุ่ มผู้ ให้ข้อมูลเป็ นผู้ ที่เกี่ยวข้องกับ การดาเนินงานตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน วิ ถี ใหม่ วิ ถี คุ ณ ภาพ ในสั งกั ดส านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาตั วอย่ าง เขตละ 10 คน
รวมจานวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบ
ติดตามและประเมินการดาเนินงานตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่
วิถีคุณภาพ ค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา I - CVI. อยู่ระหว่าง 0.86 - 1.00, S - CVI. 0.93 ค่าความเที่ยง
0.84 และ 2) แบบประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบติดตามและประเมินการดาเนินงาน ตามนโยบาย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา I - CVI.
อยู่ ระหว่าง 0.86 - 1.00, S - CVI. 0.93 ค่ าความเที่ ยง 0.90 วิ เคราะห์ ข้ อมู ลด้ วยความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกณฑ์การแปลผลข้อมูล
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ผลการวิจัย
ผลการวิจัย การพัฒนารูปแบบติดตามและประเมินการดาเนินงานตามนโยบายสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ผู้วิจัยสรุปผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
วัตถุ ประสงค์ ข้ อ ที่ 1 เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพ ปั ญ หา แนวทาง กระบวนการติ ด ตามและ
ประเมินการดาเนินงานตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ
ผลการศึกษาสภาพ ปั ญหา แนวทาง กระบวนการติดตามและประเมินการดาเนินงาน
ตามนโยบายส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ 4 ด้านคือ มิติด้าน
โอกาส มิ ติด้านคุณภาพ มิ ติด้านประสิ ทธิภาพ และมิติด้านความปลอดภั ย โดยสรุป 4 ด้าน ได้แก่
สภาพการติ ดตามและประเมิ น การด าเนิ น งานตามนโยบายส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน ปัญหาที่พบในการติดตามและประเมินการดาเนินงานตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการ
การศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน แนวทางการติ ด ตามและประเมิ น การด าเนิ น งานตามนโยบายส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ กระบวนการติดตามและประเมินการดาเนินงานตามนโยบาย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. สภาพการติดตามและประเมินการดาเนินงานตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
มิติด้านโอกาสมีสภาพในการดาเนินการ คือ ปริมาณของเด็กด้อยโอกาสมีจานวนมาก
เกินกว่าความสามารถของโรงเรียน แม้จะมีห น่วยงานของกระทรวงพัฒ นาสั งคมฯ มาช่วยเหลื อ
ก็ตามด้วยภาวะเศรษฐกิจที่แย่ลง ครูและบุคลากรด้านการแนะแนวไม่เพียงพอ นักเรียนอยู่ในพื้นที่
ห่ างไกล ยากล าบากในการเดิน ทาง การคมนาคมไม่ส ะดวก ปั ญ หาครอบครัวของนักเรียน เช่น
ความยากจน การหย่ า ร้ า ง นั ก เรี ย นต้ อ งขาดเรี ย นไปท างานเลี้ ย งดู ค รอบครั ว ความเป็ น อยู่
ไม่ปลอดภัย ห่างไกลจากชุมชน เดินทางมาเรียนลาบากไม่มียานพาหนะมา
มิติด้านคุณภาพมีสภาพในการดาเนินการ คือ มีบุคลากรและครูเฉพาะทางไม่เพียงพอ
บางพื้ น ที่ ยั งใช้ เทคโนโลยี ในการด าเนิ นงานน้ อย ท าให้ ขาดความทั นสมั ยและไม่ ทั นต่ อเหตุ การณ์
ความแตกต่างและความหลากหลายของนักเรียนในพื้ นที่ที่ มีความพร้อมต่างกัน ขาดความตระหนั ก
การเสาะแสวงหา แหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมใหม่ ๆ ปัญหาสิ่งแวดล้อม สิ่งยั่วยวนต่าง ๆ มีจานวนมาก เช่น
เกม ท าให้ นั ก เรี ย นสนใจการเรี ย นน้ อ ยลง ยาเสพติ ด ที่ มี อ ยู่ ในสั งคมมี ผ ลต่ อ นั ก เรี ย นที่ อ ยู่ ใน
สภาพแวดล้อมและสังคมที่มีการเสพยาเสพติดโดยรอบ
มิ ติ ด้ านประสิ ทธิ ภ าพมี สภาพในการด าเนิ นการ คื อ ระยะเวลาและงบประมาณ
เป็ น ส าคั ญ งบประมาณในการด าเนิ นงานมี อย่ างจ ากั ดและไม่ ทั่ วถึ ง บุ คลากรในการด าเนิ น งาน
ไม่ เพี ย งพอ โรงเรี ย นแต่ ล ะพื้ น ที่ มี บ ริ บ ทที่ แ ตกต่ างกั น จึ งต้ อ งมี ก ารด าเนิ น งานที่ แตกต่ างกั น ไป
แนวปฏิ บั ติ ในการสื่ อสารสั งคมยั งไม่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพหรื อมี การด าเนิ น งานที่ คลาดเคลื่ อนไปจาก
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วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน บางพื้นที่ยังใช้เทคโนโลยีในการดาเนินงานน้อย ทาให้ขาด
ความทั นสมั ย และไม่ ทั นต่ อเหตุ การณ์ นโยบายมี การเปลี่ ยนแปลงบ่ อยจนเกิ นไป การตรวจสอบ
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ยังขาดการมีส่วนร่วมหรือระบบดิจิทัล ที่ครอบคลุมโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ การประเมินหรือนิเทศติดตามมีขั้นตอนมากเกินไปและข้อจากัดด้านงบประมาณ
ในการขับเคลื่อน
มิ ติ ด้ านความปลอดภั ย มี สภาพในการด าเนิ นการ คื อ ผู้ ปกครองและครอบครั ว
ของผู้ เรี ยนมี ความแตกต่ างกัน เช่ น ฐานะทางเศรษฐกิ จ การคมนาคมไม่ สะดวกและบางพื้ นที่ ที่ มี
ความเสี่ยงในการเดินทาง โรคอุบัติเหตุใหม่ เช่น โควิด 19 และจากปัญหายาเสพติด การทะเลาะวิวาท
สภาพความเป็ นอยู่ ของนักเรียน ปั ญหาครอบครัว พ่อแม่หย่าร้าง ส่งผลทาให้นักเรียนมีความเสี่ ยง
กับภั ยต่าง ๆ ทาให้ นั กเรี ยนเรียนไม่จบการศึกษา ฐานะความเป็ นอยู่ยากจน ขาดแคลน มี พื้นฐาน
ไม่พร้อม ขาดการประสานงานระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษาบางส่วน
ยังขาดสมรรถนะเพียงพอที่จะขับเคลื่อนตนเอง และขับเคลื่อนการดาเนินงานให้นักเรียนและองค์กร
ให้มีความปลอดภัยสูงสุด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบางแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ มีภาวะเสี่ยงในเรื่อง
ความปลอดภัย ทาให้มีข้อจากัดในการดาเนินการด้านความปลอดภัย โรงเรียนขนาดเล็กไม่สามารถ
ใช้งบประมาณด้านความปลอดภัยได้มาก เช่น เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมลงตามสภาพการใช้งาน
ซ่ อ มแซมอาคารเรี ย นที่ ฝ้ า เพดานช ารุ ด เครื อข่ ายการมี ส่ ว นร่ ว มมี น้ อย ภาคประชาสั งคมและ
ภาคีเครือข่ายบางส่วนมีความรู้ความเข้าใจสภาพสังคมที่คุกคามต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กไม่เพียงพอ
2. ปั ญ หาที่ พ บในการติ ดตามและประเมิ น การด าเนิ น งานตามนโยบายส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มิติด้านโอกาสมีปัญหาและข้อจากัดในการดาเนินการ คือ หน่วยงานระดับสูงไม่เห็น
ความสาคัญของการสร้างโอกาสอย่างแท้จริง โดยใช้ความพยายามในการยุบ ควบ รวมโรงเรียนเล็ก ๆ
ที่อยู่ในชุมชนและเป็นโรงเรียนที่สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างแท้จริง ปัญหางบประมาณ สื่อ และ
อุปกรณ์ไม่เพียงพอในการดาเนินงาน ครูและบุคลากรด้านการแนะแนวไม่เพียงพอ ปัญหาครอบครัว
ของนั กเรี ย น เช่ น ความยากจน การหย่ าร้ าง นั กเรี ยนต้ องขาดเรี ยนไปท างานเลี้ ยงดู ครอบครั ว
ความเป็ น อยู่ ไม่ ปลอดภั ย ห่ างไกลจากชุ มชน เดิ นทางมาเรี ยนล าบากไม่ มี ยานพาหนะมา รวมถึ ง
นั ก เรี ย นไม่ เห็ น ความส าคั ญ และไม่ มี ค วามตระหนั ก ในการพั ฒ นาตนเอง ขาดแคลนทุ น ทรั พ ย์
ของโรงเรียนในการสนับสนุนนักเรียนได้ไม่ทั่วถึง
มิติด้านคุณภาพมีปัญหาและข้อจากัดในการดาเนินการ คือ มีข้อจากัดด้านเกณฑ์
อัตรากาลังที่กระทบต่อจานวนครูโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กอย่างมาก ซึ่งขัดแย้งกับนโยบายการสร้าง
โอกาสและสร้างคุณภาพแต่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปิดกั้นการสร้างโอกาสและ
สร้างคุณภาพ ระยะเวลาในการดาเนินงานไม่เพียงพอเนื่องจากต้องปฏิบัติตามนโยบายที่เปลี่ยนแปลง
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อย่ างรวดเร็ วและไม่ ต่ อเนื่ อง นั กเรี ยนมี ปั ญ หาครอบครั วและฐานะยากจน ปั ญ หาการขาดเรี ยน
ปั ญ หาความตั้ งใจของนั กเรี ย นจึ งมี น้ อ ยมากและเกิ ดจากการไม่ เห็ น ความส าคั ญ ของการศึ กษา
จากผู้เรียน ความแตกต่างและความหลากหลายของนักเรียนในพื้นที่ที่มีความพร้อมต่างกัน ขาดความ
ตระหนั ก การเสาะแสวงหา แหล่ งเรี ยนรู้ นวั ตกรรมใหม่ ๆ ปั ญ หาสิ่ งแวดล้ อม สิ่ งยั่ วยวนต่ าง ๆ
มีจานวนมาก เช่น เกม ทาให้นักเรียนสนใจการเรียนน้อยลง ยาเสพติดที่มีอยู่ในสังคมมีผลต่อนักเรียน
ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมและสังคมที่มีการเสพยาเสพติดโดยรอบ
มิติด้านประสิทธิภาพมีปัญหาและข้อจากัดในการดาเนินการ คือ นโยบายเบื้องบน
ปรับเปลี่ยนตามตัวบุ คคลเร็วเกินไป การพัฒนางานปรับเปลี่ยนไม่ทัน ความคล่องตัวในการบริหาร
ค่อนข้างเป็นปัญหาในทางปฏิบัติ การพัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองยังมองไม่เห็นส่วนที่เป็นรูปธรรม
การดาเนิ นงานพั ฒนาคุณภาพการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ ก ไม่สามารถดาเนินการ รวม หรือ เลิก
สถานศึกษาได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากติดขัดในระบบที่เกี่ยวข้องที่ต้องได้รับความยินยอมจากชุมชน
ก่อน จึงจะสามารถดาเนินการเสนอเรื่องรวมหรือเลิกสถานศึกษาได้ การดาเนินงานโรงเรียนคุณภาพ
ชุมชนมีหลักเกณฑ์ในการดาเนินงานไม่ชัดเจนในเบื้องต้น มีข้อจากัดด้านระยะเวลาเป็นนโยบายที่มี
ความเร่งด่วนส่ งผลให้มีการปรั บเปลี่ยนเป้าหมายบ่อยครั้ง การพัฒนาสถานศึกษาให้มีความพร้อม
ต้องอาศัยองค์ประกอบในการพัฒนาหลายด้าน ระยะเวลาและงบประมาณเป็นส าคัญ งบประมาณ
ในการดาเนินงานมีอย่างจากัดและไม่ทั่วถึง นโยบายมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยจนเกินไป การตรวจสอบ
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ยังขาดการมีส่วนร่วมหรือระบบดิจิทัล ที่ครอบคลุมโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ การประเมินหรือนิเทศติดตามมีขั้นตอนมากเกินไปและข้อจากัดด้านงบประมาณ
ในการขับเคลื่อน
มิติด้านความปลอดภัยมีปัญหาและข้อจากัดในการดาเนินการ คือ สถานศึกษา
ขาดความตระหนั ก และเล็ ง เห็ น ความส าคั ญ ในแนวทางและมาตรการในการดู แ ลคุ้ ม ครอง
ความปลอดภัยแก่นักเรียน จานวนนักเรียนมีจานวนมาก การเดินทางโดยรถมอเตอร์ไซค์ บุคลากร
ไม่เพียงพอทาให้รับผิดชอบหลายหน้าที่ และขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ด้านความปลอดภัย
งบประมาณด้านสื่ อ และอุป กรณ์ ไม่เพียงพอในการจัดกิจกรรมและให้ ความรู้ในการดาเนินการ
ตามมาตรการด้านความปลอดภัย โรงเรียนขนาดเล็กไม่สามารถใช้งบประมาณด้านความปลอดภัยได้มาก
เช่น เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมลงตามสภาพการใช้งาน ซ่อมแซมอาคารเรียนที่ ฝ้า เพดานชารุด
เครือข่ายการมีส่วนร่วมมีน้อย ภาคประชาสังคมและภาคีเครือข่ายบางส่วนมีความรู้ความเข้าใจ
สภาพสังคมที่คุกคามต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กไม่เพียงพอ และการกากับ ติดตามตรวจสอบ
บางพื้นที่ยังไม่มีความต่อเนื่อง
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3. แนวทางการติดตามการดาเนินงานตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ
มิ ติ ด้ านโอกาสมี แนวทางการติ ดตามการด าเนิ นงาน คื อ การสนั บสนุ นเกี่ ยวกั บ
การพัฒนาด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน การดาเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ การดาเนินการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อป้องกันไม่ให้ออกจากระบบการศึกษาและการดาเนินการส่งเสริมผู้เรียนที่ด้อยโอกาส
ดังนี้ มีการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดทา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของท้องที่ มีระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบการดาเนินการ
จัดการศึกษาให้กับผู้เรียน อย่างต่อเนื่อง ประสานภาคีเครือข่าย ผู้มีส่วนได้เสียในการรับทราบข้อมูล
ให้ความรู้ ให้การส่งเสริมสนับสนุนในการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมผู้เรียนทั้งทางด้าน ร่างกาย อารมณ์
สังคม และสติปัญญา
มิติด้านคุณภาพมีแนวทางการติดตามการดาเนินการในการส่งเสริมการจัดการศึกษา
ให้ผู้เรียนในด้านหลักสูตร ทักษะการเรียนรู้ สมรรถนะของผู้เรียน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
คือ มีการปรับหลักสูตรที่เน้นสมรรถนะ และทักษะต่างๆที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน รวมทั้ง
ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องหลากหลายให้เหมาะสมกับบริบท
ของสถานศึกษาและท้องถิ่น มี การพั ฒนาบุ คลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการพั ฒ นาสื่ อนวัตกรรม
การจั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ส าหรั บ ผู้ เรียน การพั ฒ นาด้ านพหุ ปั ญ ญา และการวั ด ประเมิ นผลที่ มี
ประสิ ทธิภาพ มี นวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่หลากหลายในการดาเนินการจัดการศึกษาเพื่ อพัฒนา
ผู้ เรี ย นในมี คุ ณ ภาพทั้ งทางด้ าน ร่ างกาย อารมณ์ สั งคม และสติ ปั ญ ญา มี ระบบนิ เทศ ติ ด ตาม
ประเมิ นผล ตรวจสอบการด าเนิ นการจั ดการศึ กษาให้ กั บผู้ เรี ยนอย่ างต่ อเนื่ อง ด าเนิ นการขอรั บ
การสนับสนุนงบประมาณและจัดทาข้อมูลสารสนเทศที่ทันการณ์และมีคุณภาพเพียงพอที่จะเอื้อต่อ
การจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ ตรงประเด็นไม่ซ้าซ้อนมีความเป็นธรรม
มิติด้านประสิทธิภาพมีแนวทางการดาเนินงานติดตาม มิติด้านประสิทธิภาพในการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน และการพั ฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียน
คุณ ภาพชุ ม ชน โรงเรี ย นขนาดเล็ ก และโรงเรียนที่ ส ามารถด ารงอยู่ได้ อ ย่ างมี คุ ณ ภาพ โรงเรีย น
ขยายโอกาสทางการศึกษา การส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์
เฉพาะและสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ การสนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและการพัฒนา
ระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ มีการบริหาร
จัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพในทุกระดับ มีมาตรการการจัด
การศึกษาสอดคล้องเหมาะสมกับ บริบท มีการสร้างและประสานเครือข่ายเพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การดาเนิน งานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์ ส ภาพปัญ หา และถอดบทเรียนเพื่อวางแผน
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การดาเนินงาน และใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาเพื่อการดาเนินงาน มีการใช้นวัตกรรม และการ
ดาเนิ น งานตามวงจรคุณ ภาพ มีการกระจายอานาจในการดาเนิ นงานเพื่อความคล่ องตัว ในการ
ดาเนินการต่าง ๆ และใช้ระบบประกันคุณภาพภายในควบคุมการดาเนินงาน พัฒนาบุคลากรในด้าน
ความรู้ต่าง ๆ รวมทั้งความสามารถทางเทคโนโลยี การจัดการความรู้ และการสร้างชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
มิติด้านความปลอดภัยมีแนวทางการติดตามการดาเนินงาน คือ ด้านความปลอดภัย
และมี การขั บ เคลื่ อนระบบและกลไกในการดู แลความปลอดภั ย ให้ กั บ ผู้ เรี ยน ครู และบุ ค ลากร
ทางการศึกษา คือ มีการกาหนดจุดเน้นด้านความปลอดภัยและมีมาตรการความปลอดภัย มีการจัด
ให้ ความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องของความปลอดภั ยในสถานศึ กษา มี การสร้างความตระหนั กให้ กั บ
บุคลากรในพื้นที่ให้ เห็นความสาคัญด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ กาหนดมาตรการกากับ
ติดตามสถานศึกษาในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและส่งเสริม
สนั บสนุ นให้ สถานศึ กษาจั ดระบบดูแลความปลอดภั ยของนั กเรียนให้ มี ประสิ ทธิภาพ น านโยบาย
แจ้ งให้ โรงเรียนในสั งกัดทราบและดาเนินงานตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้ นพื้ น ฐาน มี การสร้ างภาคี เครื อข่ ายและประชาสั มพั นธ์ให้ กั บทุ กภาคส่ วนที่ มี ส่ วนได้ เสี ยในการ
ให้ความรู้ ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินการด้านความปลอดภัยให้ครอบคลุมในมิติต่าง ๆ ดาเนินการ
อบรมเพื่อให้ความรู้กับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในด้านต่าง ๆ
4. กระบวนการติดตามและประเมินการดาเนินงานตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการ
การศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน วิ ถี ใหม่ วิถี คุ ณ ภาพ ผลการสั งเคราะห์ เอกสาร แนวคิ ด ทฤษฏี งานวิ จั ย
ที่เกี่ยวข้อง และการวิเคราะห์แบบนิรนัย สรุปเป็นกระบวนการการติดตามและประเมินของรูปแบบ
การด าเนิ น งานตามนโยบายส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน วิ ถี ใหม่ วิ ถี คุ ณ ภาพ
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การวิเคราะห์ผลและสรุปผล และการ
รายงานผลและให้ข้อมูลป้อนกลับ
วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องโครงสร้างองค์ประกอบการดาเนินงาน
ตามนโยบาย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลาดับสอง โครงสร้างองค์ประกอบการดาเนินงาน
ตามนโยบาย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ มีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนั้นการดาเนินงานตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิ ถี ใหม่ วิ ถี คุ ณ ภาพ ประกอบด้ ว ย 4 องค์ ป ระกอบหลั ก ได้ แ ก่ ด้ า นโอกาส (Opportunity)
มี 5 องค์ประกอบย่อย คือ (1) การเข้าถึงเท่าเทียมและเสมอภาค (2) การใช้ระบบสารสนเทศพัฒนา
การศึกษา (3) การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ (4) การขับเคลื่ อนการศึกษาเพื่ออาชีพ (5) การเพิ่ม
ช่องทางในการเลือกศึกษา ด้านคุณภาพ (Quality) มี 7 องค์ประกอบย่อย คือ (1) ระบบสารสนเทศ
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ที่ทันสมัย (2) นวัตกรรมการบริหารจัดการ (3) ระบบการคัดเลือกบุคลากร (4) หลักสูตรที่ตอบสนอง
ความต้องการ (5) การเสริมทักษะการเรียนรู้ (6) ผู้ เรียนมี คุณลั กษณะที่พึ งประสงค์ (7) เครือข่าย
มีส่วนร่วม ส่งเสริม สนับสนุน ด้านประสิทธิภาพ (Performance) มี 5 องค์ประกอบย่อย คือ (1) การใช้
นวั ต กรรมในการขั บ เคลื่ อ น (2) การกระจายอ านาจสู่ ภู มิ ภ าค (3) การมี ส่ ว นร่ ว มทุ ก ภาคส่ ว น
(4) ความรับผิดชอบการศึกษาในทุกระดับ (5) การสร้างกลไกในการตรวจสอบ ด้านความปลอดภัย
(Safety) มี 5 องค์ประกอบย่อย คือ (1) ความตระหนักความปลอดภัย (2) ทักษะด้านการป้องกันตัวเอง
(3) การสร้างกลไกตามหลักธรรมาภิบาล (4) การป้องกันผู้เรียนจากการถูกคุกคาม (5) ภาคีเครือข่าย
ที่มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ข้อ 3 เพื่อสร้างรูปแบบติดตามและประเมินการดาเนินงานตามนโยบาย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ
รูป แบบติ ดตามและประเมิน การดาเนิ น งานตามนโยบายส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ มีส่วนประกอบของรูปแบบ 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ส่วนนา
ประกอบด้วย แนวคิดพื้น ฐานของรูปแบบติดตามประเมินการดาเนินงานตามนโยบายสานักงาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณ ภาพ หลั ก การของรูป แบบติ ดตามประเมิ น
การดาเนินงานตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ และ
วัตถุป ระสงค์ของรู ป แบบติดตามประเมินการดาเนิ น งานตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้น ฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณ ภาพ ส่วนที่ 2 เนื้อหา ประกอบด้วย องค์ประกอบนโยบาย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ และกระบวนการติดตามประเมิน
การดาเนินงานตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ และ
ส่วนที่ 3 เงื่อนไขความสาเร็จของรูปแบบ คือ ผู้บริหารระดับสูงให้ความสาคัญกับการติดตามและ
ประเมิน งานระดับ นโยบาย ในการด าเนิ นการติด ตามและประเมินการด าเนิ นงานตามนโยบาย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้องได้รับความร่วมมืออย่างดี
จากผู้บริหาร บุคลากร หน่วยงานและเครือข่ายการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่วน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ได้แก่ ผู้อานวยการส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อานวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ศึกษานิ เทศก์ บุ คลากรในส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริห ารสถานศึกษาและครู ต้องศึกษา
รูปแบบติดตามประเมินการดาเนินงานตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิถีใหม่ วิถีคุณ ภาพในทุกขั้น ตอน เพื่อให้ มีแนวทางในการปฏิบั ติเป็ นแนวทางเดียวกัน และการ
ดาเนินงานรูปแบบติดตามประเมินการดาเนินงานตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้องมี การวางแผนการดาเนินงานที่ชัดเจน และมีการกากับ ติดตาม
ประเมินผลเป็นระยะทั้งก่อนดาเนินงาน ระหว่างดาเนินงานและหลังดาเนินงาน
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รูปแบบติดตามประเมินการดาเนินงานตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ โดยผู้ทรงคุณวุฒิมีร้อยละความเหมาะสมอยู่ระหว่าง 70.00 - 100.00
เมื่อพิ จารณาแต่ละส่ วน ส่วนน ามีร้ อยละความเหมาะสมอยู่ระหว่าง 70.00 – 100.00 ส่วนเนื้ อหา
มีร้อยละความเหมาะสมร้อยละร้อย ส่ วนเงื่อนไขความส าเร็จ มีร้อยละความเหมาะสมอยู่ระหว่าง
80.00 – 100.00 ตามลาดับ
ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบ
ติดตามและประเมิน การดาเนิ น งานตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน
วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านความเหมาะสม
ของรูป แบบอยู่ ในระดั บมากที่ สุ ด (X̅ = 4.55, SD = 0.14) ความเป็น ไปได้ของรูป แบบอยู่ในระดั บ
มากที่ สุ ด (X̅ = 4.53, SD = 0.15) ความเป็ น ประโยชน์ ข องรู ป แบบอยู่ ในระดั บ มาก (X̅ = 4.44,
SD = 0.14) และความถูกต้องของรูปแบบอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.07, SD = 0.14) ตามลาดับ
คุ ณ ภาพคู่ มื อ การใช้ รู ป แบบติ ด ตามและประเมิ น การด าเนิ น งานตามนโยบาย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยรวมอยู่ใน
ระดั บ มาก (X̅ = 4.33, SD = 0.18) เมื่อ พิ จารณารายประเด็น พบว่า การจัด ล าดั บ และหมวดหมู่
ภายในเล่ มคู่มือ มีความเชื่อ มโยงทุกขั้นตอนและถูกต้องตามหลั กวิช าการ อยู่ในระดับ มากที่ สุ ด
(X̅ = 4.55, SD = 0.14) ที่เหลืออยู่ในระดับมากทั้งหมด เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยคือการกากับ ติดตาม
ประเมินผลมีความเหมาะสม (X̅ = 4.40, SD = 0.70) เนื้อหาของคู่มือมีความถูกต้อง ชัดเจน ล าดับ
ขั้นตอนตรงตามวัตถุประสงค์ และส่วนของรูปแบบ มีความเหมาะสม (X̅ = 4.40, SD = 0.84) สานวน
ภาษาที่ ใช้ ในคู่ มื อมี ความเข้ าใจง่ าย ถู กต้ องมี ความสั มพั นธ์ กั น และส่ วนของการน ารู ปแบบไปสู่
การปฏิบัติมีความเหมาะสม (X̅ = 4.30, SD = 0.67) รูปเล่มของคู่มือมีความน่าสนใจ มีความเหมาะสม
สะดวกในการศึ ก ษา (X̅ = 4.30, SD = 0.95) เนื้ อ หาของรู ป แบบการติ ด ตามและประเมิ น
การด าเนิ น งานตามนโยบายส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้ นฐาน วิ ถี ใหม่ วิ ถี คุ ณ ภาพ
มีความถูกต้องเหมาะสม เป็นไปตามแนวคิด ทฤษฎีและหลักการสร้างรูปแบบ (X̅ = 4.20, SD = 0.63)
คู่ มื อ เป็ น ประโยชน์ และตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของผู้ บ ริ ห ารและผู้ ที่ เกี่ ยวข้ อ ง (X̅ = 4.20,
SD = 0.79) และส่วนของบทนา มีความเหมาะสม (X̅ = 4.20, SD = 0.92) ตามลาดับ
วัตถุประสงค์ข้อ 4 เพื่อทดลองใช้และประเมินรูปแบบติดตามและประเมินการดาเนินงาน
ตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ
ความคิดเห็นประเด็นความเป็นไปได้ ความเหมาะสม ความถูกต้อง และความมีประโยชน์
ของการใช้รูปแบบติดตามและประเมินการดาเนินงานตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้ นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุ ณภาพ โดยภาพรวมทุ กประเด็นอยู่ ในระดับ มาก (X̅ = 4.41, SD = 0.14)
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เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้
ด้านความถูกต้องของการใช้รูปแบบติดตามและประเมินมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (X̅ = 4.49, SD = 0.26)
รองลงมาคือ ความเหมาะสมของการใช้รูปแบบติดตาม และประเมิน (X̅ = 4.43, SD = 0.32) ความมี
ประโยชน์ของการใช้รูปแบบติดตามและประเมิน (X̅ = 4.42, SD = 0.28) และความเป็นไปได้ของการ
ใช้รูปแบบติดตามและประเมิน (X̅ = 4.31, SD = 0.27) ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์ ข้อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ มในประเด็ น ของรูป แบบติ ด ตามและประเมิ น
การดาเนิ น งานตามนโยบายส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน วิถี ใหม่ วิถีคุ ณ ภาพ
มีความเหมาะสมดี และดีมากในบางขั้นตอนซึ่งช่วยลดขั้นตอนการทางานของผู้ปฏิบัติ เป็นรูปแบบ
การติดตามที่ดีในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถนา
ข้อคาถามมาพัฒนาการปฏิบัติงานได้
ความพึ งพอใจหลั งการใช้รูปแบบติดตามและประเมิ นการดาเนิ นงานตามนโยบาย
สานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(X̅ = 4.38, SD = 0.23) เมื่ อพิ จารณารายประเด็ นพบว่าระดั บความพึ งพอใจอยู่ ในระดั บมากที่ สุ ด
7 ประเด็น และอยู่ในระดับมาก 8 ประเด็น โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ สามารถ
นาแนวทางการพัฒนารูปแบบมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาได้มากขึ้น (X̅ = 4.68, SD = 0.53)
รู ป แบบช่ ว ยให้ การติ ด ตามและการประเมิ น เป็ น ระบบและสั ม พั น ธ์ กั น (X̅ = 4.63, SD = 0.49)
ประโยชน์ ของรู ป แบบติ ดตามและประเมิ นการด าเนิ นงานตามนโยบายส านั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ (X̅ = 4.60, SD = 0.59) ช่วยให้เห็นคุณค่าในการนารูปแบบ
ไปใช้ในการพัฒนาด้านการติดตามและประเมินได้มากขึ้น (X̅ = 4.58, SD = 0.50) รูปแบบช่วยสร้าง
แรงจูงใจ การยอมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา (X̅ = 4.58, SD = 0.55) คู่มือการใช้รูปแบบติดตาม
และประเมิ น การด าเนิ น งานตามนโยบายส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน วิ ถี ใหม่
วิถีคุณภาพ (X̅ = 4.55, SD = 0.55) ความเหมาะสมของรูปแบบติดตามและประเมินการดาเนินงาน
ตามนโยบาย (X̅ = 4.55, SD = 0.60) รูปแบบช่วยแก้ปัญหาในกระบวนการขั้นตอนการติดตาม และ
ประเมิ น ที่ ไม่ เป็ น ระบบ (X̅ = 4.43, SD = 0.78) รู ป แบบติ ด ตามและประเมิ น การด าเนิ น งาน
ตามนโยบายมี คุ ณภาพและประสิ ทธิภาพ (X̅ = 4.35, SD = 0.74) เนื้ อหาของรูปแบบติ ดตามและ
ประเมินการดาเนินงานตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ
(X̅ = 4.33, SD = 0.73) กระบวนการด าเนิ น งานรู ป แบบติ ด ตามและประเมิ น การด าเนิ น งาน
ตามนโยบาย (X̅ = 4.25, SD = 0.78) รูปแบบช่วยให้มีการวิเคราะห์ สรุปผล รายงานผลการทางาน
อย่างเป็นระบบและได้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง ชัดเจน (X̅ = 4.13, SD = 0.72) รูปแบบมีความชัดเจน
ในขั้นตอนการดาเนิ นการ (X̅ = 4.05, SD = 0.78) ความส าคัญในรูปแบบ เทคนิค วิธีการ ใหม่ ๆ เพื่อนา
มาใช้ในการพัฒนาการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน (X̅ = 4.03, SD = 0.92) รูปแบบมีความ
น่าสนใจ ตรงกับประเด็นปัญหาและความต้องการ (X̅ = 3.93, SD = 0.86) ตามลาดับ
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อภิปรายผล
ผลการวิจัย การพัฒนารูปแบบติดตามและประเมินการดาเนินงานตามนโยบายสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ สามารถอภิปรายผลการวิจัย ได้ดังนี้
1. แนวทางการติดตามการดาเนินงานตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ
มิติด้านโอกาสมีแนวทางการติดตามการดาเนินงาน คือ การสนับสนุนเกี่ยวกับ
การพัฒนาด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน การดาเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐานอย่ า งมี คุ ณ ภาพ การด าเนิ น การพั ฒ นาระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ เด็ ก และเยาวชนที่ อ ยู่
ในการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อป้องกันไม่ให้ออกจากระบบการศึกษาและการดาเนินการส่งเสริมผู้เรียน
ที่ด้อยโอกาส ดังนี้ มี การจั ดการศึก ษาให้ ส อดคล้ องกั บบริบ ทของพื้น ที่ มีการกาหนดมาตรฐาน
การศึกษา และจัดทาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของท้องที่ มีระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
ตรวจสอบการดาเนินการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน อย่างต่อเนื่อง ประสานภาคีเครือข่าย ผู้มีส่วนได้เสีย
ในการรับทราบข้อมูล ให้ความรู้ ให้การส่งเสริมสนับสนุนในการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมผู้เรียน
ทั้งทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580
ด้ านการสร้ างความสามารถในการแข่ งขั น “สร้ างคุ ณ ค่ าใหม่ ในอนาคต” ด้ วยการเพิ่ มศั กยภาพ
ของผู้ ป ระกอบการ พั ฒ นาคนรุ่ นใหม่ ลดความเหลื่ อมล้ าของคนในประเทศ ด้ านการพั ฒ นาและ
เสริ มสร้ างศั กยภาพทรั พยากรมนุ ษย์ มี เป้ าหมาย การพั ฒ นาที่ ส าคั ญ เพื่ อพั ฒ นาคนในทุ กมิ ติ และ
ในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการ
ที่ ดี รอบด้ าน และมี สุ ขภาวะที่ ดี ในทุ กช่ วงวั ย เป้ าหมายแผนการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
ระยะ 20 ปี บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการคือ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา
(Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency)
และตอบโจทย์ บริ บท เปลี่ ยนแปลง (Relevancy แผนปฏิ บั ติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)
ของกระทรวงศึ ก ษาธิก าร ด้ านการผลิ ต และพั ฒ นาก าลั งคน การวิ จั ย และนวัต กรรมเพื่ อ สร้า ง
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การพัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัยและการสร้างสังคม
แห่ งการเรี ยนรู้ และการสร้ างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่ าเที ยมทางการศึกษา และวาระ
เร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ วาระที่ 5 การพัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัด
การศึ กษาที่ เน้ น พั ฒ นาทั กษะอาชี พของผู้ เรี ยน เพื่ อพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต สร้ างอาชี พ และรายได้
ที่ เหมาะสม และเพิ่ มขี ดความสามารถในการแข่ งขั นของประเทศ วาระที่ 6 การศึ กษาตลอดชี วิ ต
การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ประซาชนในแต่ละช่วงวัย
ได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็มตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึ ง
วัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ซึ่งสอดคล้องกับ
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คาบอนกา (Kabonga, 2019) กล่าวว่า การติดตามและประเมินผลเป็นกระบวนการที่มีความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กัน โดยการติดตามจะเป็นการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับงานของโครงการ สาหรับกากับแก้ไข
และป้ องกันปั ญหา อุปสรรคระหว่างการดาเนินงาน ในขณะที่การประเมินผลเป็นการตัดสินคุณค่า
ของปัจจัยนาเข้า การดาเนินงานและผลของโครงการสาหรับปรับปรุงการดาเนินการ สรุปผลสาเร็จ
ตลอดจนเป็นการปฏิบัติงานให้สอดคลองกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่ได้ยึดหลักการบริหาร
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ อี กทั้งจาเป็นที่บุ คลากรในองค์การทุกส่วน จะต้องรวมกันบริหารจัดการองค์กร/
แผนงาน/ โครงการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นรูปธรรม เนื่องจากการวางแผน/ โครงการต่าง ๆ นั้น
ไม่สามารถทาให้สาเร็จได้ด้วยคน ๆ เดียว การทางานเป็นทีม จึงเป็นส่ วนสาคัญที่จาเป็นที่จะทาให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยนาผลการปฏิบัติงานมาปรับปรุงแนวทาง การดาเนินการให้เหมาะสม บังเกิดผล
ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
มิติด้านคุณภาพมีแนวทางการติดตามการดาเนินการในการส่งเสริมการจัดการศึกษา
ให้ ผู้ เรี ยน ในด้ านหลั กสู ตร ทั กษะการเรี ยนรู้ สมรรถนะของผู้ เรี ยน การพั ฒ นาครู และบุ คลากร
ทางการศึ กษา คือ มีการปรั บหลั กสู ตรที่ เน้ นสมรรถนะ และทักษะต่างๆที่จ าเป็ นในศตวรรษที่ 21
ของผู้ เรี ยน รวมทั้ งส่ งเสริ มคุ ณ ลั กษณะอั นพึ งประสงค์ พั ฒ นาหลั กสู ตรอย่ างต่ อเนื่ องหลากหลาย
ให้ เหมาะสมกั บ บริ บ ทของสถานศึ กษาและท้ องถิ่ น มี การพั ฒ นาบุ คลากรทางการศึ กษาเกี่ ยวกั บ
การพัฒนาสื่อนวัตกรรม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาหรับผู้เรียน การพัฒนาด้านพหุปัญญา และการวัด
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่หลากหลายในการดาเนินการจัดการศึกษา
เพื่ อพั ฒ นาผู้ เรี ยนในมี คุ ณ ภาพทั้ งทางด้ าน ร่างกาย อารมณ์ สั งคม และสติ ปั ญ ญา มี ระบบนิ เทศ
ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบการดาเนินการจัดการศึกษาให้กับผู้ เรียน อย่างต่อเนื่อง ดาเนินการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณและจัดทาข้อมูลสารสนเทศที่ทันการณ์และมีคุณภาพเพียงพอที่จะเอื้อ
ต่อการจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ ตรงประเด็นไม่ซ้าซ้อนและมีความเป็นธรรมสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหาร
จัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทยสอดคล้องกับ
แผนการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 แผนการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 เป็ นแผน
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและ
ความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
พัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในการทางานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนา
ประเทศ การกาหนดสาระสาคัญสาหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ คือ
การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา
(Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบท เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 ปี
ข้างหน้า โดยมียุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกัน ข้อที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยสอดคล้องกับจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็น กรอบแนวทาง
ในการด าเนิ น งาน ซึ่ งมี สาระส าคั ญ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ โดยจัดการศึกษา
ทุกระดับทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัด
ประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ส่งเสริมการพัฒนากรอบ
หลั กสู ตรระดับท้องถิ่นและหลั กสู ตรสถานศึกษา ตามความต้องการจาเป็นของกลุ่ มเป้ าหมายและ
แตกต่างหลากหลายตามบริ บทของพื้ นที่ พั ฒ นาผู้ เรียนให้ มี ทักษะการคิ ดวิเคราะห์ สามารถแก้ไข
สถานการณ์ เฉพาะหน้ า ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยจั ด การเรี ย นรู้ เชิ ง รุ ก (Active Learning)
จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จาลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้นและพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิตเพื่อเป็นเครื่องมือในการดารงชีวิต สร้างอาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
สุขภาวะทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ อีกทั้งสอดคล้องกับวาระเร่งด่วน (Quick Win) กระทรวงศึกษาธิการ
ในวาระที่ 2 หลั กสู ตรฐานสมรรถนะ มุ่ งเน้ นการจั ดการเรียนรู้ที่ หลากหลายโดยยึ ดความสามารถ
ของผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการและวาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและ
รายได้ที่เหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งนี้สอดคล้ องกับนโยบาย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน
และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต และมุ่งสู่ Thailand 4.0 ที่สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 และมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และนโยบาย ดังนี้
ด้านพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษที่ 21
การพัฒนาผู้ บริหาร ครู และบุ คลากรการศึกษาให้ เป็ นมืออาชีพ มี สมรรถนะด้านภาษาและการใช้
เทคโนโลยี ดิจิ ทัล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้
เทคโนโลยี ดิจิ ทั ล (Digital Technology) เพื่ อพั ฒ นามุ่ งสู่ Thailand 4.0 สอดคล้ องกั บงานวิจัยของ
วีริยา ภูถาวร และสุธรรม ธรรมทัศนานนท์ (2564) การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างคุณลักษณะครูผู้นา
ในการจัดการเรียนรู้ยุคดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สาหรับโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 พบว่า คุณลักษณะครูผู้นาในการจัดการเรียนรู้ยุคดิจิทัลเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้าน ได้แก่ คุณลักษณะด้านความรู้ความเข้าใจ
ดิจิทัล ครูในยุคปัจจุบันต้องสามารถเป็น ผู้กากับติดตามและคอยให้ความช่วยเหลือผู้เรียน เน้นผู้เรียน
ให้ มี ค วามเป็ น ผู้ เรีย นในยุ ค ดิจิ ทั ล ซึ่งครูเองต้อ งเป็ น ผู้ ส ามารถใช้ เทคโนโลยี ได้ อ ย่างคุ้ ม ค่า และ
หลากหลายสาหรับสร้างบทเรียน นาเทคโนโลยีดิจิทัลมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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มิติด้านประสิทธิภาพมีแนวทางการดาเนินงานติดตามในการพัฒนาระบบบริหาร
จั ดการโดยใช้พื้ น ที่ เป็ น ฐาน และการพั ฒ นาโรงเรียนมั ธ ยมดีสี่ มุม เมื อง โรงเรีย นคุ ณ ภาพชุม ชน
โรงเรี ย นขนาดเล็ ก และโรงเรี ย นที่ ส ามารถด ารงอยู่ ได้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพ โรงเรี ย นขยายโอกาส
ทางการศึกษา การส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะและ
สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ การสนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและการพัฒนาระบบและ
เพิ่มประสิ ท ธิภ าพการนิ เทศ ติดตามประเมินผลการศึกษาขั้น พื้นฐาน ส่ งเสริมการจัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพในทุกระดับ มีมาตรการการจัดการศึกษาสอดคล้องเหมาะสมกับบริบท มีการสร้าง
และประสานเครือข่ายเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์
สภาพปั ญหา และถอดบทเรีย นเพื่อวางแผนการดาเนินงาน และใช้กระบวนการวิจัยและพัฒ นา
เพื่อการดาเนินงาน มีการใช้นวัตกรรม และการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ มีการกระจายอานาจ
ในการดาเนินงานเพื่อความคล่องตัวในการดาเนินการต่าง ๆ และใช้ระบบประกันคุณภาพภายใน
ควบคุมการดาเนินงาน พัฒนาบุคลากรในด้ านความรู้ต่าง ๆ รวมทั้งความสามารถทางเทคโนโลยี
การจัดการความรู้ และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒ นาการจัด
การศึกษาด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญเพื่อพัฒนาคน
ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง มีคุณภาพ และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง
มีทักษะที่จาเป็น ในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ ภาษา
ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒ นาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอด ชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มี
ทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัด
ของตนเอง แผนการปฏิ รูป ประเทศ ด้านการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เรื่องการพั ฒ นาการ
จัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) การพัฒนากาลังคนให้มี
สมรรถนะในการท างานที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของตลาดงาน และการพั ฒ นาประเทศ
พัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้สาหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใต้บริบท
เศรษฐกิจและสังคม ของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวไปสู่ประเทศที่พัฒนา ยุทธศาสตร์การผลิต
และพัฒนากาลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพ
ของคนไทยทุกช่วงวัย แผนปฏิบั ติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) และแผนปฏิบั ติ ราชการ
รายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงศึ กษาธิการ เรื่อ ง การผลิ ตและพั ฒ นากาลั งคน การวิจัย และ
นวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การพัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัย
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และการสร้ า งสั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ นโยบายและจุ ด เน้ น ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ประจ าปี
งบประมาณ 2564 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ
โดยจั ดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้ห ลักสู ตรฐานสมรรถนะ ส่ งเสริมการพั ฒ นากรอบ
หลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา ตามความต้องการจาเป็นของกลุ่มเป้าหมายและ
แตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นที่ พัฒ นาผู้ เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไข
สถานการณ์ เฉพาะหน้ า ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยจั ด การเรี ย นรู้ เชิ ง รุ ก (Active Learning)
จากประสบการณ์ จ ริ งหรื อ จากสถานการณ์ จาลองผ่ านการลงมือ ปฏิ บั ติ ตลอดจนจั ดการเรีย น
การสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น เพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้นและ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิตเพื่อเป็นเครื่องมือในการดารงชีวิตและสร้างอาชีพ อาทิ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โดยจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ
(English for ALL) ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทา กอปรกับ
วาระเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้ น
การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
สมรรถนะที่ ต้องการ วาระที่ 5 พั ฒนาทักษะทางอาชีพ ส่ งเสริมการจัดการศึกษาที่ เน้ นพั ฒนาทักษะ
อาชีพของผู้เรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับประชาชน
ทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ประซาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการ
อย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็มตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒ นาหลักสูตร
ที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยวาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับ ผู้ที่มี
ความต้ อ งการจ าเป็ น พิ เศษ ส่ งเสริม การจั ด การศึ ก ษาให้ ผู้ ที่ มี ค วามต้ อ งการจ าเป็ น พิ เศษได้ รั บ
การพัฒ นาอย่างเต็มศักยภาพสามารถดารงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อื่น
ในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ นโยบายสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและมีความ
เป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มี
สมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
มิติด้านความปลอดภัยมีแนวทางการติดตามการดาเนินงาน คือ ด้านความปลอดภัย
และมี การขั บ เคลื่ อนระบบและกลไกในการดู แลความปลอดภั ย ให้ กั บ ผู้ เรี ยน ครู และบุ ค ลากร
ทางการศึกษา คือ มีการกาหนดจุดเน้นด้านความปลอดภัยและมีมาตรการความปลอดภัย มีการจัด
ให้ ความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องของความปลอดภั ยในสถานศึ กษา มี การสร้างความตระหนั กให้ กั บ
บุคลากรในพื้นที่ให้ เห็นความสาคัญด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ กาหนดมาตรการกากับ
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ติดตามสถานศึกษาในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดระบบดูแลความปลอดภัยของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ นานโยบายแจ้งให้
โรงเรียนในสังกัดทราบและดาเนินงานตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีการสร้างภาคีเครือข่ายและประชาสัมพันธ์ให้กับทุกภาคส่วนที่มีส่วนได้เสียในการให้ความรู้ ส่งเสริม
สนับสนุนการดาเนินการด้านความปลอดภัยให้ครอบคลุมในมิติต่าง ๆ ดาเนินการอบรมเพื่อให้ความรู้
กับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในด้านต่าง ๆ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580
ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการ
บริ ห ารจั ดการสภาวะแวดล้ อมของ ประเทศให้ มี ความมั่ นคง ปลอดภั ย เอกราช อธิ ปไตย และมี
ความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 การเสริ ม สร้ างและพั ฒ นาศั ก ยภาพทุ น มนุ ษ ย์
แผนการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการ
สร้ างสั งคมแห่ งการเรี ย นรู้ นโยบายรั ฐบาล พลเอก ประยุ ทธ์ จั นทร์ โอชา นโยบายเร่ งด่ วนเรื่ อง
การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่ อ งการจั ด การศึ ก ษา เพื่ อ ความมั่ น คงของสั งคมและประเทศชาติ นโยบายและจุ ด เน้ น ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ 2564 ด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง โดยพัฒนา
คุ ณ ภาพการศึ กษาโดยน้ อมน ายุ ทธศาสตร์ พระราชทาน “เข้ าใจ เข้ าถึ ง พั ฒ นา” เป็ นหลั กในการ
ดาเนินการ เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัย จากยาเสพติด
อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ วาระเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ วาระที่ 1
เรื่องความปลอดภัยของผู้ เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลื อ
นั กเรี ยน เพื่ อให้ ผู้ เรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู้ อย่ างมี คุ ณ ภาพ มี ความสุ ข และได้ รับการปกป้ องคุ้ มครอง
ความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแล
ตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม นโยบายสานักงานคณะกรรมการ
การศึ กษาขั้นพื้ นฐาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ด้ านการศึ กษาเพื่ อเสริมสร้างความมั่ นคง
ของสถาบั นหลักของชาติ และการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และกษมา ช่วยยิ้ม นัฎจรี เจริญสุข และโสภณ เพ็ชรพวง (2563) ศึกษาด้านความปลอดภัย
ของผู้ บริ หารและครู โดยการพั ฒ นารูปแบบการสร้างความสุ ขในการท างานของผู้ บริหาร และครู
ในสถานศึ กษา สั งกัดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาสุ ราษฎร์ธานี ผลการวิจั ยพบว่ า
1) สภาพความสุ ข ในการท างานของผู้ บ ริ ห าร และครู ในสถานศึ ก ษา มี อ งค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ
5 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการติดต่อสัมพันธ์ ด้านความรักในงาน ด้านความสาเร็จในงาน ด้านการเป็น
ที่ยอมรับ และด้านความพึงพอใจในงาน
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2. กระบวนการติดตามและประเมินของรูปแบบการดาเนินงานตามนโยบายสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ
กระบวนการการติ ดตามและประเมิ น ของรู ป แบบการด าเนิ น งานตามนโยบาย
ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน วิถี ใหม่ วิถี คุ ณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้ นตอน คื อ
การวางแผน การปฏิ บั ติ ตามแผน การวิ เคราะห์ ผลและสรุปผล และการรายงานผลและให้ ข้ อมู ล
ป้ อนกลั บ สอดคล้องกับงานวิจั ยของชาครีย คะนอง ประกฤติยา ทักษิโณ และจตุภูมิ เขตจัตุรัส
(2556) เรื่อง การพัฒนารูปแบบการกากับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาดานทักษะการคิด
ขั้นสูงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การประยุกตแนวคิดการประเมินแบบแผนที่ผลลัพธมีองคประกอบ
ของการกากับติดตามและประเมินผล คือ วัตถุประสงคและเปาหมายของรูปแบบ สิ่งที่มุงกากับ ติดตาม
และประเมิ น ผล และวิ ธี ก ารด าเนิ น การก ากั บ ติ ด ตามและประเมิ น ผลโดยการประยุ ก ตแนวคิ ด
การประเมินแบบแผนที่ผลลัพธ งานวิจัยของนิกูล ทองหน้าศาล ถาวร สารวิทย์ และชวน ภารังกุล
(2563) เรื่องการพัฒนารูปแบบการนิ เทศภายในแบบการสอนงานและระบบพี่เลี้ยงของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร องค์ประกอบที่ต้องการพัฒนามีกระบวนการ
การติ ดตาม และประเมิ น ได้ แก่ การวางแผนการนิ เทศ การให้ ความรู้ ความเข้ าใจในการท างาน
การลงมือปฏิบัติงาน การสร้างเสริมกาลังใจ การประเมินผลการนิเทศ และการพัฒนาให้ต่อเนื่อง และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของวิรัลพัชร นิลแก้วบวรวิชญ์ และธัชชัย จิตรนันท์ (2563) เรื่องการพัฒนา
รู ป แบบการนิ เทศแบบร่ วมพั ฒ นาวิชาชี พเพื่ อพั ฒ นางานวิ ชาการ ด้ านการวั ดผลและประเมิ นผล
การเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีกระบวนการ ดังนี้ การนิเทศแบบร่วมพัฒนาวิชาชีพ การวางแผน
การนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู การลงมือปฏิบัติ มีการสังเกตการณ์สอนของครู การให้ข้อมูล
ย้อนกลับ และการประเมินผลการนิเทศแบบร่วมพัฒนาวิชาชีพ
3. องค์ป ระกอบการดาเนิ นงานตามนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึก ษา
ขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ
องค์ป ระกอบการดาเนิ นงานตามนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึก ษา
ขั้ น พื้ น ฐาน วิ ถี ใหม่ วิ ถี คุ ณ ภาพ 4 ด้ า น ได้ แ ก่ มิ ติ ด้ า นโอกาส (Opportunity) มิ ติ ด้ านคุ ณ ภาพ
(Quality) มิติด้านประสิทธิภาพ (Performance) และ มิติด้านความปลอดภัย (Safety) อภิปราย
ผลได้ดังนี้
มิ ติ ด้ านโอกาส มี อ งค์ ป ระกอบย่ อ ย ได้ แ ก่ การเข้ า ถึ งเท่ าเที ย มและเสมอภาค
การใช้ระบบสารสนเทศพัฒนาการศึกษา การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ การขับเคลื่อนการศึกษา
เพื่ออาชีพ และการเพิ่มช่องทางในการเลือกศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580
ด้านความมั่นคงมีเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข มุ่งเน้น
การพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือ
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กับ ภั ย คุกคามและภัย พิ บั ติได้ ทุกรู ปแบบ และทุกระดับความรุน แรง ที่อาจจะเกิ ดขึ้นในอนาคต
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมาย การพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา โดยพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และ
ใช้ดิจิทัลเป็น เครื่องมือการเรียนรู้ ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ระดมสรรพกาลัง
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนนาร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
ให้ ส อดคล้ อ งพระราชบั ญ ญั ติ พื้ น ที่ น วั ต กรรมการศึ ก ษา พ.ศ. 2562 นโยบายและจุ ด เน้ น ของ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 (นางสาวตรี นุ ช เที ย นทอง รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ) การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
ทางการศึกษา และผู้ เรีย นที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสและการเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการ
มี ส่ ว นร่ ว มของผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เพิ่ ม โอกาสและการเข้า ถึงการศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพของกลุ่ ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ วาระเร่งด่วน (Quick Win)
ของกระทรวงศึกษาธิการ วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนา
ทักษะอาชีพของผู้เรียน เพื่อพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิต
สาหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ประซาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษา
ตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็มตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และ
พั ฒ นาหลั ก สู ต รที่ เหมาะสมเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มในการเข้ า สู่ สั ง คมผู้ สู ง วั ย และวาระที่ 7
การจั ด การศึ ก ษาส าหรั บ ผู้ ที่ มี ค วามต้ อ งการจ าเป็ น พิ เศษ ส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาให้ ผู้ ที่ มี
ความต้องการจาเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพสามารถดารงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ
ศักดิ์ศรี เท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
มิติด้านคุณภาพ มีองค์ประกอบย่อย ได้แก่ ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย นวัตกรรม
การบริหารจัดการ ระบบการคัดเลือกบุคลากร หลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการ การเสริมทักษะ
การเรี ย นรู้ ผู้ เรี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ และเครื อ ข่ า ยมี ส่ ว นร่ ว ม ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
ความสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มี ทั้งนี้ยังสอดคล้อง
กับ แผนการปฏิรูป ประเทศ โดยการปฏิ รูป ประเทศต้องดาเนินการเพื่ อให้ บรรลุ เป้ าหมายตามที่
บั ญญั ติไว้ ในการพัฒ นาประเทศการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพั ฒ นาครูและบุคลากร
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ทางการศึกษาให้ มีคุณภาพมาตรฐาน นอกจากนี้พบว่ามีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกัน
การทุ จริ ต ประพฤติ มิ ช อบ และธรรมาภิ บ าลในสั งคมไทยสอดคล้ องกั บแผนการศึ กษาแห่ งชาติ
พ.ศ. 2560 – 2579 แผนการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 เป็ นแผนยุ ทธศาสตร์ด้านการศึกษา
ระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้ คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษา
ที่ มี คุ ณ ภาพ พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การการศึ ก ษาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ พั ฒ นาก าลั ง คนให้ มี
สมรรถนะในการท างานที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของตลาดงาน ในระยะ 20 ปี ข้ า งหน้ า
โดยมี ยุ ท ธศาสตร์ที่ ส อดคล้ อ งกัน ข้อที่ 2 การผลิ ตและพั ฒ นาก าลั งคน การวิจั ยและนวัต กรรม
เพื่ อ สร้ า งขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศ โดยสอดคล้ อ งกั บ จุ ด เน้ น ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ใช้เป็ น กรอบแนวทางในการดาเนิ นงาน ซึ่งมีส าระสาคัญ ที่เกี่ยวข้องกับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พื้นฐาน ด้านการพัฒ นาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การจัดการศึกษา
เพื่อคุณวุฒิ โดยจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทาง
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา ตามความต้องการ
จาเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นที่ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิด
วิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จาลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียน
การสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้นและ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิตเพื่อเป็นเครื่องมือในการดารงชีวิตและสร้างอาชีพ อาทิ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพอีกทั้งสอดคล้องกับวาระเร่งด่วน
(Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ ในวาระที่ 2 หลั กสู ตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒ นาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะ
ที่ต้องการและวาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพ
ของผู้เรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ ทั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดนโยบาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศในอนาคต และมุ่งสู่ Thailand 4.0 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580
ในด้านพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษ
ที่ 21 การพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษาและ
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การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการการศึกษา ทุกระดับ และจัดการศึกษา
โดยใช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (Digital Technology) เพื่ อพั ฒ นามุ่งสู่ Thailand 4.0 สอดคล้ องกับ Sallis
(1996) ที่กล่าวถึงสิ่งสาคัญที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นสถานศึกษาที่มีมาตรฐาน คือ ลักษณะทางกายภาพ
ที่ เอื้ อต่ อการศึ กษา และการมี ส่ วนร่ วมของชุ มชน Murgatroyd and Morgan (1993) ได้ กล่ าวถึ ง
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การของโรงเรียนไว้ว่า โรงเรียนกับคุณภาพต้องสัมพันธ์กันใน 3 ประเด็น
คือ การประกันคุณภาพ การสร้างข้อตกลง ก่อนที่จะประเมิน และคุณภาพของผู้รับบริการ
มิติด้านประสิทธิภาพ มีองค์ประกอบย่อย ได้แก่ การใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน
การกระจายอานาจสู่ภูมิภ าค การมีส่วนร่วมทุกภาคส่ วน ความรับผิดชอบการศึกษาในทุกระดับ
การสร้างกลไกในการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้ านการสร้ า งโอกาสและความเสมอภาคทางสั ง คมซึ่ งมี เป้ า หมายการพั ฒ นา โดยดึ งพลั งของ
ภาคส่วนต่าง ๆ มาร่วมขับ เคลื่ อน โดยสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทา
เพื่อส่วนรวม การกระจายอานาจและรับผิ ดชอบ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒ นา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนอง
ความต้ อ งการของประชาชนได้ อ ย่ า งสะดวก รวดเร็ ว และโปร่ ง ใส แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2560 - 2579 มุ่ งจั ด การศึ กษาให้ ค นไทยทุ ก คนสามารถเข้ าถึงโอกาสและความเสมอภาค
ในการศึกษา โดยมีเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาสอดคล้องกับด้านประสิทธิภาพ คือ การเข้าถึง
โอกาสทางการศึกษา และความเท่าเทียมทางการศึกษา นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยส่งเสริม
สนับสนุนสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระคล่องตัว การกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
โดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
มิติด้านความปลอดภัย มีองค์ประกอบย่อย ได้แก่ ความตระหนักความปลอดภัย
ทักษะด้านการป้ องกัน ตัว เอง การสร้างกลไกตามหลั กธรรมาภิ บ าล การป้องกันผู้ เรียนจากการ
ถูกคุกคาม ภาคีเครือข่ายที่มีป ระสิ ทธิภ าพ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมาย การพัฒนาที่สาคัญเพื่อพัฒนา
คนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้ เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา
มี พั ฒ นาการที่ ดี ร อบด้ าน และมี สุ ข ภาวะที่ ดี ในทุ ก ช่ ว งวั ย เสริม สร้ างให้ ค นไทยมี สุ ข ภาวะที่ ดี
ครอบคลุ ม ทั้ ง ด้ า นกาย ใจ สติ ปั ญ ญา และสั ง คม แผนปฏิ บั ติ ร าชการรายปี (พ.ศ. 2564)
ของกระทรวงศึกษาธิการ การพัฒ นาศักยภาพคน ทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่ งการเรียนรู้
นโยบายและจุ ดเน้ น ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ 2564 ด้านการพัฒ นาและ
เสริ มสร้ างศั กยภาพทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ พั ฒ นาผู้ เรีย นให้ มี ทั กษะการคิด วิเคราะห์ สามารถแก้ ไข
สถานการณ์ เฉพาะหน้ า ได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ พั ฒ นาผู้ เรีย นให้ มีค วามรอบรู้และทั ก ษะชีวิ ต
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เพื่อเป็นเครื่องมือในการดารงชีวิตและสร้างอาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ
ที่ดีต่อการดูแลสุ ขภาพ วาระเร่ งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ความปลอดภั ย
ของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ
ท่ ามกลางสภาพแวดล้ อมทางสั งคมและนโยบายส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้ นฐาน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ด้ านการพั ฒ นาศั ก ยภาพและคุ ณ ภาพผู้ เรี ยนให้ มี ส มรรถนะ
ตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับงานวิจัยของกนกอร อุ่นสถานนท์
(2563) ได้ ท าวิ จั ยเรื่ องการบริ ห ารด้ านความปลอดภั ยของสถานศึ กษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่
การศึ กษามั ธยมศึ กษา เขต 2 กรุ งเทพมหานคร ได้ เสนอแนวทางการบริห ารด้ านความปลอดภั ย
ของสถานศึ กษา ไว้ว่า ควรมีการตรวจสอบสภาพอาคารให้ พร้อมใช้ งานอยู่เสมอ ควรจัดให้ มี ป้ าย
หรือสัญลักษณ์เตือน ในบริเวณที่จะเป็นอันตราย ควรจัดทาคู่มือ การบารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้
อุปกรณ์ต่าง ๆ ควร สารวจและจัดทาข้อมูลแหล่งมั่วสุมและแหล่งอบายมุขรอบ ๆ สถานศึกษา และ
ควรจัดประชุมวาง แผนการดาเนินการด้านสุขภาพอนามัยของบุคลากรและผู้เรียน
4. ส่วนประกอบของรูปแบบติดตามและประเมินการดาเนินงานตามนโยบายสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ
ส่วนประกอบของรูปแบบติดตามและประเมินการดาเนินงานตามนโยบายสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ส่วนนา
ประกอบด้ วย แนวคิ ดพื้ นฐานของรูปแบบติ ดตามประเมิ นการด าเนิ นงานตามนโยบายส านั กงาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน วิ ถี ใหม่ วิ ถี คุ ณ ภาพ หลั กการของรู ป แบบติ ดตามประเมิ น
การดาเนินงานตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ และ
วัตถุประสงค์ของรูปแบบติดตามประเมินการดาเนินงานตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้ นพื้ น ฐาน วิถี ใหม่ วิถี คุ ณ ภาพ ส่ วนที่ 2 เนื้ อหา ประกอบด้ วย องค์ ประกอบนโยบายส านั กงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน วิ ถี ใหม่ วิ ถี คุ ณ ภาพ และกระบวนการติ ด ตามประเมิ น
การดาเนินงานตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ และ
ส่วนที่ 3 คือเงื่อนไขความสาเร็จของรูปแบบ สอดคล้องกับ Brown and Moberg (1980) ได้กล่าวถึง
องค์ประกอบของรูปแบบ ประกอบด้วย สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี โครงสร้าง กระบวนการจัดการ
และ การตัดสินใจสั่งการ สอดคล้องกับศักดิ์จิต มาศจิตต์ (2550) ได้เสนอองค์ประกอบของรูปแบบ คือ
องค์ประกอบพื้นฐาน ประกอบด้วย จุดมุ่งหมาย หลั กการ การมีส่วนร่วม และการกาหนดแนวทาง
การนารูปแบบไปใช้ องค์ประกอบโครงสร้าง องค์ประกอบกระบวนการดาเนินงาน และองค์ประกอบ
ด้านการสนับสนุน งานวิจัยของวชิรา เครือคาอ้าย และชวลิต ขอดศิริ (2562) เรื่องการพัฒนารูปแบบ
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การนิเทศโดยใช้กระบวนการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 สังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดเชียงใหม่ มีรูปแบบการนิเทศ ชื่อว่า
“ดับเบิ้ ลพี แอลซีเอ พลั ส (PPLCA Plus) ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่ วน คือ หลั กการ เงื่อนไขส าคัญ และ
องค์ประกอบของรูปแบบ งานวิจัยของอร่าม วัฒนะ(2561) เรื่องรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความ
เป็ น เลิ ศของโรงเรี ย น สั งกั ดองค์ การบริ ห ารส่ วนจั งหวั ด มี องค์ ป ระกอบของรู ป แบบการบริ ห าร
สถานศึกษาสู่ ความเป็ นเลิ ศของโรงเรียน สั งกัดองค์การบริหารส่ วนจังหวัด 3 ส่ วน ได้แก่ ส่วนที่ 1
ส่วนนา ส่วนที่ 2 ส่วนเนื้อหา และส่วนที่ 3 เงื่อนไขความสาเร็จ
รูปแบบการติดตามประเมินการดาเนินงานตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ มีความเหมาะสมของรูปแบบอยู่ในระดับมาก ความเป็นไปได้
ของรูปแบบอยู่ในระดับมากที่สุด ความเป็นประโยชน์ของรูปแบบอยู่ในระดับมาก และความถูกต้อง
ของรู ป แบบอยู่ ในระดั บ มาก คุ ณ ภาพคู่ มื อ การใช้ รู ป แบบติ ด ตามและประเมิ น การด าเนิ น งาน
ตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ทั้ งนี้ เป็ น เพราะว่ า กระบวนการพั ฒ นารู ปแบบติ ดตามและประเมิ น การด าเนิ นงานตามนโยบาย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ได้ดาเนินการศึกษาตามระเบียบ
วิ ธี วิ จั ย รู ป แบบการวิ จั ย และพั ฒ นา (Research and Development) การผสมผสานการวิ จั ย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เริ่มจากศึกษา
สภาพ ปั ญ หา แนวทาง กระบวนการติ ดตามและประเมิ นการด าเนิ นงานตามนโยบายส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน วิถี ใหม่ วิถีคุณภาพ จากกลุ่ มตัวอย่างที่ มีการเลื อกสุ่ มอย่างมี
ระเบี ยบขั้ นตอน และสอดคล้ องกั บการด าเนิ นงานตามนโยบาย การใช้ เครื่องมื อวิจั ยที่ มี คุ ณ ภาพ
ผ่ านกระบวนการตรวจสอบจากผู้ เชี่ ยวชาญ การวิเคราะห์ หาคุ ณ ภาพเครื่องมื อทั้ งความตรง และ
ความเที่ ยง นอกจากนี้ ในการวิเคราะห์ ข้ อมู ลแบบอุ ปนั ย (Analytic Induction) และการวิเคราะห์
เนื้ อหา (Content Analysis) เพื่ อให้ ได้ มาซึ่ งองค์ ประกอบของการติ ดตามประเมิ นการด าเนิ นงาน
ตามนโยบายส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน วิ ถี ใหม่ วิ ถี คุ ณ ภาพ มี กระบวนการ
ตรวจสอบความสอดคล้องโครงสร้างองค์ประกอบการดาเนินงานตามนโยบาย สานักงานคณะกรรมการ
การศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน วิถี ใหม่ วิ ถี คุ ณ ภาพกั บข้ อมู ลเชิ งประจั กษ์ ด้ วยการวิ เคราะห์ โมเดลการวั ด
(Measurement Model) และการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิ งยืนยั นล าดับสอง (Secondary Order
Confirmatory Factors Analysis) สอดคล้ องกั บงานวิ จั ยของศิ ริ ชั ย กาญจนวาสี (2559) ได้ เสนอ
องค์ประกอบของกระบวนการวิจั ยและพัฒ นาต้องมีองค์ประกอบส าคัญของกระบวนการวิจัยและ
กระบวนการพัฒนา กระบวนการวิจัย มีการทาวิจัยอย่างเป็นระบบ โดยใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์
ได้ แก่ การก าหนดปั ญหาในการวิจั ย การพั ฒ นากรอบแนวคิ ดของการวิจัย การออกแบบการวิจั ย
การพั ฒ นาเครื่ องมื อวิ จั ย การเก็ บรวบรวมข้อมู ล การวิเคราะห์ ข้อมู ล การเขี ยนรายงาน การวิจั ย
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การเผยแพร่ผลการวิจั ย องค์ความรู้ใหม่ที่ได้นามาใช้เพื่อพัฒนานวัตกรรม หรือประดิษฐกรรมใหม่
ที่ มี คุ ณ ภาพ การผสมผสานวิ ธี การวิ จั ย มี การผสานวิ ธี วิ จั ยทั้ งการวิ จั ยพื้ นฐาน (Basic Research)
ที่มุ่งแสวงหาความรู้ใหม่หรือ ขยายพรมแดนของความรู้ กับการวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
ที่ มุ่ งค้ น หาอั ต ถะประโยชน์ ของการน าความรู้ มาใช้ ในการปฏิ บั ติ หรื อแก้ ปั ญ หาทางการปฏิ บั ติ
มีกระบวนการพัฒนาอย่ างเป็ นระบบ การเปลี่ ย นแปลงหรือปรับปรุงนวัตกรรมหรือประดิษฐกรรม
ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจนมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ การพัฒนาอยู่บนพื้นฐานสารสนเทศที่ได้จาก
การประเมิ น และการวิ จั ย (Research - Based Development) จนผลผลิ ต ที่ ได้ มี คุ ณ ภาพและ
เป็นประโยชน์ต่อบุคคล หน่วยงาน องค์กร สถาบัน หรือสังคมโดยรวม การผสมผสานการทดลองและ
การปรับปรุง มีการออกแบบนวัตกรรมหรือประดิษฐกรรมใหม่ ทดลองนาไปใช้ตามกระบวนการทดลอง
ที่ได้มาตรฐาน มักมีการทดลองซ้า หลายครั้ง ทุกครั้งของการทดลองจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูล ทาการ
ประเมินผล เพื่อน าสารสนเทศที่ได้มาใช้ สาหรับการแก้ไขและปรับปรุงผลจากทดลองใช้ สอดคล้อง
กับคีฟว์ส (Keeves, 1988) กล่ าวว่า รูปแบบที่ ใช้ ประโยชน์ ได้ ควรจะมีข้ อกาหนด (requirement)
4 ประการ คือ 1) รูปแบบควรประกอบด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้าง (structural relationship)
มากกว่าความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันแบบรวม ๆ (associative relationship) 2) รูปแบบควรใช้เป็น
แนวทางการพยากรณ์ผลที่จะเกิดขึ้น สามารถถูกตรวจสอบได้โดยการสังเกตซึ่งเป็นไปได้ที่จะทดสอบ
รูปแบบพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ได้ 3) รูปแบบควรจะต้องระบุหรือชี้ให้ เห็ นถึงกลไกเชิงเหตุผล
ของเรื่ อ งที่ ศึ ก ษา ดั ง นั้ น นอกจากรู ป แบบจะเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการพยากรณ์ ได้ ค วรใช้ อ ธิ บ าย
ปรากฏการณ์ ได้ด้วย 4) รูปแบบควรเป็ นเครื่องมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่และสร้างความสั มพันธ์
ของตัวแปรในลักษณะใหม่ซึ่งเป็นการขยายในเรื่องที่กาลังศึกษา และสอดคล้องกับประภา สมาคม
(2558) ท าการศึ กษาวิ จั ย เรื่ อ ง การวิ เคราะห์ องค์ ป ระกอบการพั ฒ นารู ป แบบการบริ ห ารแบบ
มุ่งผลสั มฤทธิ์ ส าหรั บสถานศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน ผลการวิจั ย ปรากฏว่า องค์ ประกอบของการพั ฒ นา
รูปแบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์สาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 6 องค์ประกอบ 36 ตัวแปร ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 9 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 2 มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการการศึกษา 9 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 3 การกาหนดมาตรฐานและจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
8 ตัวแปรองค์ประกอบที่ 4 การดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 5 ตัวแปร
องค์ประกอบที่ 5 การติดตามตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 2 ตัวแปร และองค์ประกอบ
ที่ 6 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 3 ตัวแปร
ความเป็ น ไปได้ ความเหมาะสม ความถูกต้อง และความมีประโยชน์ของการใช้
รู ป แบบติ ด ตามและประเมิ น การด าเนิ น งานตามนโยบายส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ โดยภาพรวมทุกประเด็นอยู่ในระดับมาก และความพึงพอใจหลังการ
ใช้รู ป แบบติ ดตามและประเมิ น การดาเนิ นงานตามนโยบายส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษา
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ขั้นพื้น ฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณ ภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่า การดาเนินการ
ทดลองใช้ รู ป แบบติ ด ตามและประเมิ น การด าเนิ น งานตามนโยบายส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบติดตามและประเมินการดาเนินงาน
ตามนโยบายตามขั้นตอนและระเบียบวิธีวิจัยทาให้ได้รูปแบบติดตามและประเมินการดาเนินงาน
และคู่มื อการใช้ ที่ มีคุ ณ ภาพ เมื่ อน าไปใช้ ท ดลองกับ กลุ่ ม ตั ว อย่างที่ ต้อ งปฏิ บั ติ งานตามนโยบาย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพทาให้รูปแบบติดตามและประเมิน
การดาเนินงานที่นาไปทดลองใช้ มีความเป็นไปได้ที่จะนาไปใช้งาน มีความเหมาะสมกับการนาไปใช้งาน
มีความถูกต้องกับเนื้อหาที่ใช้ในการติดตามและประเมิน มีประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจต่อการใช้งานรูปแบบติดตามและประเมินการดาเนินงานตามนโยบาย
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน วิถี ใหม่ วิถี คุ ณ ภาพ สอดคล้ องกั บ งานวิจัย ของ
ศศิ ธ ร ลุ น ศิ ล า ธี ร ะวั ฒ น์ เยี่ ย มแสง และฉลาด จั น ทรสมบั ติ (2563) ท าการศึ กษาวิ จั ย เรื่ อ ง
การพั ฒ นารู ป แบบการบริ หารจั ดการหลั กสู ตรของสถานศึ กษาสั งกั ดองค์ การบริห ารส่ วนจั งหวั ด
(นครชั ย บุ ริ น ทร์ ) การสร้ างและพั ฒ นารู ป แบบการบริ ห ารหลั กสู ต รของสถานศึ กษา จากสภาพ
การบริหารหลักสูตรด้านการนาไปใช้ การประเมินหลักสูตร และด้านการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
โดยใช้หลักการการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร SASITHORN MODEL มีผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่า มีผลการปฏิบัติการใช้คู่มือการพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร 3 ด้าน เป็นนวัตกรรมสาหรับ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งมีผลการประเมินความเหมาะสมของคู่มือ ระดับเหมาะสมของเนื้อหา และ
การนารูปแบบการพัฒ นาไปใช้และการประเมินความพึงพอใจ ผู้วิจัยนารูปแบบที่พัฒนา ขึ้นไปใช้
ณ โรงเรียนสระพังวิทยาคม อาเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ เป็นเวลา 6 เดือน โดยผ่านกระบวนการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จั ดทาแผนปฏิบั ติการ มีการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
การมีส่วนร่วม มีผลงานปรากฏเป็นรูปธรรม และดาเนินการประเมินความพึงพอใจผลการประเมิน
มีความพึงพอใจมากที่สุด
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
จากผลการพัฒนารูปแบบติดตามและประเมินการดาเนินงานตามนโยบายสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ผู้วิจัยขอเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
ดังนี้
1.1 การน ารูป แบบติดตามและประเมินการดาเนินงานตามนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณ ภาพ ไปใช้ ผู้ บริห ารควรศึกษารายละเอีย ด
ของรูปแบบฯ จากคู่มือการใช้รูปแบบติดตามและประเมินการดาเนินงานตามนโยบายสานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน วิถี ใหม่ วิถี คุ ณ ภาพ เพื่ อ ให้ เกิด ความเข้ าใจอย่างละเอี ย ด
ในทุกประเด็นเนื้อหาก่อนนาไปใช้ในสถานการณ์จริง
1.2 รู ป แบบติ ด ตามและประเมิ น การด าเนิ น งานตามนโยบายส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณ ภาพ ที่ส ร้างขึ้นในครั้งนี้จะสามารถนาไปใช้
ให้ เกิ ด ผลส าเร็ จ ได้ ขึ้ น อยู่ กั บ ความตระหนั ก ในความส าคั ญ การร่ ว มมื อ กั น ให้ เกิ ด กั บ ทุ ก ฝ่ า ย
ทั้ งผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษา ครู และผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งของการด าเนิ น งานตามนโยบายส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ให้มีคุณภาพอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
1.3 รูปแบบติดตามและประเมินการดาเนินงานตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการ
การศึ กษาขั้ น พื้ นฐาน วิ ถี ใหม่ วิ ถี คุ ณ ภาพที่ สร้างขึ้ นสามารถน าไปประยุ กต์ ใช้ ในการติ ดตามและ
ประเมินการดาเนินงานตามนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องได้
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมี ก ารศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของการน ารู ป แบบติ ด ตามและประเมิ น
การดาเนินงานตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ไปใช้
2.2 ควรมีการทาวิจัยเพื่อพัฒ นาเกณฑ์การประเมินการติดตามการดาเนินงาน
ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหน่วยงานอื่น ๆ
2.3 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือพฤติกรรมของผู้นาระดับสูง ที่ส่งผลต่อ
การติดตามและประเมินการดาเนิ นงานตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
ในด้านอื่น ๆ

