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ส่วนที่  5 
การติดตามประเมินผลและรายงานผล 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ได้ก าหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี เพ่ือให้มีการปรับปรุงวิธีการด าเนินงาน หรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 
ให้เหมาะสมกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์จังหวัดสตูล ตลอดจนน าผลการติดตามและประเมินผลมา
ใช้ในการวางแผนปฏิบัติราชการในปีต่อไป  

วัตถุประสงค์ในการติดตามและประเมินผล มีดังต่อไปนี้ 
 1. เพ่ือรวบรวมและติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยพิจารณาจากเงื่อนไข
เวลาที่ควรปฏิบัติและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 
 2. เพ่ือทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ ซึ่งน าไปสู่การปรับ
แผนปฏิบัติราชการในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
 3. เพ่ือทราบถึงผลสัมฤทธิ์ โดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ที่จะน าไปใช้
ประโยชน์ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการในระยะต่อไป 
 4. เพ่ือทราบขอบเขตการใช้ประโยชน์จากแผนปฏิบัติราชการ ในด้านการบริหารและการ
พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

รูปแบบการประเมินโครงการ 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ใช้แนวคิดและการประเมินแบบ CIPP ของ สตัฟเฟิลบีม 
(Stufflebeam’s CIPP Model) เนื่องจากเป็นโมเดลที่ได้รับการยอมรับกันทั่วไปในปัจจุบัน ซึ่งเน้นการแบ่งแยก
บทบาทของการท างานระหว่างฝ่ายประเมินกับฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างเด่นชัด กล่าวคือ ฝ่ายประเมินมี
หน้าที่ระบุ จัดหา และน าเสนอสารสนเทศให้กับฝ่ายบริหาร ส่วนฝ่ายบริหารมีหน้าที่เรียกหาข้อมูล และน าผล
การประเมินที่ได้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือด าเนินการกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี เพ่ือป้องกัน
การมีอคติในการประเมิน (เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี. 2542 : 27) 
 1. การประเมินตามรูปแบบ CIPP Model 
 1) การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C) เป็นการประเมินก่อนการ
ด าเนินการโครงการ เพ่ือพิจารณาหลักการและเหตุผล ความจ าเป็นที่ต้องด าเนินโครงการ ประเด็นปัญหา และ
ความเหมาะสมของเป้าหมายโครงการ เช่น โครงการอาหารเสริมแก่เด็กวัยก่อนเรียน เราจะต้องวัดส่วนสูง และ
ชั่งน้ าหนัก ของเด็กก่อน 
 2) การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation : I) เป็นการประเมินเพ่ือพิจารณาถึง
ความเป็นไปได้ของโครงการ ความเหมาะสม และความพอเพียงของทรัพยากรที่จะใช้ในการด าเนินโครงการ 
เช่น งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์เวลา ฯลฯ รวมทั้งเทคโนโลยีและแผนการด าเนินงาน 
 3) การประเมินกระบวนการ  (Process Evaluation : P) เป็นการประเมินเพ่ือหา
ข้อบกพร่องของการด าเนินโครงการ ที่จะใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง ให้การด าเนินการช่วงต่อไป
มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นการตรวจสอบกิจกรรม เวลา ทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ ภาวะผู้น า การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในโครงการโดยมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานทุกขั้นตอน การประเมินกระบวนการนี้ จะเป็น
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ประโยชน์อย่ า งมากต่อการค้นหาจุด เด่น  หรื อจุ ดแข็ ง (Strengths) และจุดด้อย  (Weakness) ของ
นโยบาย / แผนงาน/โครงการซึ่งมักจะไม่สามารถศึกษาได้ภายหลังจากสิ้นสุดโครงการแล้ว 
 4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P)เป็นการประเมินเพ่ือเปรียบเทียบ
ผลผลิตที่เกิดขึ้นกับวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้ รวมทั้งการพิจารณาในประเด็นของ
การยุบ เลิก ขยาย หรือปรับเปลี่ยนโครงการ แต่การประเมินผลแบบนี้มิ ได้ ให้ความสนใจต่อเรื่อง
ผลกระทบ (Impact) และผลลัพธ์ (Outcome) ของนโยบาย / แผนงาน / โครงการเท่าที่ควร 
 2. ประเภทของการตัดสินใจที่สอดคล้องกับประเด็นที่ประเมิน  ดังนี้ 
 1) การตัดสินใจเพื่อการวางแผน (Planning Decisions) เป็นการตัดสินใจที่ใช้ข้อมูลจาก
การประเมินสภาพแวดล้อมที่ได้น าไปใช้ในการก าหนดจุดประสงค์ของโครงการ ให้สอดคล้องกับแผนการ
ด าเนินงาน 
 2) การตัดสินใจเพื่อก าหนดโครงสร้างของโครงการ (Structuring Decisions) เป็นการ
ตัดสินใจที่ใช้ข้อมูลจากปัจจัยน าเข้าที่ได้น าไปใช้ในการก าหนดโครงสร้างของแผนงาน และขั้นตอนของการ
ด าเนินการของโครงการ 
 3) การตัดสินใจเพื่อน าโครงการไปปฏิบัติ  (Implementation Decisions) เป็นการ
ตัดสินใจที่ใช้ข้อมูลจากการประเมินกระบวนการ เพ่ือพิจารณาควบคุมการด าเนินการให้เป็นไปตามแผน และ 
ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินการให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 4) การตัดสินใจเพื่อทบทวนโครงการ (Recycling Decisions) เช่น การตัดสินใจเพ่ือใช้
ข้อมูลจากการประเมินผลผลิต ( Output ) ที่เกิดขึ้น เพ่ือพิจารณาการยุติ / ล้มเลิก หรือขยายโครงการที่จะ
น าไปใช้ในโอกาสต่อไป 
 3. เกณฑ์และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 การประเมินผลโครงการนั้นต้องมีเกณฑ์และตัวชี้วัด (Indicator) ระดับความส าเร็จของ
โครงการให้ทราบ (วรเดช จันทรศร และไพโรจน์  ภัทรนรากุล. 2541 : 44)  น าเสนอเกณฑ์ที่ใช้ในการ
ประเมินผลโครงการ ไว้ดังนี้ 
 1)  เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) มีตัวชี้วัด เช่น สัดส่วนของผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย ผลิต
ภาพต่อหน่วยเวลา ผลิตภาพต่อก าลังคน ระยะเวลาในการให้บริการผู้ป่วย 
 2)  เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) มีตัวชี้วัดเช่น ระดับการบรรลุเป้าหมาย ระดับการ
บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐาน ระดับการมีส่วนร่วม ระดับความเสี่ยงของโครงการ 
 3)  เกณฑ์ความพอเพียง (Adequacy) มีตัวชี้วัด เช่น ระดับความพอเพียงของทรัพยากร 
 4)  เกณฑ์ความพึงพอใจ (Satisfaction) มีตัวชี้วัด เช่น ระดับความพึงพอใจ 
 5)  เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity) มีตัวชี้วัดคือ การให้โอกาสกับผู้ด้อยโอกาส ความเป็น
ธรรมระหว่างเพศ ระหว่างกลุ่มอาชีพ ฯลฯ 
 6)  เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress) มีตัวชี้วัด เช่น ผลผลิตเปรียบเทียบกับเป้าหมายรวม
กิจกรรมที่ท าแล้วเสร็จ ทรัพยากร และเวลาที่ใช้ไป 
 7)  เกณฑ์ความยั่งยืน ( Sustainability ) ตัวชี้วัด เช่น ความอยู่รอดของโครงการด้าน
เศรษฐกิจสมรรถนะด้านสถาบัน ความเป็นไปได้ในด้านการขยายผลของโครงการ 
 8)  เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ ( Externalities ) มีตัวชี้วัด เช่น ผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นต้น 
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 4. หลักการสร้างตัวชี้วัดที่ดี ในการสร้างตัวชี้วัดที่ดี จ าเป็นจะต้องมีหลักการที่ใช้เป็น
เป้าหมายในการด าเนินการ ดังนี้ 
 1)  เลือกใช้ / สร้างตัวชี้วัดที่เป็นตัวแทนที่ส าคัญเท่านั้น 
 2)  ค าอธิบาย หรือการก าหนดตัวชี้วัดควรเป็นวลีที่มีความชัดเจน 
 3)  ตัวชี้วัดอาจจะก าหนดได้ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพก็ได้ 
 4)  ควรน าจุดประสงค์ของโครงการ หรือประเด็นการประเมินมาก าหนดตัวชี้วัด 
 5)  การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัดควรรวบรวมข้อมูลทั้งจากแหล่งปฐมภูมิ และ
ทุติยภูมิการจ าแนกประเภทของตัวชี้วัดตามลักษณะของสิ่งที่จะประเมินในแต่ละด้าน มีดังนี้ 
 ตัวช้ีวัดด้านบริบท ( Context ) : ตัวชี้วัดสามารพิจารณาได้จากสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ 
 1.  สภาวะแวดล้อมของ ก่อนมีโครงการ (ปัญหาวิกฤต) 
 2.  ความจ าเป็น หรือความต้องการขณะนั้น และอนาคต 
 3.  ความเข้าใจร่วมกันของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องกับโครงการ 
 ตัวช้ีวัดด้านปัจจัยน าเข้า ( Input ) : ตัวชี้วัดสามารถพิจารณาได้จากสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ 
 1.  ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 2.  ความพร้อมของทรัพยากร เช่น งบประมาณ คน วัสดุอุปกรณ์ เวลา กฎระเบียบ 
 3.  ความเหมาะสมของขั้นตอนระหว่างปัญหา สาเหตุของปัญหา และกิจกรรม 
 ตัวช้ีวัดด้านกระบวนการ ( Process ) : ตัวชี้วัดสามารถพิจารณาได้จากสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ 
 1.  การตรวจสอบกิจกรรม เวลา และงบประมาณของโครงการ 
 2.  ความยอมรับของหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
 3.  การมีส่วนร่วมของประชาชน นักเรียน นักศึกษา 
 ตัวช้ีวัดด้านผลผลิต ( Product )  ตัวชี้วัดสามารถพิจารณาได้จากสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ 
 1.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
 3.  ความพึงพอใจของหน่วยงานทางการศึกษา 
 ตัวช้ีวัดด้านผลลัพธ์ ( Outcomes )  ตัวชี้วัดสามารถพิจารณาได้จากสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ 
 1.  ร้อยละของจ านวนสถานศึกษาที่สามารถยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ 
 2.  ระดับความส าเร็จของการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 ตัวช้ีวัดด้านผลกระทบ( Impact )  ตัวชี้วัดสามารถพิจารณาได้ ดังนี้ 
 1.  ผลกระทบทางบวก / เป็นผลที่คาดหวังจากการมีโครงการ 
 2.  ผลกระทบทางลบ / เป็นผลที่ไม่คาดหวังจากโครงการ 
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 การติดตามและประเมินผล เป็นกระบวนการที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน โดยการติดตามจะ
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานของโครงการ ส าหรับก ากับ แก้ไข และป้องกันปัญหาอุปสรรคระหว่าง
การด าเนินงาน ในขณะที่การประเมินผลเป็นการตัดสินคุณค่าของปัจจัยน าเข้า การด าเนินงานและผลของ
โครงการ ส าหรับปรับปรุงการด าเนินการ สรุปผลส าเร็จ ดังนั้น ข้อมูลที่ได้จากการติดตามโครงการ จึงใช้เป็น
ข้อมูลส่วนหนึ่งของการประเมินโครงการ ข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหาร
สามารถปรับปรุงระบบการวางแผน และบริหารแผน ด้วยการให้ข้อมูลที่ต่อเนื่อง ท าให้สามารถปรับสภาพการ
ปฏิบัติให้กับสถานการณ์และสามารถควบคุมแผนและโครงการกระบวนการให้เป็นไปตามทิศทางที่ก าหนด และ
เกิดการใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่า การประเมินจึงมีความส าคัญต่อการตัดสินใจของผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ
ตัดสินใจ  

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลให้ความส าคัญในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ ยุทธศาสตร์จังหวัดสตูล  ตลอดจน
เป็นการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่ได้ยึดหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(Result – Based Management : RBM) ซึ่งบุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลได้ร่วมกันบริหาร
จัดการองค์กร แผนงาน โครงการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นรูปธรรม โดยน าผลการปฏิบัติงานมาปรับปรุง
แนวทางการด าเนินการให้เหมาะสม บังเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  


