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ส่วนท่ี 3 
วิธีดำเนินการ 

 
รายงานการติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 1) ในห้วงระยะเวลา พ.ศ. 2563-2565 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑5 เพื่อศึกษากระบวนการ 
และติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค และนำเสนอผลการ
ดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและ
ทบทวนเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาในพื้นที่ ให้มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและบริบท
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้จัดทำรายงานได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการที่สำคัญ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1) เพื่อศึกษากระบวนการ และติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาระดับภาค (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) ในห้วงระยะเวลา พ.ศ. 2563-2565 
 1.2) เพ่ือนำเสนอผลการดำเนินงานขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค สำหรับ
ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและทบทวนเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาในพื้นที่ ให้มีความ
เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและบริบทอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. ขอบเขตการติดตาม 
 การติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 15 มีขอบเขตด้านเน้ือหา ด้านพ้ืนที่ และเวลา ดังนี้ 
 2.๑) ขอบเขตด้านเน้ือหา  
        2.1.1) กระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค 
ประเด็นหลักในการติดตามมี 4 ด้าน ประกอบด้วย  
                  (1) ด้านกลไกการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  
                  (2) ด้านการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  
                  (3) ด้านการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ                  
                   (4) ด้านการติดตามและรายงานผลการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
            2.1.2) ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาระดับภาค (กลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์
ตามแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พ.ศ. 2563-2565 จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ 

 2.๒) ขอบเขตด้านพ้ืนที่  
   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑5 ได้แก่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน                 
     2.๓) ขอบเขตด้านระยะเวลา  
           ระหว่างเดือนธันวาคม 2564 - มีนาคม ๒๕๖5 
 

 



รายงานการติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค
(กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑) ในห้วงระยะเวลา พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕36

 
36 การรายงานการติดตามการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค (กลุ่มจังหวดัภาคเหนอืตอนบน 1) ในห้วงระยะเวลา พ.ศ. 2563-2565 

3. นิยามศัพท์  
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ หมายถึง การดำเนินโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานทางการศึกษา

ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษากลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พ.ศ. 2563-2565  
 กระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ หมายถึง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา โดย
ครอบคลุมประเด็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนแผน การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ การติดตามและ
รายงานผล 
 กลไกการขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์ หมายถึง ระบบหรือขั ้นตอนการดำเนินการขับเคลื ่อน
ยุทธศาสตร์ โดยครอบคลุมประเด็น การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็น
รูปธรรม การนำเทคโนโลยี มาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศึกษาแบบมี
ส่วนร่วมการสร้างเครือข่ายหน่วยงานการศึกษา การพัฒนาการศึกษาแบบบูรณาการ เพื่อให้การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์บรรลุเป้าหมาย แสวงหาและระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง   
 การขับเคลื่อนแผน หมายถึง การสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ วิธีคิดและวิธีปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงาน การจัดการความรู้และแลกเปลี่ยน
เรยีนรู้จากประสบการณ์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถออกแบบแผนงาน/โครงการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเชิงพ้ืนที่เพ่ือใช้เป็นข้อมูล ในการจัดทำแผนแสวงหาและระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง   
 การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ หมายถึง การวางแผนดำเนินงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนา
การศึกษากลุ่มจังหวัด การจัดอันดับความสำคัญของเป้าหมาย กำหนดแนวทางการดำเนินงานระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบของแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน การดำเนินการตามแผนงาน/โครงการที่กำหนดโครงการ/กิจกรรม มี
การดำเนินงานในรูปแบบขององค์คณะบุคคล 
 การติดตามและรายงานผล หมายถึง การติดตามผลการดำเนินงานตามแผน โดยมีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการในการติดตามและรายงานผล การติดตามความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล
การดำเนินงานตามแผน การนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาแผนในปีต่อไป 
 ผลการดำเนินงาน หมายถึง ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ภายใต้กรอบ
ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พ.ศ. 2563-2565      
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา หมายถึง ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 พ.ศ. 2563-2565 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1. พัฒนาและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาเพื ่อความมั ่นคง 2. ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม เพื ่อสร้างขีด
ความสามารถของผู้เรียนในการแข่งขันระดับประเทศ 3. พัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ตลอดจนผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 5. เสริมสร้างปัจจัยทุนทางสังคมและทุนทางธรรมชาติที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ และนำแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี และ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานทางการศึกษา 
 ระดับภาค หมายถึง พื ้นที ่ท ี ่อย ู ่ ในความรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15   
ที่จัดตั้งขึ้นตามคำสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560  
 
 



รายงานการติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค
(กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑) ในห้วงระยะเวลา พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 37

 
37 การรายงานการติดตามการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค (กลุ่มจังหวดัภาคเหนอืตอนบน 1) ในห้วงระยะเวลา พ.ศ. 2563-2565 

4. กรอบแนวคิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

แผนภาพท่ี 3 กรอบแนวคิดการรายงาน 

5. วิธีดำเนินการ  
 การจัดทำรายงานครั้งนี้ ได้เริ่มดำเนินการ ดังนี้ 

1) ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค    
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด รวมทั้งระเบียบ 
กฎหมาย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา  
 2) กำหนดแผนการดำเนินงาน/ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 พ.ศ. 2563-2565  

3) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การ
ปฏิบัติระดับภาค/กลุ่มจังหวัด 

การติดตามการขับเคลื่อนยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค 

กระบวนการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาการศึกษาระดับภาค 

ผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษาระดับภาค 
(ตามยทุธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์) 

- ด้านกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษา 
- ด้านการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์   
การพัฒนาการศึกษา   
- ด้านการแปลงแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัต ิ
- การติดตามและรายงานผลการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. พัฒนาและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ
จัดการศึกษาเพือ่ความมั่นคง  
2. ส่งเสริมและพัฒนางานวิจยั และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีด
ความสามารถของผู้เรยีนในการแข่งขันระดับประเทศ  
3. พัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศกึษา
ตลอดจนผู้เรยีน ให้มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  
4. ขยายโอกาสการเข้าถงึบรกิารทางการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  
5. เสริมสร้างปัจจัยทุนทางสังคมและทุนทางธรรมชาติทีเ่ป็น  
อัตลักษณ์ของพืน้ที่ และนำแนวคิดตามหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีงสู่การปฏิบัติเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี  
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานทางการศึกษา  

รายงานการติดตามการขับเคลือ่นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษาระดับภาค 
(กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) ในห้วงระยะเวลา พ.ศ. 2563-2565

ของสำนักงานศึกษาธกิารภาค ๑5 



รายงานการติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค
(กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑) ในห้วงระยะเวลา พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕38

 
38 การรายงานการติดตามการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค (กลุ่มจังหวดัภาคเหนอืตอนบน 1) ในห้วงระยะเวลา พ.ศ. 2563-2565 

4) จัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พ.ศ. 2563-2565 
 5) จัดประชุมสื่อสาร และรับฟังความคิดเห็นแผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 พ.ศ. 2563-2565  
 6) ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาการศึกษาฯ ตามข้อเสนอแนะท่ีประชุม พร้อมทั้งจัดทำรูปเล่ม
เสนอให้ผู้บริหารเห็นชอบ 
 7) เผยแพร่แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พ.ศ. 2563-2565 
ในรูปแบบเอกสาร และผ่านเว็บไซด์เพ่ือให้หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่/ผู้สนใจได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
 8) จัดทำเครื่องมือด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) จำนวน 2 ชุด เกี่ยวกับกระบวนการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค และผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนา
การศึกษาระดับภาค (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 
ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พ.ศ. 2563-2565 
 9) จัดส่งเครื่องมือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด/
หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นท่ี 
 10) เก็บรวมรวมข้อมูล วิเคราะห์เนื้อหา และประมวลผล 
 11) สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำเอกสารรูปเล่มรายงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือทราบ 

6. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง    
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ เป็นผู้บริหารหน่วยงานการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ 4 แห่ง ได้แก่ สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน รวมจำนวน 12 คน ประกอบด้วย 

1) ศึกษาธิการจังหวัด/รองศึกษาธิการจังหวัด  จำนวน  4 คน 
2) ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน   จำนวน 4 คน 
3) เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านแผนและนโยบาย  จำนวน 4 คน 

7. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ที่มีคำถามชนิดปลายเปิด จำนวน 2 ชุด ได้แก่ 
 ชุดที่ 1 แบบสอบถามกระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค 
โดยแบ่งคำถามออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานะผู้ตอบ
แบบสอบถาม และกลุ่มงานที่ปฏิบัติหน้าที่   
  ตอนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับกระบวนการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค มี
ลกัษณะเป็นคำถามเลือกตอบ (Check list) ประกอบด้วย 4 ประเด็น รวมจำนวน 22 ข้อ โดยใช้แบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามกรอบแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนนคำตอบ ดังนี้ 
   ระดับ 5 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 
   ระดับ 4 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
   ระดับ 3 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
   ระดับ 2 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
   ระดับ 1 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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  เกณฑ์การแปลความหมายใช้เกณฑ์ของ ชูศรี วงศ์รัตนะ (2553:69) ดังต่อไปนี้  
   คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 แปลความหมายว่า มีการปฏิบัติมากที่สุด 
   คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 แปลความหมายว่า มีการปฏิบัติมาก 
   คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 แปลความหมายว่า มีการปฏิบัติปานกลาง 
   คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 แปลความหมายว่า มีการปฏิบัติน้อย 
   คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 แปลความหมายว่า มีการปฏิบัติน้อยที่สุด 
  ตอนที่ 3 คำถามเกี ่ยวกับข้อเสนอแนะต่อกระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาระดับภาค เป็นคำถามปลายเปิด (Open-ended) 
 ชุดที่ 2 แบบติดตามผลการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1)   
  โดยแบ่งคำถามตามประเด็นเป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 พ.ศ. 2563-2565 จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ รวม 7 เป้าประสงค์ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1. พัฒนาและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาเพ่ือ 
ความม่ันคง จำนวน 1 เป้าประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถของ 
ผู้เรียนในการแข่งขันระดับประเทศ จำนวน 1 เป้าประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3. พัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจน 
ผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 จำนวน 2 เป้าประสงค์ 

  ยุทธศาสตร์ท่ี 4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
    จำนวน 1 เป้าประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5. เสริมสร้างปัจจัยทุนทางสังคมและทุนทางธรรมชาติที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ 
และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู ่การปฏิบัติเพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดี จำนวน 1 เป้าประสงค์  

  ยุทธศาสตร์ที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานทางการศึกษา จำนวน 1 เป้าประสงค์ 

8. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ทั้ง 2 ชุด ดังนี้ 
  ๑) จัดส่งแบบติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาไปยังสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามแบบติดตามที่กำหนด แล้วนำมาวิเคราะห์เน้ือหาและสังเคราะห์ (content analysis/synthesis)      
 ๒) การประมวลผลสรุปจากข้อมูลทุติยภูมิ  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1) ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
การศึกษาในพื้นที ่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ที่สอดคล้องยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนา
การศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พ.ศ. 2563-2565  
 9.2) ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลประกอบการตดัสินใจในการวางแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑5   
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