คู่มือประเมิน
แผนพัฒนาการศึกษาสาหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
สิงหาคม 2558

คานา
ด้วยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และ
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 กาหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ในการจัดการศึกษา โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 41
กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิในการจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อม
ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น และมาตรา 15 กาหนดให้การจัดการศึกษา มี 3 รูปแบบ คือ
การศึกษาในระบบ (Formal Education) การศึกษานอกระบบ (Non-formal Education) และการศึกษาตาม
อัธยาศัย (Informal Education) ทั้งนี้ สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิในการจัดการศึกษาทั้ง
3 รูปแบบดังกล่าว โดยใช้แผนพัฒนาการศึกษาเป็นเครื่องมือในการกาหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาให้มีคุณภาพ ได้ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
ดังนั้น เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีแนวทางการประเมินตนเอง ในการ
จัดทาแผนพัฒนาการศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผล จึงได้
จัดทาคู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาสาหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เล่มนี้ขึ้น เพื่อ
นาไปใช้เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาของท้องถิ่นต่อไป
คณะผู้จัดทา
สิงหาคม 2558
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บทที่ 1
บทนา
1. ความเป็นมาและความสาคัญ
เนื่องจากพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 มาตรา 45(8) พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(6) มาตรา 53(1) มาตรา 56(1) และพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 มาตรา 66(5) กาหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วน
ตาบลมีอานาจหน้าที่ในการจัดการศึกษา โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 41
กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิในการจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความ
พร้อม ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น และมาตรา 15 กาหนดให้การจัดการศึกษามี 3
รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ (Formal Education) การศึกษานอกระบบ (Non-formal Education)
และการศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) ซึ่งสถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่งหรือทั้ง 3 รูปแบบก็ได้ ดังนั้น สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีสิทธิในการจัด
การศึกษาทั้ง 3 รูปแบบดังกล่าว
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานศึกษาสาหรับทาหน้าที่ในการจัดการศึกษาในระบบ
มากกว่า 1,500 แห่ง ซึ่งสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะต้องใช้แผนพัฒนา
การศึกษาเป็นเครื่องมือในการกาหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ได้
มาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ได้กาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา และให้หน่วยงานต้นสังกัดมีหน้าที่กากับดูแลสถานศึกษา เกี่ยวกับการประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การกาหนดมาตรฐาน
การศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามที่กาหนด การจัดระบบโครงสร้าง การวางแผนและดาเนินการใช้แผนเพื่อ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก ตลอดจนเร่งรัดการพัฒนาการศึกษา สู่มาตรฐานการศึกษาทั้งใน
ระดับชาติ ระดับท้องถิ่นและระดับหน่วยงานต้นสังกัด ด้วยการสร้างจิตสานึกให้เห็นว่าการพัฒนา
การศึกษาจะต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นความรับผิดชอบของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ดังนั้น การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
ประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาสามปี แผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา นอกจากจะต้องถือปฏิบัติตามแนวทางที่ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และระเบียบ
กระทรวง มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนาเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของ

2

ผู้มีส่วนได้เสียของสถานศึกษา เช่น ผู้เรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากรทางการศึกษาตลอดจน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด ฯลฯ แล้วยังต้อง
สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ด้วย
ทั้งนี้เพื่อให้แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษามีทิศทางการจัดการศึกษาที่นาไปสู่การจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพได้มาตรฐานและสอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาควรให้ความสาคัญของการจัดทา และปฏิบัติตามแผนพัฒนาการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประสิทธิผล
ด้วยเหตุนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องและสถาน
ศึกษาในสังกัดจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาที่นาไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนให้มีทิศทางการจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของชาติ โดย
มีการจัดทาคู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการจัดทาและประเมินแผนพัฒนาการศึกษา อันจะทาให้ การจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนาไปสู่การแก้ไข
ปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง และมีทิศทางการจัด
การศึกษาเป็นไปตามนโยบายการศึกษาของชาติ ต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการประเมินแผนพัฒนาการศึกษา
การประเมินแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
2.1 เพื่อประเมินกระบวนการการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ของ
แผนพัฒนาการศึกษา
2.2 เพื่อประเมินการนาแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
2.3 เพื่อประเมินผลของแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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3. ขอบเขตของการประเมินแผนพัฒนาการศึกษา
3.1 ประเด็นการประเมิน
การประเมินแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี 3 ประเด็นการประเมิน จานวน 16 ตัวชี้วัด ได้แก่
ประเด็นการประเมินที่ 1 การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
จานวน 5 ตัวชี้วัด
ประเด็นการประเมินที่ 2 การนาแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ จานวน 9 ตัวชี้วัด
ประเด็นการประเมินที่ 3 ผลของแผนพัฒนาการศึกษา
จานวน 2 ตัวชี้วัด
3.2 กลุ่มเป้าหมายของการประเมิน
กลุ่มเป้าหมายในการประเมินแผนพัฒนาการศึกษา ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.3 ผู้ประเมิน
3.3.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเมินตนเอง
3.3.2 คณะกรรมการติดตามประเมินแผนพัฒนาการศึกษาที่ กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นแต่งตั้ง
3.4 ระยะเวลาในการประเมิน
3.4.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเมินตนเองและรายงานผลต่อต้นสังกัดให้เสร็จสิ้น ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี
3.4.2 คณะกรรมการประเมินที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่งตั้ง ออกประเมิน
สถานศึกษา ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมของทุกปี
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บทที่ 2
มโนทัศน์การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นสิ่งที่บ่งบอกหรือแสดงถึงการ
กาหนดทิศทางการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ แผนพัฒนา
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น 2 ระดับ ดังนี้
1. แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สานัก/กอง/ส่วนการศึกษาเป็น
ผู้จัดทา) ประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา และ แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
2. แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา (สถานศึกษาเป็นผู้จัดทา)ประกอบด้วย แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาสามปี แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
และแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา
2. แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1 การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขั้นตอน
ดังนี้
1) หลังจากที่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการอนุมัติ
และประกาศใช้แล้ว สานัก/กอง/ส่วนการศึกษาและสถานศึกษาจะนาเอาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไปเป็นกรอบแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาของหน่วยงานตนเอง
2) สานัก/กอง/ส่วนการศึกษาจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในส่วนที่เป็น
เนื้องานที่อยู่ในความรับผิดชอบของสานัก/กอง/ส่วนการศึกษา ในขณะที่สถานศึกษาจะจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
3) สถานศึกษาจัดส่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้ว ให้สานัก/กอง/
ส่วนการศึกษา
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4) สานัก/กอง/ส่วนการศึกษาดาเนินการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ในส่วนเนื้องานที่อยู่ในความรับผิดชอบของสานัก/กอง/ส่วนการศึกษา และ แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ให้เป็นร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) สานัก/กอง/ส่วนการศึกษาเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้คณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ
6) สานัก/กอง/ส่วนการศึกษาเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
7) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปิดประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
เค้าโครงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ประกอบด้วย
บทที่ 1 บทนา
กล่าวถึงข้อมูลทั่วไปทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายการพัฒนา
ประเทศจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายการศึกษาของชาติ ยุทธศาสตร์นโยบาย
จังหวัด/อาเภอ มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(สมศ.) มาตรฐานการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายการพัฒนาท้องถิ่น
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ปัญหาและความต้องการของสถานศึกษาและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนผล
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) ซึ่งเป็นที่มาของ “วิสัยทัศน์”
บทที่ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
2.1 วิสัยทัศน์
2.2 พันธกิจ
2.3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
บทที่ 3 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
3.2 แนวทางการพัฒนา
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2.2 การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนพัฒนาการศึกษาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีลักษณะเป็นแผนพัฒนา
แบบหมุนเวียน (Rolling Plan) เช่นเดียวกับแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กล่าวคือ ต้องมีการทบทวนและจัดทาทุกปี
การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
1) สานัก/กอง/ส่วนการศึกษานาเอาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในส่วนที่เป็น
เนื้องานที่อยู่ในความรับผิดชอบของสานัก/กอง/ส่วนการศึกษาไปเป็นกรอบแนวทางในการจัดทาร่าง
แผนพัฒนาการศึกษาสามปีของสานัก/กอง/ส่วนการศึกษา
ในขณะที่ สถานศึกษาจะนาเอาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาไป
เป็นกรอบแนวทางในการจัดทาร่างแผนพัฒนาการศึกษาสามปีของสถานศึกษา เพื่อเสนอขอความ
เห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2) สถานศึกษาจัดส่งแผนพัฒนาการศึกษาสามปีของสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้ว ให้สานัก/กอง/ส่วนการศึกษา
3) สานัก/กอง/ส่วนการศึกษาดาเนินการบูรณาการแผนพัฒนาการศึกษาสามปีในส่วนที่
เป็นเนื้องานที่อยู่ในความรับผิดชอบของสานัก/กอง/ส่วนการศึกษา กับ แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
ของสถานศึกษา ให้เป็นร่างแผนพัฒนาการศึกษาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) สานัก/กอง/ส่วนการศึกษาเสนอร่างแผนพัฒนาการศึกษาสามปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้คณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบ
5) สานัก/กอง/ส่วนการศึกษาเสนอแผนพัฒนาการศึกษาสามปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นอนุมัติ และประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปิดประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสามปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
7) สานัก/กอง/ส่วนการศึกษาจัดส่งแผนพัฒนาการศึกษาสามปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้หน่วย
งานที่รับผิดชอบการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองวิชาการและแผนงาน/กอง
แผนและงบประมาณ/สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล) ดาเนินการบูรณาการแผนพัฒนาการ
ศึกษาสามปีของสานัก/กอง/ส่วนการ ศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษาสามปีของสานัก/กอง/ส่วนอื่น
เป็นแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป
(คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาสาหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558)
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เค้าโครงแผนพัฒนาการศึกษาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
บทที่ 1 บทนา
1.1 กล่าวสรุปโดยย่อเกี่ยวกับที่มาของ “ วิสัยทัศน์ ”
1.2 วิสัยทัศน์
1.3 พันธกิจ
1.4 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
บทที่ 2 ผลการจัดการศึกษาในปีงบประมาณที่ผ่านมา
บทที่ 3 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
บทที่ 4 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
3. แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
3.1 การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯ
สถานศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯ ดังนี้
1) ข้อมูลจากล่างขึ้นบน (bottom up) ได้แก่
(1) ปัญหาที่สถานศึกษาต้องแก้ไข เช่น ปัญหาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ต่างๆ ที่ต่า ซึ่งสถานศึกษาจะต้องเร่งพัฒนาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด (ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในหรือ SAR และผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.) ปัญหาเด็กอ่านหนังสือไม่ออก ปัญหา
เด็กอ่านหนังสือไม่ได้ ปัญหาพฤติกรรมนักเรียน ปัญหาพฤติกรรมครู ปัญหาการขาดครู ปัญหาคุณภาพ
ของครู ปัญหาการพัฒนาครู ปัญหาสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอก ปัญหาถนน
ภายในสถานศึกษาชารุด ปัญหาสนามกีฬาชารุด ปัญหาสื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอนหรือครุภัณฑ์ทาง
การศึกษาชารุด ปัญหาค่าน้า ค่าไฟฟ้าค่าโทรศัพท์ ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง
ปัญหาการบริหารงานของสถานศึกษา เป็นต้น
(2) ความต้องการของสถานศึกษา เช่น ครู สื่อ/วัสดุ/อุปกรณ์การเรียนการสอน สนามกีฬา
ต่างๆ (สนามฟุตบอล สนามบาสเก็ตบอล สนามวอลเล่ย์บอล ลฯ) เครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการ
ภาษา ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาคารเรียน เป็นต้น
(3) ปัญหาและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียของสถานศึกษา ได้แก่ ผู้เรียน พ่อ แม่
ผู้ปกครอง ครู ผู้อานวยการสถานศึกษา/หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะกรรมการสถานศึกษา/
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และชุมชน

(คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาสาหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558)
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2) ข้อมูลจากบนลงล่าง (top down) ได้แก่
(1) หลักสูตรสถานศึกษาที่เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2) มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ซึ่งอาจใช้มาตรฐานการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้)
(3) นโยบายของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(4) นโยบายเกี่ยวกับการศึกษาของผู้บริหารท้องถิ่น
(5) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
(6) นโยบายการศึกษาท้องถิ่น (กลุ่มพื้นที่การศึกษาท้องถิ่น / กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
(7) นโยบายเกี่ยวกับการศึกษาของชาติ เช่น แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนพัฒนาการศึกษาชาติ ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง เป็นต้น และนโยบายอื่นๆ
ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และแนวทางการพัฒนา ตลอดจน จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลตามความ
เป็นจริงที่เก็บรวบรวมมาได้
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)
หลังจากที่ได้ประเด็นการพัฒนาที่จะนาไปเขียนเป็นวิสัยทัศน์แล้ว จะต้องทาการวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ที่สถานศึกษาจะ
ดาเนินงานให้บรรลุตามประเด็นการพัฒนาเหล่านั้น กล่าวคือ เพื่อศึกษาว่าสถานศึกษามีจุดแข็งและมี
โอกาสอะไรที่จะนาไปสู่ความสาเร็จในการบรรลุประเด็นการพัฒนาแต่ละประเด็น และสถานศึกษามี
จุดอ่อนและมีอุปสรรคอะไร ที่จะนาไปสู่ความล้มเหลว ทาให้ไม่สามารถบรรลุตามประเด็นการพัฒนาแต่
ละประเด็นได้
ขั้นตอนที่ 4 จัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
หลังจากที่สถานศึกษาทาการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคแล้ว พบว่า
สถานศึกษามีความสามารถที่จะบรรลุตามประเด็นการพัฒนาดังกล่าวได้สาเร็จ ให้ดาเนินการ ดังนี้
1) กาหนดวิสัยทัศน์ โดยนาเอาประเด็นการพัฒนาที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลครั้ง
สุดท้าย มาเขียนเป็นวิสัยทัศน์
2) กาหนดพันธกิจ นาเอาประเด็นการพัฒนาที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งที่ถัดจาก
ครั้งสุดท้าย มาเขียนเป็นพันธกิจ
3) กาหนดยุทธศาสตร์ โดยนาเอาประเด็นการพัฒนาที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งที่
ถัดจากครั้งที่นาไปเขียนเป็นพันธกิจ มาเขียนเป็นยุทธศาสตร์
(คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาสาหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558)
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4) กาหนดแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณาว่าในประเด็นการพัฒนาที่นาไปเขียนเป็น
ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์ มีประเด็นการพัฒนาอะไรบ้างที่อยู่ในหมวดหมู่/กลุ่มนี้ ก็ให้นาเอา
ประเด็นการพัฒนาที่อยู่ในหมวดหมู่/กลุ่มนี้ไปเขียนเป็นแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์นั้นๆ
5) กาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา(หรือภาพความสาเร็จของวิสัยทัศน์) โดยพิจารณา
จากภาพความสาเร็จของแต่ละยุทธศาสตร์ กล่าวคือ พิจารณาว่าในแต่ละยุทธศาสตร์ ทาไปเพื่อ
ต้องการให้เกิดอะไรขึ้น แล้วก็นาสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นนั้นมากาหนดเป็นจุดมุ่งหมายของการพัฒนา
จะเห็นว่าในยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์อาจมีภาพความสาเร็จของยุทธศาสตร์นั้นๆ มากกว่า 1 ภาพ
ความสาเร็จ ดังนั้นใน 1 ยุทธศาสตร์อาจกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาได้มากกว่า 1 จุดมุ่งหมายฯ
ก็เป็นได้
6) กาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของแต่ละจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา โดยพิจารณาว่าในแต่
ละแนวทางการพัฒนาทาไปเพื่อต้องการให้เกิดอะไรขึ้นซึ่งเป็นผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม (สามารถ
สังเกตได้ วัดได้ นับได้) แล้วนาสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นนั้นมากาหนดเป็นตัวชี้วัดของจุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนานั้นๆ จะเห็นว่าในแนวทางการพัฒนาแต่ละแนวทางการพัฒนาอาจต้องการให้เกิดผลสาเร็จขึ้น
มากกว่า 1 ประการ ดังนั้น ใน 1 แนวทางการพัฒนาอาจกาหนดตัวชี้วัดได้มากกว่า 1 แนวทางการ
พัฒนาก็เป็นได้
7) จัดทารายละเอียดตัวชี้วัด ทุกตัวชี้วัด ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในตัวชี้วัดตรงกัน
8) จัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นตอนที่ 5 สถานศึกษาเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
ให้คณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ขั้นตอนที่ 6 ผู้อานวยการสถานศึกษา/หัวหน้าสถานศึกษาประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นตอนที่ 7 สถานศึกษาจัดส่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้ว ให้
สานัก/กอง/ส่วนการศึกษา เพื่อให้สานัก/กอง/ส่วนการศึกษาดาเนินการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษาในส่วนเนื้องานที่อยู่ในความรับผิดชอบของสานัก/กอง/ส่วนการศึกษา และ แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ให้เป็นร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป
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เค้าโครงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วย
บทที่ 1 บทนา
กล่าวถึงข้อมูลทั่วไปทางการศึกษาของสถานศึกษา นโยบายการพัฒนา
ประเทศจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายการศึกษาของชาติ ยุทธศาสตร์นโยบาย
จังหวัด/อาเภอ มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) มาตรฐานการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายการพัฒนา
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ปัญหาและความต้องการของสถานศึกษาและผู้มีส่วนได้เสีย
ตลอดจนผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) ซึ่งเป็นที่มาของ
“วิสัยทัศน์”
บทที่ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
2.1 วิสัยทัศน์
2.2 พันธกิจ
2.3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
บทที่ 3 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
3.2 แนวทางการพัฒนา
3.2 การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาสามปีของสถานศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปีของสถานศึกษามีลักษณะเป็นแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน
(Rolling Plan) เช่นเดียวกับแผนพัฒนาการศึกษาสามปีและแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กล่าวคือ ต้องมีการทบทวนและจัดทาทุกปี
การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาสามปีของสถานศึกษา มีขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1) สถานศึกษานาเอาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาไปเป็นกรอบ
แนวทางในการจัดทาร่างแผนพัฒนาการศึกษาสามปีของสถานศึกษา เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2) สถานศึกษาเสนอร่างแผนพัฒนาการศึกษาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้
คณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิจารณาให้ความเห็นชอบ
3) สถานศึกษาเสนอแผนพัฒนาการศึกษาสามปีของสถานศึกษาที่ผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ผู้อานวยการสถานศึกษา/
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสามปีของสถานศึกษา
4) สถานศึกษาปิดประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสามปีของสถานศึกษา ให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน
(คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาสาหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558)
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5) สถานศึกษาจัดส่งแผนพัฒนาการศึกษาสามปีของสถานศึกษาที่ผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้สานัก/กอง/ส่วนการศึกษา เพื่อ
นาไปบูรณาการเป็นแผนพัฒนาการศึกษาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เค้าโครงแผนพัฒนาการศึกษาสามปีของสถานศึกษา ประกอบด้วย
บทที่ 1 บทนา
1.1 กล่าวสรุปโดยย่อเกี่ยวกับที่มาของ “วิสัยทัศน์”
1.2 วิสัยทัศน์
1.3 พันธกิจ
1.4 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
บทที่ 2 ผลการจัดการศึกษาในปีงบประมาณที่ผ่านมา
บทที่ 3 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
บทที่ 4 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
3.3 การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณของสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณเป็นแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่ใช้ปฏิบัติ
การประจาปีงบประมาณนั้นๆ (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่ง ถึง วันที่ 30 กันยายนของปี
ถัดไป) ซึ่งเป็นแผนการใช้จ่ายเงินที่จัดทาขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
นาเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551
เนื่องจากแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณเป็นแผนการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา
ดังนั้น การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณจึงมีขั้นตอน ดังนี้
1) สถานศึกษาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาการศึกษาสามปีของสถานศึกษา
โดยคัดเลือกเอาเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ใช้จ่ายเงินจากรายได้หรือรายได้สะสมของสถานศึกษา และ
ดาเนินการระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่ง ไปจนถึง วันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป มาจัดทาเป็นร่าง
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ กล่าวคือ แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณจะเป็นแผนการใช้
จ่ายเงินของสถานศึกษาที่รวบรวมเอาทุกโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาการศึกษาสามปีของสถาน
ศึกษาที่ใช้จ่ายจากเงินรายได้หรือเงินรายได้สะสมของสถานศึกษา และดาเนินการระหว่างปีงบประมาณ
นั้นๆ
ดังนั้น ทุกโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณจะต้องเป็นโครงการที่
ใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาและเป็นโครงการที่มาจากแผนพัฒนาการศึกษาสามปีของสถานศึกษา ซึ่ง
ดาเนินการระหว่างปีงบประมาณนั้น
(คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาสาหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558)
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2) สถานศึกษาเสนอร่างแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณให้คณะกรรมการสถานศึกษา/
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิจารณาให้ความเห็นชอบ
3) สถานศึกษาเสนอแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณของสถานศึกษาที่ผ่านความเห็น
ชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ผู้อานวยการสถาน
ศึกษา/หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประกาศใช้ แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณของสถานศึกษา
ข้อพึงระมัดระวัง คือ แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณของสถานศึกษาจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามระเบียบ
กระทรวงมหาไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนาเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 ข้อ 9 เสียก่อนจึงจะ
สามารถนาไปปฏิบัติและเบิกจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินรายได้สะสมของสถานศึกษาได้
4) สถานศึกษาเสนอแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณของสถานศึกษาที่ผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้อานวยการ
สถานศึกษา/หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ประกาศใช้แล้ว ให้สานัก/กอง/ส่วนการศึกษา เพื่อทราบ
เค้าโครงแผนพัฒนาปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 คาแถลงประกอบแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
ส่วนที่ 3 รายละเอียดประกอบแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
3.4 การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษาของสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษาเป็นแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่ใช้ปฏิบัติการ
ประจาปีการศึกษานั้นๆ (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคมของปีหนึ่ง ถึง วันที่ 15 พฤษภาคมของปี
ถัดไป) แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษาจึงเป็นแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ทาให้ทราบว่าใน
ปีการศึกษานั้นๆ สถานศึกษาได้ดาเนินการจัดการศึกษาอย่างไรบ้าง
แผนปฏิบัติการประจาปีปีการศึกษามีขั้นตอน ดังนี้
1) สถานศึกษาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาการศึกษาสามปีของสถานศึกษา
โดยคัดเลือกเอาโครงการ/กิจกรรมทุกโครงการ/กิจกรรม ทั้งโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้จ่ายเงิน และ
โครงการ/กิจกรรมที่ใช้จ่ายเงินจากรายได้หรือรายได้สะสมของสถานศึกษา และดาเนินการระหว่าง วันที่
16 พฤษภาคมของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 15 พฤษภาคมของปีถัดไป มาจัดทาเป็นร่างแผนปฏิบัติการประจาปี
การศึกษา กล่าวคือ แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษาจะเป็นแผนการจัดโครงการ/กิจกรรมทางการ
ศึกษาของสถานศึกษาที่รวบรวมเอาทุกโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาการศึกษาสามปีของสถานศึกษา
ทั้งที่ใช้จ่ายเงิน และไม่ใช้จ่ายเงิน ซึ่งดาเนินการระหว่างปีการศึกษานั้นๆ
(คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาสาหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558)
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ดังนั้น ทุกโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษาจะต้องเป็นโครงการ/
กิจกรรมที่มาจากแผนพัฒนาการศึกษาสามปีของสถานศึกษา ซึ่งดาเนินการระหว่างปีการศึกษานั้น
2) สถานศึกษาเสนอร่างแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษาให้คณะกรรมการสถานศึกษา/
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิจารณาให้ความเห็นชอบ
3) สถานศึกษาเสนอแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษาของสถานศึกษาที่ผ่านความเห็น
ชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ผู้อานวยการ
สถานศึกษา/หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประกาศใช้ แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษาของสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษาของสถานศึกษาควรได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเสียก่อน แล้วจึงนาไปปฏิบัติ
4) สถานศึกษาเสนอแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษาของสถานศึกษาที่ผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้อานวยการ
สถานศึกษา/หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ประกาศใช้แล้ว ให้สานัก/กอง/ส่วนการศึกษา เพื่อทราบ
เค้าโครงแผนพัฒนาปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ประกอบด้วย
บทที่ 1 บทนา
1.1 กล่าวสรุปโดยย่อเกี่ยวกับที่มาของ “วิสัยทัศน์”
1.2 วิสัยทัศน์
1.3 พันธกิจ
1.4 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
บทที่ 2 ผลการจัดการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา
บทที่ 3 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
บทที่ 4 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
5. กรอบแนวคิดการประเมินแผนพัฒนาการศึกษา
การประเมินแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้
แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการนโยบายสาธารณะ (Policy Process) ซึง่ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่
การกาหนดนโยบาย การนานโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบาย มาเป็นกรอบแนวคิดใน
การประเมินแผนพัฒนาการศึกษาของของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

(คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาสาหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558)
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การจัดทาแผนพัฒนา
การศึกษา

การนาแผนพัฒนา
การศึกษาไปสู่การปฏิบัติ

ผลของแผนพัฒนา
การศึกษา

แผนภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการประเมิน

(คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาสาหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558)
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บทที่ 3
การประเมินแผนพัฒนาการศึกษา
1. แนวทางการประเมิน
วัตถุประสงค์ของการประเมินแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อประเมินกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา การนาแผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ และผลที่ได้จากการปฏิบัติตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
ดังนั้น แนวทางที่ใช้ในการประเมินแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา จึงพิจารณาจากองค์ประกอบของ
การประเมินทั้งสามด้านดังกล่าวมากาหนดเป็นตัวชี้วัด และรูปแบบการประเมินตามตัวชี้วัด โดยใช้วิธีแบบ
ผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
2. ประเด็นการประเมิน
การประเมินแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษามี 3 ประเด็น จานวน 16 ตัวชี้วัด ได้แก่
ประเด็นการประเมินที่ 1 การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
จานวน 5 ตัวชี้วัด
ประเด็นการประเมินที่ 2 การนาแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ
จานวน 9 ตัวชี้วัด
ประเด็นการประเมินที่ 3 ผลของแผนพัฒนาการศึกษา
จานวน 2 ตัวชี้วัด
2.1 ประเด็นการประเมินที่ 1 การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
ตัวชี้วัด 1.1 ระดับความสาเร็จของการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับใช้ในการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ตัวชี้วัด 1.2 ระดับความสาเร็จของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อกาหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัด 1.3 ระดับความสาเร็จของการศึกษาความเป็นไปได้ของการบรรลุวิสัยทัศน์ โดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis)
ตัวชี้วัด 1.4 จานวนองค์ประกอบของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ตัวชี้วัด 1.5 ระดับความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
2.2 ประเด็นการประเมินที่ 2 การนาแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ
ตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสอดคล้องระหว่างแผนพัฒนาการศึกษาสามปีกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษา
ตัวชี้วัด 2.2 จานวนองค์ประกอบของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี
ตัวชี้วัด 2.3 ระดับความสอดคล้องของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี
ตัวชี้วัด 2.4 จานวนองค์ประกอบของแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา
(คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาสาหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558)
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ตัวชี้วัด 2.5 ระดับความสอดคล้องระหว่างแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษากับ
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
ตัวชี้วัด 2.6 ร้อยละของโครงการในแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษาที่ถูกนาไปปฏิบัติ
ตัวชี้วัด 2.7 จานวนองค์ประกอบของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
ตัวชี้วัด 2.8 ระดับความสอดคล้องระหว่างแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณกับ
แผนพัฒนาการศึกษาสาม
ตัวชี้วัด 2.9 ร้อยละของโครงการในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณที่ถูกนาไปปฏิบัติ
2.3 ประเด็นการประเมินที่ 3 ผลของแผนพัฒนาการศึกษา
ตัวชี้วัด 3.1 สัดส่วนตัวชี้วัดของจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาที่บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด
ตัวชี้วัด 3.2 ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียต่อแผนแผนพัฒนาการศึกษา
3. กลุ่มเป้าหมายของการประเมิน
กลุ่มเป้าหมายในการประเมินแผนพัฒนาการศึกษา ได้แก่ สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4. รายละเอียดประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัด เกณฑ์ และการแปลความหมาย
4.1 ประเด็นการประเมินที่ 1 การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
ตัวชี้วัด 1.1 ระดับความสาเร็จของการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับใช้ในการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
คาอธิบายตัวชี้วัด 1.1 :
พิจารณาจากระดับ ความสาเร็จ ของการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับใช้ในการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย
1. ข้อมูลจากล่างขึ้นบน (bottom up) ได้แก่
1.1 ปัญหาที่สถานศึกษาต้องแก้ไข เช่น ปัญหาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ต่างๆ ที่ต่า ซึ่งสถานศึกษาจะต้องเร่งพัฒนาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด(ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในหรือ SAR และ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.) ปัญหาเด็กอ่านหนังสือไม่ออก ปัญหา
เด็กอ่านหนังสือไม่ได้ ปัญหาพฤติกรรมนักเรียน ปัญหาพฤติกรรมครู ปัญหาการขาดครู ปัญหาคุณภาพ
ของครู ปัญหาการพัฒนาครู ปัญหาสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอก ปัญหาถนน
ภายในสถานศึกษาชารุด ปัญหาสนามกีฬาชารุด ปัญหาสื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอนหรือครุภัณฑ์ทาง

(คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาสาหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558)
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การศึกษาชารุด ปัญหาค่าน้า ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง
ปัญหาการบริหารงานของสถานศึกษา เป็นต้น
1.2 ความต้องการของสถานศึกษา เช่น ครู สื่อ/วัสดุ/อุปกรณ์การเรียนการสอน สนามกีฬา
ต่างๆ (สนามฟุตบอล สนามบาสเก็ตบอล สนามวอลเล่ย์บอล ฯลฯ) เครื่องคอมพิวเตอร์ ห้อง ปฏิบัติการ
ภาษา ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาคารเรียน เป็นต้น
1.3 ปัญหาและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียของสถานศึกษา ได้แก่ ผู้เรียน พ่อ แม่
ผู้ปกครอง ครู ผู้อานวยการสถานศึกษา/หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะกรรมการสถานศึกษา/
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และชุมชน
2. ข้อมูลจากบนลงล่าง (top down) ได้แก่
2.1 หลักสูตรสถานศึกษาที่เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ซึ่งอาจใช้มาตรฐานการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้)
2.3 นโยบายของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2.4 นโยบายเกี่ยวกับการศึกษาของผู้บริหารท้องถิ่น
2.5 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
2.6 นโยบายการศึกษาท้องถิ่น (กลุ่มพื้นที่การศึกษาท้องถิ่น / กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น)
2.7 นโยบายเกี่ยวกับการศึกษาของชาติ เช่น แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนพัฒนาการศึกษาชาติ ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง เป็นต้น และนโยบายอื่นๆ ของ
รัฐที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยกาหนดเป็นระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้
คะแนนเป็น 5 ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด 1.1 :
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
0
ไม่มีการสารวจและใช้ข้อมูลเพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
มีการสารวจและใช้ข้อมูลตาม 1.1, 1.2 และ 1.3 ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
1
การพัฒนาการศึกษา
มีการสารวจและใช้ข้อมูลตาม 1.1, 1.2, 1.3 และ 2.3 (หรือ 2.4 หรือ 2.5
2
หรือ 2.6 หรือ 2.7) ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
มีการสารวจและใช้ข้อมูลตาม 1.1, 1.2, 1.3 และ 2.3 (หรือ 2.4 หรือ 2.5
3
หรือ 2.6 หรือ 2.7) และ 2.1 ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
มีการสารวจและใช้ข้อมูลตาม 1.1, 1.2, 1.3 และ 2.3 (หรือ 2.4 หรือ 2.5
4
หรือ 2.6 หรือ 2.7) และ 2.1 และ 2.2 ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษา
(คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาสาหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558)
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การแปลความหมายระดับคะแนนตัวชี้วัด 1.1 :
ระดับคะแนน
การแปลความหมาย
4
ดีมาก
3
ดี
2
พอใช้
1
ควรปรับปรุง
0
ต้องปรับปรุง
ตัวชี้วัด 1.2 ระดับความสาเร็จของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อกาหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
คาอธิบายตัวชี้วัด 1.2 :
: พิจารณาจากระดับความสาเร็จของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งจะต้องทาการจัด
หมวดหมู่ของข้อมูล เพื่อกาหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และ
แนวทางการพัฒนา โดยกาหนดเป็นระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone)
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด 1.2 : แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
0
ไม่มีการจัดหมวดหมู่ข้อมูล
1
มีการจัดหมวดหมู่ข้อมูลจานวน 1 ครั้ง
2
มีการจัดหมวดหมู่ข้อมูลจานวน 2 ครั้ง
3
มีการจัดหมวดหมู่ข้อมูลจานวน 3 ครั้ง
4
มีการจัดหมวดหมู่ข้อมูลจานวน 4 ครั้งขึ้นไป
การแปลความหมายระดับคะแนนตัวชี้วัด 1.2 :
ระดับคะแนน
การแปลความหมาย
4
ดีมาก
3
ดี
2
พอใช้
1
ควรปรับปรุง
0
ต้องปรับปรุง

(คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาสาหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558)
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ตัวชี้วัด 1.3 ระดับความสาเร็จของการศึกษาความเป็นไปได้ของการบรรลุวิสัยทัศน์ โดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis)
คาอธิบายตัวชี้วัด 1.3 :
พิจารณาจากระดับความสาเร็จของการศึกษาความเป็นไปได้( Feasibility Study) ของการ
บรรลุวิสัยทัศน์ โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis กล่าวคือ หลังจากที่ได้ประเด็นการพัฒนาที่จะนาไป
เขียนเป็นวิสัยทัศน์แล้ว จะต้องทาการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)
ว่า การที่สถานศึกษาจะดาเนินงานให้บรรลุตามประเด็นการพัฒนาเหล่านั้นได้ สถานศึกษามีจุดแข็งและ
มีโอกาสอะไร อย่างไร และสถานศึกษามีจุดอ่อน และมีอุปสรรคอะไร อย่างไร ที่จะทาให้การดาเนินงาน
ล้มเหลวไม่สามารถบรรลุตามประเด็นการพัฒนาเหล่านั้นได้ โดยที่ การวิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อนเป็นการ
วิเคราะห์ศักยภาพของสถานศึกษาว่า ปัจจุบันสถานศึกษามีศักยภาพมากน้อยเพียงใดที่จะดาเนินงานให้
บรรลุตามประเด็นการพัฒนาดังกล่าว การวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรคเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกของสถานศึกษาว่า ปัจจุบันสถานศึกษามีสภาพแวดล้อมภายนอกอะไรบ้างที่จะช่วยสนับสนุนให้
สถานศึกษาดาเนินงานให้บรรลุตามประเด็นการพัฒนาดังกล่าว และมีสภาพแวดล้อมภายนอกอะไรบ้าง
ที่จะทาให้สถานศึกษาดาเนินงานไม่บรรลุตามประเด็นการพัฒนาดังกล่าว
โดยกาหนดเป็นระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด 1.3 :
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
0
ไม่มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค
1
มีการวิเคราะห์จุดแข็ง และ จุดอ่อน
2
มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และโอกาส
3
มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
4
มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค พร้อมแสดงให้เห็นว่า
มีการนาเอาผลการวิเคราะห์ดังกล่าวไปใช้ในการจัดทาแผนอย่างเป็นรูปธรรม
การแปลความหมายระดับคะแนนตัวชี้วัด 1.3 :
ระดับคะแนน
การแปลความหมาย
4
ดีมาก
3
ดี
2
พอใช้
1
ควรปรับปรุง
0
ต้องปรับปรุง

(คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาสาหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558)
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ตัวชี้วัด 1.4 จานวนองค์ประกอบของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
คาอธิบายตัวชี้วัด 1.4 :
พิจารณาจากจานวนองค์ประกอบของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาซึ่งมี 9
องค์ประกอบ ดังนี้
1. บทนา
2. วิสัยทัศน์
3. พันธกิจ
4. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา พร้อมตัวชี้วัด
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
6. แนวทางการพัฒนา
7. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
8. วิธีการติดตามและประเมินผลการนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
9. ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลการนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด 1.4 :
ระดับคะแนน
0
1
2
3
4

เกณฑ์การให้คะแนน
มี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1- 2
มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1- 4
มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1- 5
มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1- 6
มี 9 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1- 9

การแปลความหมายระดับคะแนนตัวชี้วัด 1.4 :
ระดับคะแนน
การแปลความหมาย
4
ดีมาก
3
ดี
2
พอใช้
1
ควรปรับปรุง
0
ต้องปรับปรุง

(คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาสาหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558)
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ตัวชี้วัด 1.5 ระดับความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
คาอธิบายตัวชี้วัด 1.5 :
พิจารณาจากความสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ดังนี้
1. พันธกิจเป็นภารกิจหน้าที่ที่นาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
2. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาเป็นภาพความสาเร็จที่แท้จริงของวิสัยทัศน์
3. ตัวชี้วัดสามารถวัดความสาเร็จของจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาได้อย่างแท้จริง
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสอดรับกับพันธกิจได้อย่างเหมาะสม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนานาไปสู่ความสาเร็จตามตัวชี้วัดของจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาได้
อย่างแท้จริง
6. แนวทางการพัฒนาสอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาได้อย่างเหมาะสม
7. แนวทางการพัฒนานาไปสู่ความสาเร็จตามตัวชี้วัดของจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาได้อย่างแท้จริง
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด 1.5 :
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
0
1. พันธกิจเป็นภารกิจหน้าที่ที่นาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
1
1. พันธกิจเป็นภารกิจหน้าที่ที่นาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
2. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาเป็นภาพความสาเร็จที่แท้จริงของวิสัยทัศน์
2
1. พันธกิจเป็นภารกิจหน้าที่ที่นาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
2. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาเป็นภาพความสาเร็จที่แท้จริงของวิสัยทัศน์
3. ตัวชี้วัดสามารถวัดความสาเร็จของจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาได้อย่างแท้จริง
3
1. พันธกิจเป็นภารกิจหน้าที่ที่นาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
2. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาเป็นภาพความสาเร็จที่แท้จริงของวิสัยทัศน์
3. ตัวชี้วัดสามารถวัดความสาเร็จของจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาได้อย่างแท้จริง
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสอดรับกับพันธกิจได้อย่างเหมาะสม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนานาไปสู่ความสาเร็จตามตัวชี้วัดของจุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนาได้อย่างแท้จริง
4
1. พันธกิจเป็นภารกิจหน้าที่ที่นาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
2. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาเป็นภาพความสาเร็จที่แท้จริงของวิสัยทัศน์
3. ตัวชี้วัดสามารถวัดความสาเร็จของจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาได้อย่างแท้จริง
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสอดรับกับพันธกิจได้อย่างเหมาะสม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนานาไปสู่ความสาเร็จตามตัวชี้วัดของจุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนาได้อย่างแท้จริง
6. แนวทางการพัฒนาสอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาได้อย่างเหมาะสม
7. แนวทางการพัฒนานาไปสู่ความสาเร็จตามตัวชี้วัดของจุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนาได้อย่างแท้จริง
(คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาสาหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558)
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การแปลความหมายระดับคะแนนตัวชี้วัด 1.4 :
ระดับคะแนน
การแปลความหมาย
4
ดีมาก
3
ดี
2
พอใช้
1
ควรปรับปรุง
0
ต้องปรับปรุง
ค่าเฉลี่ยและการแปลความหมายการประเมินประเด็นการประเมินที่ 1
การประเมินแผนพัฒนาการศึกษาสาหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา ประกอบด้วย ตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด มีการ
กาหนดระดับเกณฑ์คะแนนในระดับประเด็นการเมิน (ค่าเฉลี่ยของตัวชี้วัด 1.1 – 1.5) และการแปล
ความหมาย ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
การแปลความหมาย
3.21 – 4.00
ระดับคุณภาพดีมาก
2.41 – 3.20
ระดับคุณภาพดี
1.61 – 2.40
ระดับคุณภาพพอใช้
0.81 – 1.60
ระดับคุณภาพควรปรับปรุง
0.00 – 0.80
ระดับคุณภาพต้องปรับปรุง
4.2 ประเด็นการประเมินที่ 2 การนาแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ
ตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสอดคล้องระหว่างแผนพัฒนาการศึกษาสามปีกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษา
คาอธิบายตัวชี้วัด 2.1 :
พิจารณาจากความสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา ในแผนพัฒนาการศึกษาสามปีกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษา ดังนี้
1. วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับวิสัยทัศน์ของแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษา
2. พันธกิจของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับพันธกิจของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษา
3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับจุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา

(คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาสาหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558)
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
5. แนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับแนวทางการพัฒนาของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด 2.1:
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
0
1. วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับวิสัยทัศน์ของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
1
1. วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับวิสัยทัศน์ของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
2. พันธกิจของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับพันธกิจของแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษา
2
1. วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับวิสัยทัศน์ของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
2. พันธกิจของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับพันธกิจของแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษา
3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
3
1. วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับวิสัยทัศน์ของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
2. พันธกิจของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับพันธกิจของแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษา
3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
4
1. วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับวิสัยทัศน์ของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
2. พันธกิจของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับพันธกิจของแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษา
3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
5. แนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับแนวทางการ
พัฒนาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
(คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาสาหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558)
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การแปลความหมายระดับคะแนนตัวชี้วัด 2.1 :
ระดับคะแนน
การแปลความหมาย
4
ดีมาก
3
ดี
2
พอใช้
1
ควรปรับปรุง
0
ต้องปรับปรุง
ตัวชี้วัด 2.2 จานวนองค์ประกอบของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คาอธิบายตัวชี้วัด 2.2 :
พิจารณาจากจานวนองค์ประกอบของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีซึ่งมี 11 องค์ประกอบ ดังนี้
1. ที่มาของวิสัยทัศน์
2. วิสัยทัศน์
3. พันธกิจ
4. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา พร้อมตัวชี้วัด
5. ผลการจัดการศึกษาในปีที่ผ่านมา
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนา
7. บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
8. รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
9. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนาแผนพัฒนาการศึกษาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
10. วิธีการติดตามและประเมินผลการนาแผนพัฒนาการศึกษาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
11. ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลการนาแผนพัฒนาการศึกษาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด 2.2:
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
0
มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1- 4
1
มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1- 5
2
มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1- 6
3
มี 8 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1- 8
4
มี 11 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1- 11

(คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาสาหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558)
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การแปลความหมายระดับคะแนนตัวชี้วัด 2.2 :
ระดับคะแนน
การแปลความหมาย
4
ดีมาก
3
ดี
2
พอใช้
1
ควรปรับปรุง
0
ต้องปรับปรุง
ตัวชี้วัด 2.3 ระดับความสอดคล้องของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คาอธิบายตัวชี้วัด 2.3:
พิจารณาจากร้อยละของโครงการในแผนพัฒนาการศึกษาสามปีที่สอดรับกับแนวทางการพัฒนา
สูตรการคานวณ
ร้อยละของโครงการที่สอดรับ
กับแนวทางการพัฒนา

= จานวนโครงการที่สอดรับกับแนวทางการพัฒนา x 100
จานวนโครงการทั้งหมด

เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด 2.3:
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
0
น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 ของโครงการในแผนพัฒนาการศึกษาสามปี
สอดรับกับแนวทางการพัฒนา
1
ร้อยละ 60.01-70.00 ของโครงการในแผนพัฒนาการศึกษาสามปีสอดรับ
กับแนวทางการพัฒนา
2
ร้อยละ 70.01-80.00 ของโครงการในแผนพัฒนาการศึกษาสามปีสอดรับ
กับแนวทางการพัฒนา
3
ร้อยละ 80.01-90.00 ของโครงการในแผนพัฒนาการศึกษาสามปีสอดรับ
กับแนวทางการพัฒนา
4
ร้อยละ 90.01-100.00 ของโครงการในแผนพัฒนาการศึกษาสามปีสอดรับ
กับแนวทางการพัฒนา
การแปลความหมายระดับคะแนนตัวชี้วัด 2.3:
ระดับคะแนน
การแปลความหมาย
4
ดีมาก
3
ดี
2
พอใช้
1
ควรปรับปรุง
0
ต้องปรับปรุง
(คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาสาหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558)
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ตัวชี้วัด 2.4 จานวนองค์ประกอบของแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา
คาอธิบายตัวชี้วัด 2.4 :
พิจารณาจากจานวนองค์ประกอบของแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 11 องค์ประกอบ
1. ที่มาของวิสัยทัศน์
2. วิสัยทัศน์
3. พันธกิจ
4. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา พร้อมตัวชี้วัด
5. ผลการจัดการศึกษาในปีที่ผ่านมา
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนา
7. บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
8. รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
9. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนาแผนพัฒนาการศึกษาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
10. วิธีการติดตามและประเมินผลการนาแผนพัฒนาการศึกษาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
11. ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลการนาแผนพัฒนาการศึกษาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด 2.4:
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
0
มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1- 4
1
มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1- 5
2
มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1- 6
3
มี 8 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1- 8
4
มี 11 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1- 11
การแปลความหมายระดับคะแนนตัวชี้วัด 2.4 :
ระดับคะแนน
การแปลความหมาย
4
ดีมาก
3
ดี
2
พอใช้
1
ควรปรับปรุง
0
ต้องปรับปรุง

(คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาสาหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558)
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ตัวชี้วัด 2.5 ระดับความสอดคล้องระหว่างแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษากับแผนพัฒนา
การศึกษาสามปี
คาอธิบายตัวชี้วัด 2.5 :
พิจารณาจากความสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนา และ โครงการของแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา กับแผนพัฒนาการศึกษาสามปี ดังนี้
1. วิสัยทัศน์ของแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ตรงกันกับวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนา
การศึกษาสามปี
2. พันธกิจของแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ตรงกันกับพันธกิจของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี
3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ตรงกันกับจุดมุ่งหมาย
เพื่อการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ตรงกันกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี
5. แนวทางการพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ตรงกันกับแนวทางการพัฒนา
ของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี
6. โครงการของแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ตรงกันกับโครงการของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด 2.5 :
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
0
1. วิสัยทัศน์ของแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ตรงกันกับวิสัยทัศน์ของ
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
2. พันธกิจของแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ตรงกันกับพันธกิจของ
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
1
1. วิสัยทัศน์ของแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ตรงกันกับวิสัยทัศน์ของ
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
2. พันธกิจของแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ตรงกันกับพันธกิจของ
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ตรงกัน
กับจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี
2
1. วิสัยทัศน์ของแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ตรงกันกับวิสัยทัศน์ของ
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
2. พันธกิจของแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ตรงกันกับพันธกิจของ
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ตรงกัน
กับจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ตรงกันกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี
(คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาสาหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558)
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ระดับคะแนน
3

4

เกณฑ์การให้คะแนน
1. วิสัยทัศน์ของแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ตรงกันกับวิสัยทัศน์ของ
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
2. พันธกิจของแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ตรงกันกับพันธกิจของ
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ตรงกัน
กับจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ตรงกันกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี
5. แนวทางการพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ตรงกันกับแนว
ทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี
1. วิสัยทัศน์ของแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ตรงกันกับวิสัยทัศน์ของ
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
2. พันธกิจของแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ตรงกันกับพันธกิจของ
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ตรงกัน
กับจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ตรงกันกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี
5. แนวทางการพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ตรงกันกับแนว
ทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี
6. โครงการของแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ตรงกันกับโครงการของ
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี

การแปลความหมายระดับคะแนนตัวชี้วัด 2.5 :
ระดับคะแนน
การแปลความหมาย
4
ดีมาก
3
ดี
2
พอใช้
1
ควรปรับปรุง
0
ต้องปรับปรุง
ตัวชี้วัด 2.6 ร้อยละของโครงการในแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษาที่ถูกนาไปปฏิบัติ
คาอธิบายตัวชี้วัด 2.6 :
พิจารณาจากร้อยละของโครงการในแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษาที่ถูกนาไปดาเนินการ

(คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาสาหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558)
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สูตรการคานวณ
ร้อยละของโครงการที่ถูกนาไปปฏิบัติ =

จานวนโครงการที่ถูกนาไปปฏิบัติ x 100
จานวนโครงการทั้งหมด

เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด 2.6 :
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
0
น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 ของโครงการในแผนปฏิบัติการประจาปี
การศึกษาที่ถูกนาไปดาเนินการ
1
ร้อยละ 60.01-70 ของโครงการในแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา
ที่ถูกนาไปดาเนินการ
2
ร้อยละ 70.01-80 ของโครงการในแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา
ที่ถูกนาไปดาเนินการ
3
ร้อยละ 80.01-90 ของโครงการในแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา
ที่ถูกนาไปดาเนินการ
4
ร้อยละ 90.01-100 ของโครงการในแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา
ที่ถูกนาไปดาเนินการ
การแปลความหมายระดับคะแนนตัวชี้วัด 2.6:
ระดับคะแนน
การแปลความหมาย
4
ดีมาก
3
ดี
2
พอใช้
1
ควรปรับปรุง
0
ต้องปรับปรุง
ตัวชี้วัด 2.7 จานวนองค์ประกอบของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
คาอธิบายตัวชี้วัด 2.7 :
พิจารณาจากจานวนองค์ประกอบของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 7 องค์ประกอบ ดังนี้
1. สถานะการคลัง
2. รายได้
3. รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
4. บันทึกหลักการและเหตุผล
5. ประมาณการรายได้
6. รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
7. รายละเอียดรายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
(คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาสาหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558)
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เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด 2.7:
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
0
มี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1- 2
1
มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1- 4
2
มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1- 5
3
มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1- 6
4
มี 7 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1- 7
การแปลความหมายระดับคะแนนตัวชี้วัด 2.7:
ระดับคะแนน
การแปลความหมาย
4
ดีมาก
3
ดี
2
พอใช้
1
ควรปรับปรุง
0
ต้องปรับปรุง
ตัวชี้วัด 2.8 ระดับความสอดคล้องระหว่างแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณกับ
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คาอธิบายตัวชี้วัด 2.8 :
พิจารณาจากความสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ยุทธศาสตร์ แนว
ทางการพัฒนา และ โครงการของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ กับแผนพัฒนาการศึกษาสามปี ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณตรงกันกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี
2. แนวทางการพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ตรงกันกับแนวทางการ
พัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี
3. โครงการของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ตรงกันกับโครงการของแผนพัฒนา
การศึกษาสามปี
4. วงเงินงบประมาณของโครงการของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ตรงกันกับ
วงเงินงบประมาณของโครงการของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี
5. การกาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดรายจ่ายตามแผนปฏิบัติ
การประจาปีงบประมาณ ตรงกันกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี

(คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาสาหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558)
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เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด 2.8 :
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
0
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณตรงกันกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี
1
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณตรงกันกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี
2. แนวทางการพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ตรงกันกับแนว
ทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี
2
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณตรงกันกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี
2. แนวทางการพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ตรงกันกับแนว
ทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี
3. โครงการของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ตรงกันกับโครงการของ
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
3
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณตรงกันกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี
2. แนวทางการพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ตรงกันกับแนว
ทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี
3. โครงการของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ตรงกันกับโครงการของ
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
4. วงเงินงบประมาณของโครงการของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
ตรงกันกับวงเงินงบประมาณของโครงการของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี
4
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณตรงกันกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี
2. แนวทางการพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ตรงกันกับแนว
ทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี
3. โครงการของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ตรงกันกับโครงการของ
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
4. วงเงินงบประมาณของโครงการของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
ตรงกันกับวงเงินงบประมาณของโครงการของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี
5. การกาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดรายจ่ายตาม
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ตรงกันกับยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี

(คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาสาหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558)
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การแปลความหมายระดับคะแนนตัวชี้วัด 2.8 :
ระดับคะแนน
การแปลความหมาย
4
ดีมาก
3
ดี
2
พอใช้
1
ควรปรับปรุง
0
ต้องปรับปรุง
ตัวชี้วัด 2.9 ร้อยละของโครงการในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณที่ถูกนาไปปฏิบัติ
คาอธิบายตัวชี้วัด 2.9 :
พิจารณาจากร้อยละของโครงการในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณที่ถูกนาไปดาเนินการ
สูตรการคานวณ
ร้อยละของโครงการที่ถูกนาไปปฏิบัติ =

จานวนโครงการที่ถูกนาไปปฏิบัติ x 100
จานวนโครงการทั้งหมด

เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด 2.9 :
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
0
น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 ของโครงการในแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ ที่ถูกนาไปดาเนินการ
1
ร้อยละ 60.01-70 ของโครงการในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
ที่ถูกนาไปดาเนินการ
2
ร้อยละ 70.01-80 ของโครงการในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
ที่ถูกนาไปดาเนินการ
3
ร้อยละ 80.01-90 ของโครงการในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
ที่ถูกนาไปดาเนินการ
4
ร้อยละ 90.01-100 ของโครงการในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
ที่ถูกนาไปดาเนินการ
การแปลความหมายระดับคะแนนตัวชี้วัด 2.9:
ระดับคะแนน
การแปลความหมาย
4
ดีมาก
3
ดี
2
พอใช้
1
ควรปรับปรุง
0
ต้องปรับปรุง
(คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาสาหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558)
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ค่าเฉลี่ยและการแปลความหมายการประเมินประเด็นการประเมินที่ 2
การประเมินแผนพัฒนาการศึกษาสาหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการนาแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย ตัวชี้วัด 9
ตัวชี้วัด มีการกาหนดระดับเกณฑ์คะแนนในระดับประเด็นการเมิน (ค่าเฉลี่ยของตัวชี้วัด 2.1 – 2.9) และ
การแปลความหมาย ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
การแปลความหมาย
3.21 – 4.00 ระดับคุณภาพ
ดีมาก
2.41 – 3.20 ระดับคุณภาพ
ดี
1.61 – 2.40
ระดับคุณภาพพอใช้
0.81 – 1.60
ระดับคุณภาพควรปรับปรุง
0.00 – 0.80
ระดับคุณภาพต้องปรับปรุง
4.3 ประเด็นการประเมินที่ 3 ผลของแผนพัฒนาการศึกษา
ตัวชี้วัด

3.1 สัดส่วนตัวชี้วัดของจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษาที่บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด
คาอธิบายตัวชี้วัด 3.1 :

พิจารณาจากจานวนตัวชี้วัดของจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาที่บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด กับ จานวนตัวชี้วัดทั้งหมดของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษา
สูตรการคานวณ
สัดส่วนตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด =

จานวนตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด
จานวนตัวชี้วัดทั้งหมด

เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด 3.1 :
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
0
สัดส่วนตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.60
1
สัดส่วนตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด = 0.61-0.70
2
สัดส่วนตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด = 0.71-0.80
3
สัดส่วนตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด = 0.81-0.90
4
สัดส่วนตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด = 0.91-1.00

(คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาสาหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558)
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การแปลความหมายระดับคะแนนตัวชี้วัด 3.1 :
ระดับคะแนน
การแปลความหมาย
4
ดีมาก
3
ดี
2
พอใช้
1
ควรปรับปรุง
0
ต้องปรับปรุง
ตัวชี้วัด

3.2 ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียต่อแผนแผนพัฒนาการศึกษา

คาอธิบายตัวชี้วัด 3.1 :
พิจารณาจากระดับความพึงพอใจต่อการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา การนาแผนพัฒนา
การศึกษาไปปฏิบัติ และผลของแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
สูตรการคานวณ
ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ =

ผลรวมของระดับคะแนนความพึงพอใจ
จานวนข้อคาถามทั้งหมด

เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด 3.2 :
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
0
มีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ = 1.00 – 1.49
1
มีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ = 1.50 – 2.49
2
มีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ = 2.50 – 3.49
3
มีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ = 3.50 – 4.49
4
มีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ = 4.50 – 5.00
การแปลความหมายระดับคะแนนตัวชี้วัด 3.2 :
ระดับคะแนน
การแปลความหมาย
4
ดีมาก
3
ดี
2
พอใช้
1
ควรปรับปรุง
0
ต้องปรับปรุง

(คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาสาหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558)
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ค่าเฉลี่ยและการแปลความหมายการประเมินประเด็นการประเมินที่ 3
การประเมินแผนพัฒนาการศึกษาสาหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านผลของแผนพัฒนาการศึกษา ประกอบด้วย ตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด มีการ
กาหนดระดับเกณฑ์คะแนนในระดับประเด็นการเมิน (ค่าเฉลี่ยของตัวชี้วัด 3.1 – 3.2) และการแปล
ความหมาย ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
การแปลความหมาย
3.21 – 4.00 ระดับคุณภาพ
ดีมาก
2.41 – 3.20 ระดับคุณภาพ
ดี
1.61 – 2.40
ระดับคุณภาพพอใช้
0.81 – 1.60
ระดับคุณภาพควรปรับปรุง
0.00 – 0.80
ระดับคุณภาพต้องปรับปรุง

(คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาสาหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558)
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บทที่ 4
เครื่องมือการประเมินแผนพัฒนาการศึกษา
การประเมินแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษามี 3 ประเด็น จานวน 16 ตัวชี้วัด ได้แก่
ประเด็นการประเมินที่ 1 การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
จานวน 5 ตัวชี้วัด
ประเด็นการประเมินที่ 2 การนาแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ
จานวน 9 ตัวชี้วัด
ประเด็นการประเมินที่ 3 ผลของแผนพัฒนาการศึกษา
จานวน 2 ตัวชี้วัด
1. แนวทางการนิเทศ แนะนาการบริหารแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
คาชี้แจง คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาโปรดนิเทศ
แนะนาสถานศึกษาในประเด็นดังต่อไปนี้
ข้อที่
รายการ
1 แผนทุกประเภทต้องเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
ต้องจัดทาเป็นรายงานการประชุมฯ (ไม่ต้องเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ เพียงแต่เสนอ
เพื่อทราบ)
2 แผนทุกประเภทควรมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและรายงานการ
ประชุมที่เห็นชอบแผนนั้นๆ แนบท้ายเป็นภาคผนวกด้วย
3 แผนทุกประเภทต้องส่งให้สานัก/กอง/ส่วนการศึกษา
4 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาการศึกษาสามปีต้องครอบคลุมการพัฒนา
สถานศึกษาแบบรอบด้าน มีทั้งยุทธศาสตร์/โครงการที่สถานศึกษาดาเนินการเอง และ
ยุทธศาสตร์/โครงการที่สถานศึกษาต้องการขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด หน่วยงานราชการอื่น หรือรัฐบาล ไม่ใช่เป็นเพียงแค่แผนพัฒนา
ครู/กระบวนการเรียนรู้/ผู้เรียนเท่านั้น แต่เป็นแผนที่มีทั้งเรื่องโครงสร้างพื้นฐานหรือการ
ก่อสร้าง เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด
หน่วยงานราชการอื่น หรือรัฐบาล เรื่องความต้องการครูและบุคลากร(ข้าราชการ/อัตรา
จ้าง/จ้างเหมาบริการ) เรื่องการพัฒนาครูและบุคลากร เรื่องการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา(ความต้องการทรัพยากร/สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน, การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้, การพัฒนาผู้เรียน เป็นต้น) ฯลฯ
5 สถานศึกษาต้องนาเอานโยบายทางการศึกษาที่สาคัญมาเป็นข้อมูลในการจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา เช่น มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษา
ของ สมศ. มาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น การประเมินคุณภาพการศึกษา ตลอดจน
นโยบายการศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฯลฯ
6 สถานศึกษาต้องมีคาสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการและกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้
ชัดเจน

37
ข้อที่
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16

รายการ
สถานศึกษาต้องเสนอของอนุมัติโครงการต่อผู้อานวยการสถานศึกษา ยกเว้น โครงการที่
เกี่ยวกับการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน(ทัศนศึกษา) ต้องเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ
เพราะตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2527 เป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น เช่น
โครงการค่ายลูกเสือ เนตรนารี โครงการที่นาผู้เรียนไปศึกษาดูงาน (ทัศนศึกษา) นอก
สถานศึกษา นอกจากนี้การอนุมัติให้ครูและบุคลากรของสถานศึกษาเดินทางไปราชการก็
เป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่นเช่นกัน
โครงการต้องมีปฏิทินการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
สถานศึกษาต้องมีการประชุมชี้แจงความเข้าใจให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการต้องปฏิบัติตามปฏิทินการปฏิบัติงาน
สถานศึกษาต้องจัดให้มีมีการนิเทศ กากับ ติดตามผลการดาเนินงานตามโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการต้องรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการให้ผู้อานวยการ
สถานศึกษาทราบ
สถานศึกษาต้องมีการแต่งตั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนาแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ
สถานศึกษาต้องมีการประชุม กาหนดแนวทางและวิธีการประเมินให้แก่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการนาแผน ไปสู่การปฏิบัติ
สถานศึกษาต้องมีการติดตามและประเมินผลการนาแผนไปสู่การปฏิบัติ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนาแผนไปสู่การปฏิบัติต้องจัดทาสรุปรายงาน
ผลการติดตามและประเมินผลการนาแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อเสนอให้ผู้อานวยการ
สถานศึกษาทราบ

2. เครื่องมือสาหรับการประเมินแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วย
2.1 ประเด็นการประเมินที่ 1 การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
- แบบตรวจสอบรายการ (CH1-การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา)
2.2 ประเด็นการประเมินที่ 2 การนาแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ
- แบบตรวจสอบรายการ (CH2-การนาแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ)
2.3 ประเด็นการประเมินที่ 3 ผลของแผนพัฒนาการศึกษา
- แบบตรวจสอบรายการ (CH3-ผลของแผนพัฒนาการศึกษา) และ
- แบบสอบถามความพึงพอใจ (QS1-ผลของแผนพัฒนาการศึกษา)
มีรายละเอียดของเครื่องมือ ดังต่อไปนี้
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(CH1-การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา)

แบบตรวจสอบรายการ
ประเด็นการประเมินที่ 1 การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
ตัวชี้วัด 1.1 ระดับความสาเร็จของการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับใช้ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษา
คาชี้แจง โปรดพิจารณาว่าสถานศึกษาได้ดาเนินการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลใดบ้างในการจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษา แล้วเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับการดาเนินการ
ไม่ได้
ข้อที่
รายการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ
1 ปัญหาที่สถานศึกษาต้องแก้ไข เช่น ปัญหาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาต่างๆ ที่ต่า ซึ่ง
สถานศึกษาจะต้องเร่งพัฒนาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่
กาหนด(ผลการประเมินคุณภาพภายในหรือ SAR และ
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.) ปัญหาเด็ก
อ่านหนังสือไม่ออก ปัญหาเด็กอ่านหนังสือไม่ได้ ปัญหา
พฤติกรรมนักเรียน ปัญหาพฤติกรรมครู ปัญหาการขาดครู
ปัญหาคุณภาพของครู ปัญหาการพัฒนาครู ปัญหา
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอก
ปัญหาถนนภายในสถานศึกษาชารุด ปัญหาสนามกีฬา
ชารุด ปัญหาสื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอนหรือครุภัณฑ์
ทางการศึกษาชารุด ปัญหาค่าน้า ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์
ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง
ปัญหาการบริหารงานของสถานศึกษา เป็นต้น
2 ความต้องการของสถานศึกษา เช่น ครู สื่อ/วัสดุ/อุปกรณ์
การเรียนการสอน สนามกีฬาต่างๆ (สนามฟุตบอล สนาม
บาสเกตบอล สนามวอลเล่ย์บอล ฯลฯ) เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการภาษา ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ อาคารเรียน เป็นต้น
3 ปัญหาและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียของสถานศึกษา
ได้แก่ ผู้เรียน พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครู ผู้อานวยการสถาน
ศึกษา/หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะกรรมการสถาน
ศึกษา/คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
ชุมชน
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ข้อที่

รายการ

4

หลักสูตรสถานศึกษาที่เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ซึ่งอาจใช้มาตรฐาน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้)
นโยบายของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นโยบายเกี่ยวกับการศึกษาของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
นโยบายการศึกษาท้องถิ่น (กลุ่มพื้นที่การศึกษาท้องถิ่น /
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
นโยบายเกี่ยวกับการศึกษาของชาติ เช่น แผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาการศึกษาชาติ
ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง เป็นต้น
และนโยบายอื่นๆ ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

5
6
7
8
9
10

ดาเนินการ

ไม่ได้
ดาเนินการ

สรุปผลการประเมิน : ระดับคะแนนที่ได้................... เท่ากับระดับคุณภาพ.................................
ตัวชี้วัด 1.2 ระดับความสาเร็จของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
จุดมุง่ หมายเพือ่ การพัฒนา ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
คาชี้แจง โปรดพิจารณาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อ
การพัฒนา ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาแล้วกรอกลงในช่องว่างที่ตรงกับ
การดาเนินการ
สถานศึกษาดาเนินการเก็บรวบรวมปัญหา/ความต้องการ และข้อมูลสาหรับใช้ในการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ตามตัวชี้วัด 1.1 รวมทั้งสิ้น จานวน.......................... ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพครั้งที่
จานวนหมวดหมู่/ประเด็นการพัฒนา
1
2
3
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพครั้งที่
จานวนหมวดหมู่/ประเด็นการพัฒนา
5
6
7
ฯลฯ
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สรุปผลการประเมิน : ระดับคะแนนที่ได้................... เท่ากับระดับคุณภาพ...................................
ตัวชี้วัด 1.3 ระดับความสาเร็จของการศึกษาความเป็นไปได้ของการบรรลุวิสัยทัศน์ โดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis)
คาชี้แจง โปรดพิจารณาการศึกษาความเป็นไปได้ของการบรรลุวิสัยทัศน์ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) แล้วเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่
ตรงกับการดาเนินการ
ไม่ได้
ข้อที่
รายการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ
1 มีการวิเคราะห์จุดแข็ง
2 มีการวิเคราะห์จุดอ่อน
3 มีการวิเคราะห์โอกาส
4 มีการวิเคราะห์อุปสรรค
5 มีการนาเอาผลการวิเคราะห์ดังกล่าวไปใช้ในการจัดทาแผน
อย่างเป็นรูปธรรม
สรุปผลการประเมิน : ระดับคะแนนที่ได้................... เท่ากับระดับคุณภาพ...................................
ตัวชี้วัด 1.4 จานวนองค์ประกอบของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
คาชี้แจง โปรดพิจารณาองค์ประกอบของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา แล้วเขียนเครื่องหมาย
 ลงในช่องว่างที่ตรงกับการดาเนินการ
ไม่ได้
ข้อที่
รายการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ
1 บทนา
2 วิสัยทัศน์
3 พันธกิจ
4 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
6 แนวทางการพัฒนา
7 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
8 วิธีการติดตามและประเมินผล
9 ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
สรุปผลการประเมิน : ระดับคะแนนที่ได้................... เท่ากับระดับคุณภาพ...................................
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ตัวชี้วัด 1.5 ระดับความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
คาชี้แจง โปรดพิจารณาความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ของแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษา แล้วเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับการดาเนินการ
ไม่ได้
ข้อที่
รายการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ
1 พันธกิจเป็นภารกิจหน้าที่ที่นาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
2 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาเป็นภาพความสาเร็จที่แท้จริง
ของวิสัยทัศน์
3 ตัวชี้วัดสามารถวัดความสาเร็จของจุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนาได้อย่างแท้จริง
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสอดรับกับพันธกิจได้อย่าง
เหมาะสม
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนานาไปสู่ความสาเร็จตามตัวชี้วัด
ของจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาได้อย่างแท้จริง
6 แนวทางการพัฒนาสอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาได้
อย่างเหมาะสม
7 แนวทางการพัฒนานาไปสู่ความสาเร็จตามตัวชี้วัดของ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาได้อย่างแท้จริง
สรุปผลการประเมิน : ระดับคะแนนที่ได้................... เท่ากับระดับคุณภาพ...................................

………………………………………………………………………………………………
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(CH2-การนาแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ)

แบบตรวจสอบรายการ
ประเด็นการประเมินที่ 2 การนาแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ
ตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสอดคล้องระหว่างแผนพัฒนาการศึกษาสามปีกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษา
คาชี้แจง โปรดพิจารณาความสอดคล้องระหว่างแผนพัฒนาการศึกษาสามปีกับแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษาแล้วเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับการดาเนินการ
ไม่ได้
ข้อที่
รายการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ
1 วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับวิสัยทัศน์
ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
2 พันธกิจของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับพันธกิจ
ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี
ตรงกันกับจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษา
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี
ตรงกันกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษา
5 แนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกัน
กับแนวทางการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษา
สรุปผลการประเมิน : ระดับคะแนนที่ได้................... เท่ากับระดับคุณภาพ...................................
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ตัวชี้วัด 2.2 จานวนองค์ประกอบของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คาชี้แจง โปรดพิจารณาองค์ประกอบของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา แล้วเขียนเครื่องหมาย
 ลงในช่องว่างที่ตรงกับการดาเนินการ
ไม่ได้
ข้อที่
รายการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ
1 ที่มาวิสัยทัศน์
2 วิสัยทัศน์
3 พันธกิจ
4 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
5 ผลการจัดการศึกษาในปีงบประมาณที่ผ่านมา
6 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
7 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
8 รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
9 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนาแผนพัฒนา
การศึกษาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
10 วิธีการติดตามและประเมินผลการนาแผนพัฒนา
การศึกษาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
11 ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลการนา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
สรุปผลการประเมิน : ระดับคะแนนที่ได้................... เท่ากับระดับคุณภาพ...................................
ตัวชี้วัด 2.3 ระดับความสอดคล้องของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คาชี้แจง โปรดพิจารณาโครงการในแผนพัฒนาการศึกษาสามปีที่สอดรับกับแนวทางการพัฒนาแล้ว
กรอกลงในช่องว่างที่ตรงกับการดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่ จานวนโครงการทั้งหมด จานวนโครงการที่สอดรับกับ
ในแนวทาง
แนวทาง
1
1.1
1.2
1.3
ฯลฯ
2
2.1
2.2
2.3
ฯลฯ
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ยุทธศาสตร์ที่

แนวทางที่

3

3.1
3.2
3.3
ฯลฯ
4.1
4.2
4.3
ฯลฯ
ฯลฯ

4

ฯลฯ

จานวนโครงการทั้งหมด
ในแนวทาง

จานวนโครงการที่สอดรับกับ
แนวทาง

สรุปผลการประเมิน : ระดับคะแนนที่ได้................... เท่ากับระดับคุณภาพ...................................
ตัวชี้วัด 2.4 จานวนองค์ประกอบของแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา
คาชี้แจง โปรดพิจารณาองค์ประกอบของแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษาแล้วเขียนเครื่องหมาย 
ลงในช่องว่างที่ตรงกับการดาเนินการ
ไม่ได้
ข้อที่
รายการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ
1 ที่มาของวิสัยทัศน์
2 วิสัยทัศน์
3 พันธกิจ
4 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา พร้อมตัวชี้วัด
5 ผลการจัดการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา
6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
7 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
8 รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
9 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
10 วิธีการติดตามและประเมินผลการนาแผนพัฒนา
การศึกษาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
11 ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลการนา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
สรุปผลการประเมิน : ระดับคะแนนที่ได้................... เท่ากับระดับคุณภาพ...................................
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ตัวชี้วัด 2.5 ระดับความสอดคล้องระหว่างแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษากับแผนพัฒนาการศึกษา
สามปี
คาชี้แจง โปรดพิจารณาความสอดคล้องแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษากับแผนพัฒนาการศึกษาสามปี
แล้วเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับการดาเนินการ
ข้อที่

รายการ

1

ดาเนินการ

ไม่ได้
ดาเนินการ

วิสัยทัศน์ของแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา
ตรงกันกับวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี
พันธกิจของแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา
ตรงกันกับพันธกิจของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจาปี
การศึกษา ตรงกันกับจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาของ
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจาปี
การศึกษา ตรงกันกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
แนวทางการพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจาปี
การศึกษา ตรงกันกับแนวทางการพัฒนาของแผน
พัฒนาการศึกษาสามปี
โครงการของแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา
ตรงกันกับโครงการของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี

2
3
4
5
6

สรุปผลการประเมิน : ระดับคะแนนที่ได้................... เท่ากับระดับคุณภาพ...................................
ตัวชี้วัด 2.6 ร้อยละของโครงการในแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษาที่ถูกนาไปปฏิบัติ
คาชี้แจง โปรดพิจารณาโครงการในแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษาที่ถูกนาไปดาเนินการแล้วกรอก
ลงในช่องว่างที่ตรงกับการดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่

แนวทางที่

1

1.1
1.2
1.3
ฯลฯ

จานวนโครงการทั้งหมด
ในแนวทาง

จานวนโครงการที่ถูกนาไปดาเนินการ
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ยุทธศาสตร์ที่

แนวทางที่

2

2.1
2.2
2.3
ฯลฯ
3.1
3.2
3.3
ฯลฯ
ฯลฯ

3

ฯลฯ

จานวนโครงการทั้งหมด
ในแนวทาง

จานวนโครงการที่ถูกนาไปดาเนินการ

สรุปผลการประเมิน : ระดับคะแนนที่ได้................... เท่ากับระดับคุณภาพ...................................
ตัวชี้วัด 2.7 จานวนองค์ประกอบของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
คาชี้แจง โปรดพิจารณาองค์ประกอบของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณแล้วเขียนเครื่องหมาย
 ลงในช่องว่างที่ตรงกับการดาเนินการ
ไม่ได้
ข้อที่
รายการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ
1 สถานการณ์คลัง
2 รายได้
3 รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
4 บันทึกหลักการและเหตุผล
5 ประมาณการรายได้
6 รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
7 รายละเอียดรายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
สรุปผลการประเมิน : ระดับคะแนนที่ได้................... เท่ากับระดับคุณภาพ...................................
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ตัวชี้วัด 2.8 ระดับความสอดคล้องระหว่างแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณกับแผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คาชี้แจง โปรดพิจารณาความสอดคล้องแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณกับแผนพัฒนาการศึกษา
สามปี แล้วเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับการดาเนินการ
ไม่ได้
ข้อที่
รายการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
ตรงกันกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี
2 แนวทางการพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
ตรงกันกับแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี
3 โครงการของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ตรงกันกับ
โครงการของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี
4 วงเงินงบประมาณของโครงการของแผนปฏิบัติการประจา
ปีงบประมาณ ตรงกันกับวงเงินงบประมาณของโครงการของ
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
5 การกาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในรายละเอียด
รายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณตรงกันกับยุทธ
ศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี
สรุปผลการประเมิน : ระดับคะแนนที่ได้................... เท่ากับระดับคุณภาพ...................................
ตัวชี้วัด 2.9 ร้อยละของโครงการในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณที่ถูกนาไปปฏิบัติ
คาชี้แจง โปรดพิจารณาโครงการในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณที่ถูกนาไปดาเนินการแล้วกรอก
ลงในช่องว่างที่ตรงกับการดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่ จานวนโครงการทั้งหมด จานวนโครงการที่ถูกนาไป
ในแนวทาง
ดาเนินการ
1
1.1
1.2
1.3
ฯลฯ
2
2.1
2.2
2.3
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ
สรุปผลการประเมิน : ระดับคะแนนที่ได้................... เท่ากับระดับคุณภาพ...................................
……………………………………………………………………………………………………………..
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(CH3-ผลของแผนพัฒนาการศึกษา)

แบบตรวจสอบรายการ
ประเด็นการประเมินที่ 3 ผลของแผนพัฒนาการศึกษา
ตัวชี้วัด 3.1 สัดส่วนตัวชี้วัดของจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาที่
บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด
คาชี้แจง โปรดกรอกจานวนตัวชี้วัดของจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาที่บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดแล้วกรอกลงในช่องว่างที่ตรงกับการดาเนินการ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา จานวนตัวชี้วัดของจุดมุ่งหมาย จานวนตัวชี้วัดของจุดมุ่งหมาย
เพื่อการพัฒนา
เพื่อการพัฒนาที่บรรลุเป้าหมาย
1
2
3
4
5
ฯลฯ
สรุปผลการประเมิน : ระดับคะแนนที่ได้................... เท่ากับระดับคุณภาพ...................................
ตัวชี้วัด 3.2 ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียต่อแผนแผนพัฒนาการศึกษา
คาชี้แจง โปรดกรอกจานวนตัวชี้วัดของจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาที่บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดแล้วกรอกลงในช่องว่างที่ตรงกับการดาเนินการ
ข้อที่
ข้อความ
คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
1
ความพึงพอใจต่อการเปิดโอกาสให้คณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอปัญหา
หรือความต้องการ ให้สถานศึกษานาไปจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา(แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาการศึกษา
สามปี แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)
2
ความพึงพอใจต่อการส่งระเบียบวาระการ
ประชุมให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐานเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพร้อมในการ
เข้าประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
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ข้อที่
3

4
5
6
7
8

9

10
11
12
13

ข้อความ
คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
ความพึงพอใจต่อการเปิดโอกาสให้คณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณา
อย่างละเอียด ในการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา(แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาการศึกษา
สามปี แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา
และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)
ความพึงพอใจต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา
ความพึงพอใจต่อแผนพัฒนาการศึกษาสามปี
ของสถานศึกษา
ความพึงพอใจต่อแผนปฏิบัติการประจาปี
การศึกษาของสถานศึกษา
ความพึงพอใจต่อแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณของสถานศึกษา
ความพึงพอใจต่อการเปิดโอกาสให้คณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้คาปรึกษา
แนะนาเกี่ยวกับการดาเนินงานตามโครงการ
ต่างๆ ของสถานศึกษา
ความพึงพอใจต่อการเปิดโอกาสให้คณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วม
กิจกรรมหรือการจัดงานต่างๆของสถาน
ศึกษา
ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการและใช้
ทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
สถานศึกษา
ความพึงพอใจต่อการรายงานผลการปฏิบัติ
งานของสถานศึกษาให้คณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา
ท่านมีความพึงพอใจต่อกระบวนการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษา

สรุปผลการประเมิน : คะแนนรวมเฉลี่ยทั้งหมด................. เท่ากับระดับคุณภาพ............................
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(QS1-ผลของแผนพัฒนาการศึกษา)

แบบสอบถามความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่มีต่อแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
ตอนที่ 1 แบบสอบถามความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มตี ่อแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา
คาชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความเกี่ยวกับแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในแต่ละข้อ แล้วเขียน
เครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน
ระดับความพึงพอใจ
ข้อที่
ข้อความ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด
1 ท่านมีความพึงพอใจต่อการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอปัญหาหรือความต้องการ
ให้สถานศึกษานาไปจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา(แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา
การศึกษาสามปี แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา
และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)
2 ท่านมีความพึงพอใจต่อการส่งระเบียบวาระการประชุม
ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการล่วงหน้า
เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพร้อม
ในการเข้าประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา
3 ท่านมีความพึงพอใจต่อการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาอย่างละเอียด ในการ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา(แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา และแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ)
4 ท่านมีความพึงพอใจต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา
5 ท่านมีความพึงพอใจต่อแผนพัฒนาการศึกษาสามปีของ
สถานศึกษา
6 ท่านมีความพึงพอใจต่อแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา
ของสถานศึกษา
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ข้อที่

ข้อความ

7

ท่านมีความพึงพอใจต่อแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณของสถานศึกษา
ท่านมีความพึงพอใจต่อการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้คาปรึกษา แนะนาเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานตามโครงการต่างๆ ของสถานศึกษา
ท่านมีความพึงพอใจต่อการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมกิจกรรมหรือการจัดงาน
ต่างๆของสถานศึกษา
ท่านมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากร
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สถานศึกษา
ท่านมีความพึงพอใจต่อการรายงานผลการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ
ท่านมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ท่านมีความพึงพอใจต่อกระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา

8
9
10
11
12
13

ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด

ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา และการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณในความร่วมมือ
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ตัวอย่าง แบบกรอกผลการประเมินแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
โรงเรียน........................................................ สังกัด.......................................... จังหวัด....................... ปีการศึกษา...............................

ประเด็นที่ 1 การกาหนดแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
ผลการประเมิน
ตัวชี้วัด
1.1
1.2
ผลการประเมิน

1.3

คะแนนเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ
รายด้าน

คะแนนเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ
รายด้าน

1.5

1.4

ประเด็นที่ 2 การนาแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ
ตัวชี้วัด
ผลการประเมิน

2.1

ผลการประเมิน
2.2
2.3

2.4

2.5 2.6

2.7

2.8

2.9
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ประเด็นที่ 3 ผลของแผนพัฒนาการศึกษา
ผลการประเมิน
3.1

ตัวชี้วัด

คะแนนเฉลี่ย
3.2

ผลการประเมิน
สรุปผลการประเมินประเด็นที่ 1-3
ค่าเฉลี่ยประเด็นการประเมินที่ 1
ค่าเฉลี่ยประเด็นการประเมินที่ 2
ค่าเฉลี่ยประเด็นการประเมินที่ 3
คะแนนเฉลี่ย ทั้ง 3 ประเด็น
ระดับคุณภาพประเด็น
ผู้ประเมิน
(.............................................)
..............................................

ระดับคุณภาพ
รายด้าน

บทที่ 5
การรายงานผลการประเมินแผนพัฒนาการศึกษา
การเขียนรายงานผลการประเมินแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นขั้นตอนสาคัญที่สถานศึกษา หรือผู้ประเมินจะต้องดาเนินการจัดทา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ
นาเสนอภาพรวมของผลการประเมินต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสามารถนาไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ
สาหรับการพัฒนาการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา และการนาแผนพัฒนาการศึกษาไปปฏิบัติในครั้งต่อไป
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
1. ความสาคัญของรายงานผลการประเมินแผนพัฒนาการศึกษา
การรายงานผลการประเมินแผนพัฒนาการศึกษา มีความสาคัญและเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนางานในสถานศึกษาหลายลักษณะ ดังนี้
1. ใช้เป็นเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงข้อมูลสารสนเทศ (Information) ต่อการพัฒนาจะมี
คุณค่า ในเชิงการบริหารงานหรือพัฒนางานได้เป็นอย่างดี
2. ใช้เป็นสื่อกลางสร้างความเข้าใจชัดเจน ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทาให้ทราบถึงคุณภาพของการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา การนาแผนพัฒนา
การศึกษาไปปฏิบัติและผลของแผนพัฒนาการศึกษา
3. ผลจากการประเมินก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เป็นการสร้างองค์ความรู้
ร่วมกัน ทาให้เกิดความกระจ่างและมีความมั่นใจในการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
4. ผลจากการประเมินเป็นการยกระดับหรือพัฒนางานให้มีมาตรฐานสูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากมี
เป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ
2. รูปแบบรายงานผลการประเมินแผนพัฒนาการศึกษา
การกาหนดรูปแบบรายงานผลการประเมินแผนพัฒนาการศึกษา ขึ้นอยู่กับวิธีการที่สถาน ศึกษา
กาหนด อาจมีหัวข้อที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามเพื่อให้การรายงานข้อมูลมีความสมบูรณ์ครบถ้วน ทั้งใน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จึงนาเสนอส่วนประกอบสาคัญของแบบรายงาน ซึ่งแบ่งออกเป็นเอกสาร 2
รายการ (รายละเอียดดังภาคผนวก ก-แบบรายงานแผน) เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้
2.1 แบบรายผลการประเมินแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (สาหรับสถานศึกษา) ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับ
- ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา ชื่อและที่ตั้ง ประวัติและความเป็นมา บุคลากรและอาคารสถานที่
- ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินแผนพัฒนาการศึกษา วัตถุประสงค์การประเมิน กลุ่มเป้าหมาย
การประเมิน วิธีการดาเนินการประเมิน ระยะเวลาดาเนินการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
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ตอนที่ 2 ผลการประเมินแผนพัฒนาการศึกษา (สาหรับสถานศึกษาและ คณะกรรมการ
ประเมิน) ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับ
- ผลการประเมินการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
- ผลการประเมินการนาแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ
- ผลการประเมินผลของแผนพัฒนาการศึกษา
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะจากการประเมิน ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับ
- ข้อเสนอแนะของสถานศึกษา
- ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนิเทศและติดตามผล
2.2 แบบสรุปรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นเลิศ (Best Practice)
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับ
- ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา ชื่อและที่ตั้ง ประวัติและความเป็นมา บุคลากรและอาคารสถานที่
- ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นเลิศ ชื่อผลงาน/กิจกรรมที่เป็นเลิศ วัตถุประสงค์การ
จัดกิจกรรม เป้าหมายการจัดกิจกรรม วิธีการดาเนินกิจกรรม ระยะเวลาดาเนินกิจกรรม
ตอนที่ 2 ผลการดาเนินกิจกรรมที่เป็นเลิศ ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับ
- ผลที่เกิดกับครูและผู้เรียน
- ผลที่เกิดกับผู้บริหารและสถานศึกษา
- ผลที่เกิดกับชุมชน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะจากการดาเนินกิจกรรม ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับ
- ข้อเสนอแนะของสถานศึกษา
- ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนิเทศ ติดตามผลและประเมินผล
3. เกณฑ์คุณภาพแบบรายงานผลการประเมินแผนพัฒนาการศึกษา
การกาหนดคุณภาพของแบบรายงานผลการประเมินแผนพัฒนาการศึกษา เป็นการแสดงถึง
ความชัดเจนของเอกสาร เพื่อตัดสินคุณลักษณะของความเป็นรายงานทีดี ทั้งนี้สถานศึกษาควรพิจารณา
คุณภาพดังกล่าวให้เป็นไปตามเกณฑ์สาคัญๆ ดังนี้
1. ความเป็นระบบ (Systematic) รูปแบบวิธีการเขียน วิธีการอ้างอิงและการพิมพ์จะต้อง
สอดคล้องตามกรอบโครงสร้างหรือส่วนประกอบของรายงานที่กาหนดไว้ มีการนาเสนอสาระสอดคล้อง
ตามส่วนหรือหัวข้อที่กาหนดไว้
2. ความถูกต้อง (Accuracy) เนื้อหาสาระทุกรายการที่เขียน มีการรวบรวมหรือนามาเรียบ
เรียงไว้ในรายงาน จะต้องมีความถูกต้องตามหลักวิชา หลักภาษา ระบบการอ้างอิงและรูปแบบของ
รายงานที่กาหนดไว้
(คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาสาหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558)
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3. ความครบถ้วนสมบูรณ์ (Completeness) เนื้อหาสาระในรายงานจะต้องมีความครบถ้วน
สมบูรณ์ทุกหัวข้อ ตามขั้นตอนของกระบวนการจัดทา หรือตามกรอบโครงสร้างหรือส่วนประกอบของ
รายงานที่ควรจะเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องนาเสนอผลการประเมินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ
ประเมิน
4. ความเป็นเอกภาพ (Unity) เนื้อหาสาระในแต่ละบท แต่ละตอนหรือแต่ละเรื่องจะต้องมี
ความเป็นเอกภาพหรือเป็นเรื่องเดียวกัน
5. ความสัมพันธ์สอดคล้องเชื่อมโยง (Correspondence) เนื้อหาสาระระหว่างบทจะต้องมี
การจัดระเบียบหรือเรียบเรียงให้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันโดยตลอด เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกันอย่าง
ต่อเนื่อง จะช่วยทาให้ผู้อ่านทราบแนวความคิดการพัฒนาแผนได้อย่างและต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน
6. ความคงเส้นคงวาหรือความสม่าเสมอ (Consistency) การใช้ถ้อยคาหรือข้อความในรายงาน
จะต้องให้มีความคงเส้นคงวาหรือความคงที่ในการใช้ภาษา เพื่อมิให้ผู้อ่านเกิดความสับสน
7. ความกระจ่างชัด (Clarity) ข้อความหรือภาษาที่ใช้ในรายงานต้องมีความชัดเจนไม่กากวมหรือ
คลุมเครือผู้อ่านต้องสามารถเข้าใจได้ง่ายโดยไม่ต้องตีความ
8. ความตรงประเด็น (Pertinent) เนื้อหาสาระที่นาเสนอต้องมุ่งตอบปัญหาการดาเนินการหรือ
วัตถุประสงค์ของการประเมินที่กาหนดไว้เป็นหลัก หลีกเลี่ยงการเขียนวกวน หรือยืดยาวที่มีสาระไม่ตรง
ประเด็น
9. ความเป็นประโยชน์ (Utility) รายงานที่ดีจะต้องนาเสนอสารสนเทศที่ได้จากการดาเนินการ
อย่างมีคุณค่า สามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งทางวิชาการที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และเป็นประโยชน์
ในการปฏิบัติ หรือพัฒนางานได้อย่างต่อเนื่อง

(คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาสาหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558)
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แบบสรุปรายงานผลการประเมินแผนพัฒนาการศึกษา
(รายงานฉบับนี้ ไม่เกิน 10 หน้า)
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (สาหรับสถานศึกษา)
1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
ชื่อและที่ตั้ง
(ระบุชื่อสถานศึกษา ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์ อีเมล์และอื่นๆ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ประวัติและความเป็นมา
(ระบุประวัติ ความเป็นมาของสถานศึกษา ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน ภารกิจจัดการศึกษา ลักษณะที่ โดดเด่น
ความเป็นอัตลักษณ์และอื่นๆ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
บุคลากรและอาคารสถานที่
(จานวนผู้บริหาร จานวนบุคลากร ตาแหน่ง วิทยฐานะของผู้บริหารและครู จานวนนักเรียนแยกตามรายชั้น
เรียน จานวนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชื่อประธานคณะกรรมการฯ ลักษณะและจานวนอาคาร
สถานที่ อาคารประกอบและอื่นๆ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ตารางที่ 1 : แสดงจานวนผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ .......ปีการศึกษาที่ประเมิน)
อัตรากาลัง
ชาย
หญิง
รวม
ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
ครูปฏิบัติการสอน
ครูอัตราจ้าง
บุคลากรสนับสนุนการสอน
รวมทั้งสิ้น
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ตารางที่ 2 : แสดงจานวนห้องเรียน /นักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน ปีการศึกษาที่ประเมิน)
จานวนนักเรียน
จานวน
ข้อมูล
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อนุบาลศึกษา(ก่อนประถมศึกษา)
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
รวม
2. ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินแผนพัฒนาการศึกษา
วัตถุประสงค์การประเมิน
(ระบุสิ่งที่ต้องการประเมินเพื่อให้เกิดการพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษาตามที่สถานศึกษากาหนด อาจใช้
วัตถุประสงค์จากคู่มือประเมินแผนฯ โดยเขียนเป็นรายข้อ)
1.………………………………………………………………………………………………
2….……………………………………………………………………………………………
กลุ่มเป้าหมายการประเมิน
1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ผู้อานวยการสถานศึกษา
3. รองผู้อานวยการสถานศึกษา
4. ครูผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ
วิธีการดาเนินการประเมิน
(ระบุขั้นตอนการประเมินแผนพัฒนาการศึกษา และรูปแบบการประเมินที่สถานศึกษาดาเนินการ โดยเขียน
สรุปเป็นรายข้อ)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ระยะเวลาดาเนินการประเมิน
(ระบุช่วงเวลาการประเมินแผนพัฒนาการศึกษาตามที่สถานศึกษากาหนด)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
(ระบุประเภทเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และจานวนข้อ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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ตอนที่ 2 ผลการประเมินแผนพัฒนาการศึกษา (สาหรับสถานศึกษาและคณะกรรมการประเมิน)
ผลการประเมินการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
(ระบุผลคะแนนที่ได้จากการประเมินตัวชี้วัดการกาหนดแผนพัฒนาการศึกษาทั้ง 4 ประเภท ตามแบบ
ตรวจสอบรายการและประเมินผลโดยการเทียบคะแนนจากเกณฑ์ที่กาหนด)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผลการประเมินการนาแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ
(ระบุผลคะแนนที่ได้จากการประเมินตัวชี้วัดการนาแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติเฉพาะแผนปฏิบัติการ
ประจาปีการศึกษา ตามแบบตรวจสอบรายการและประเมินผลโดยการเทียบคะแนนจากเกณฑ์ที่กาหนด)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผลการประเมินผลของแผนพัฒนาการศึกษา
(ระบุผลคะแนนที่ได้จากการประเมินตัวชี้วัดคุณภาพแผนพัฒนาการศึกษา ตามแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ
และประเมินผลโดยการเทียบคะแนนเฉลี่ยจากเกณฑ์ที่กาหนด)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ตารางที่ 3 : แสดงผลการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
ตัวชี้วัด
ได้ระดับคะแนน การแปลความหมาย
1.1 ระดับความสาเร็จของการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับใช้ในการ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
1.2 ระดับความสาเร็จของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อ
กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
1.3 ระดับความสาเร็จของการศึกษาความเป็นไปได้ของการบรรลุ
วิสัยทัศน์ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
อุปสรรค (SWOT Analysis)
1.4 จานวนองค์ประกอบของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
1.5 ระดับความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษา
รวมเฉลี่ย
(บรรยายผลตามตาราง)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ตารางที่ 4 : แสดงผลการนาแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ
ตัวชี้วัด
ได้ระดับคะแนน การแปลความหมาย
2.1 ระดับความสอดคล้องระหว่างแผนพัฒนาการศึกษาสามปีกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
2.2 จานวนองค์ประกอบของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี
2.3 ระดับความสอดคล้องของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี
2.4 จานวนองค์ประกอบของแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา
2.5 ระดับความสอดคล้องระหว่างแผนปฏิบัติการประจาปี
การศึกษากับแผนพัฒนาการศึกษาสามปี
2.6 ร้อยละของโครงการในแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษาที่ถูก
นาไปปฏิบัติ
2.7 จานวนองค์ประกอบของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
2.8 ระดับความสอดคล้องระหว่างแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณกับแผนพัฒนาการศึกษาสาม
2.9 ร้อยละของโครงการในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
ที่ถูกนาไปปฏิบัติ
รวมเฉลี่ย
(บรรยายผลตามตาราง)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ตารางที่ 5 : แสดงผลของแผนพัฒนาการศึกษา
ตัวชี้วัด
ได้ระดับคะแนน การแปลความหมาย
3.1 สัดส่วนตัวชี้วัดของจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาที่บรรลุตามเป้าหมายที่
กาหนด
3.2 ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียต่อแผนแผนพัฒนา
การศึกษา
รวมเฉลี่ย
(บรรยายผลตามตาราง)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
ข้อเสนอแนะของสถานศึกษา
(ระบุประเด็นแนวทางการพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษาเพิ่มเติม เป็นข้อมูลที่สะท้อนจากผู้บริหาร ครู นักเรียน
ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเขียนเป็นรายข้อ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนิเทศและติดตามผล
(ระบุประเด็นแนวทางการพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษาเพิ่มเติม เป็นข้อมูลที่สะท้อนจากคณะกรรมการนิเทศ
และติดตามผล โดยเขียนเป็นรายข้อ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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แบบสรุปรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นเลิศ (Best Practice)
คาชี้แจง แบบสรุปรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นเลิศ (Best Practice) เป็นแบบสรุปรายงานที่ให้
สถานศึกษา เขียนอธิบายผลการปฏิบัติกิจกรรมที่ดีเด่นโดยใช้โรงเรียนเป็นศูนย์การจัดการศึกษาตลอดชีวิตสู่
ความเป็นเลิศตามศักยภาพหรืออัจฉริยภาพของของผู้เรียน (นักเรียน /เด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น)
ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน อันจะส่งผลให้
ประชาชนในท้องถิ่นเป็นคนดี มีอาชีพสุจริตสามารถดารงชีวิตอยู่ในท้องถิ่นได้อย่างมีความสุข
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (ไม่เกิน 3 หน้า)
1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา (ไม่เกิน 1 หน้า)
ชื่อและที่ตั้ง (ระบุชื่อสถานศึกษา ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์ อีเมล์และอื่นๆ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ประวัติและความเป็นมา
(ระบุประวัติ ความเป็นมาของสถานศึกษา ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน ภารกิจจัดการศึกษา ลักษณะที่โดดเด่น
ความเป็นอัตลักษณ์ และอื่น ๆ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
บุคลากรและอาคารสถานที่
(ระบุชื่อผู้บริหาร จานวน ตาแหน่ง วิทยฐานะของผู้บริหารและครู จานวนนักเรียนแยกตามรายชั้นเรียน
จานวนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชื่อประธานคณะกรรมการฯ ลักษณะและจานวนอาคารสถานที่
อาคารประกอบและอื่นๆ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ตารางที่ 1 : แสดงจานวนผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ ….. ปีการศึกษาที่ประเมิน)
อัตรากาลัง
ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
ครูปฏิบัติการสอน
ครูอัตราจ้าง
บุคลากรสนับสนุนการสอน
รวมทั้งสิ้น

ชาย

หญิง

รวม
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ตารางที่ 2 : แสดงจานวนห้องเรียน /นักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ ….. ปีการศึกษาที่ประเมิน)
ข้อมูล

จานวน
ห้องเรียน

ชาย

จานวนนักเรียน
หญิง

รวม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อนุบาลศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
รวม
2. ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นเลิศ (ไม่เกิน 2 หน้า)
ชื่อผลงาน/กิจกรรมที่เป็นเลิศ
(ระบุชื่อผลงาน /กิจกรรม ที่สถานศึกษาบริหารจัดการสู่การเรียนรู้อย่างแท้จริง เป็นแบบอย่างที่ดีและประสบ
ความสาเร็จ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม
(ระบุสิ่งที่กิจกรรมต้องการพัฒนาหรือให้เกิดกับครู นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเขียนเป็นรายข้อ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เป้าหมายการจัดกิจกรรม
(ระบุรูปแบบกิจกรรมที่จัด และกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยเขียนในลักษณะเชิงปริมาณ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
วิธีการดาเนินกิจกรรม
(ระบุขั้นตอนและรูปแบบกิจกรรมที่สถานศึกษาดาเนินการ โดยเขียนสรุปเป็นรายข้อ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ระยะเวลาดาเนินกิจกรรม
(ระบุช่วงเวลาปฏิบัติกิจกรรมวันเริ่มต้นและสิ้นสุดตามที่สถานศึกษากาหนดอาจเป็นภาคเรียนหรือปีการศึกษา)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ตอนที่ 2 ผลการดาเนินกิจกรรมที่เป็นเลิศ (ไม่เกิน 2 หน้า)
ผลที่เกิดกับครูและผู้เรียน
(ระบุผลที่เกิดกับการพัฒนาครูและผลที่เกิดกับการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเขียนเป็นรายข้อ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผลที่เกิดกับผู้บริหารและสถานศึกษา
(ระบุผลที่เกิดกับการพัฒนาสถานศึกษา ความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐาน
การศึกษาและหลักสูตร โดยเขียนเป็นรายข้อ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผลที่เกิดกับชุมชน
(ระบุผลที่เกิดกับการพัฒนาชุมชน การใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน
การศึกษาและหลักสูตร โดยเขียนเป็นรายข้อ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะจากการดาเนินกิจกรรม (ไม่เกิน 1 หน้า)
ข้อเสนอแนะของสถานศึกษา
(ระบุประเด็นแนวทางการพัฒนากิจกรรมเพิ่มเติมจากวิธีการปฏิบัติเดิม เป็นข้อมูลที่สะท้อนจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเขียนเป็นรายข้อ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนิเทศ ติดตามผลและประเมินผล
(ระบุประเด็นแนวทางการพัฒนากิจกรรมเพิ่มเติมจากวิธีการปฏิบัติเดิม เป็นข้อมูลที่สะท้อนจากคณะกรรมการ
นิเทศและติดตามผล โดยเขียนเป็นรายข้อ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
หมายเหตุ : ให้สถานศึกษานาภาพมาประกอบตามเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม
…………………………………………………………………………………..
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รายชื่อที่ปรึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายวัลลภ พริ้งพงษ์
นายสมดี คชายั่งยืน
นายชาญนะ เอี่ยมแสง
ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ
นายศิริชัย มานะชัย
นางยิษฐา แว่วศรี
ว่าที่ร้อยโท ดร.สุวรรณ พิณตานนท์

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาท้องถิ่น
ผู้อานวยการสานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาท้องถิ่น
รายชื่อคณะผู้จัดทา

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นางสาวสมรักษ์ กิ่งรุ้งเพ็ชร์
นายพรชัย บัวเรือง

ดร.ธเกียรติกมล ทองงอก
นางสาวชนัญภัค ติยารัตนกูล
นายสุรชัย ขามาลัย
นายมนสวรรค์ สืบศรี
นางสาวฐิติมา ช่างไม้
นางสาวกรรณิกา เทศารินทร์

ผู้อานวยการส่วนแผนและงบประมาณทางการศึกษาท้องถิ่น
รองผู้อานวยการสถานศึกษา เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
นักวิชาการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
หัวหน้ากลุ่มแผนและยุทธศาสตร์ทางการศึกษาท้องถิ่น
หัวหน้ากลุ่มสถิติข้อมูลสารสนเทศและการถ่ายโอนทางการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มงบประมาณทางการศึกษาท้องถิ่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
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