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ค าน า 

ด้วยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และ
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดการศึกษา โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 41 
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิในการจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อม 
ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น และมาตรา 15 ก าหนดให้การจัดการศึกษา  มี 3 รูปแบบ คือ 
การศึกษาในระบบ (Formal Education) การศึกษานอกระบบ (Non-formal Education) และการศึกษาตาม
อัธยาศัย (Informal Education) ทั้งนี ้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิในการจัดการศึกษาท้ัง 
3 รูปแบบดังกล่าว โดยใช้แผนพัฒนาการศึกษาเป็นเครื่องมือในการก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาให้มีคุณภาพ ไดต้ามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  

ดังนั้น เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีแนวทางการประเมินตนเอง  ในการ
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผล จึงได้
จัดท าคู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเล่มนี้ขึ้น เพ่ือ
น าไปใช้เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาของท้องถิ่นต่อไป  
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1. ความเป็นมาและความส าคัญ 
 

เนื่องจากพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 มาตรา 45(8) พระราชบัญญัติ 
เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(6) มาตรา 53(1) มาตรา 56(1) และพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 มาตรา 66(5) ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วน
ต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดการศึกษา โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 41 
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิในการจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความ
พร้อม ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น และมาตรา 15 ก าหนดให้การจัดการศึกษามี 3 
รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ (Formal Education) การศึกษานอกระบบ (Non-formal Education) 
และการศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) ซึ่งสถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่งหรือท้ัง 3 รูปแบบก็ได้ ดังนั้น สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีสิทธิในการจัด
การศึกษาทั้ง 3 รูปแบบดังกล่าว 

ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานศึกษาส าหรับท าหน้าที่ในการจัดการศึกษาในระบบ 
มากกว่า 1,500 แห่ง ซึ่งสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะต้องใช้แผนพัฒนา
การศึกษาเป็นเครื่องมือในการก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ได้
มาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ได้ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา และให้หน่วยงานต้นสังกัดมีหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษา เกี่ยวกับการประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาเพ่ือให้เป็นไปตามท่ีก าหนด การจัดระบบโครงสร้าง การวางแผนและด าเนินการใช้แผนเพื่อ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก ตลอดจนเร่งรัดการพัฒนาการศึกษา สู่มาตรฐานการศึกษาท้ังใน
ระดับชาติ ระดับท้องถิ่นและระดับหน่วยงานต้นสังกัด ด้วยการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าการพัฒนา
การศึกษาจะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นความรับผิดชอบของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  

ดังนั้น การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
ประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาสามปี แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา นอกจากจะต้องถือปฏิบัติตามแนวทางที่ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และระเบียบ
กระทรวง มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของ



2 

 

  (คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558)   

 

ผู้มีส่วนได้เสียของสถานศึกษา เช่น ผู้เรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาตลอดจน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด ฯลฯ แล้วยังต้อง
สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ด้วย 
ทั้งนี้เพ่ือให้แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษามีทิศทางการจัดการศึกษาท่ีน าไปสู่การจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพได้มาตรฐานและสอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาควรให้ความส าคัญของการจัดท า และปฏิบัติตามแผนพัฒนาการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประสิทธิผล   

ด้วยเหตุนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องและสถาน 
ศึกษาในสังกัดจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาท่ีน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนให้มีทิศทางการจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของชาติ โดย
มีการจัดท าคู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้องค์กรปกครองท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการจัดท าและประเมินแผนพัฒนาการศึกษา อันจะท าให้การจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง และมีทิศทางการจัด
การศึกษาเป็นไปตามนโยบายการศึกษาของชาติต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ของการประเมินแผนพัฒนาการศึกษา 
 

การประเมินแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

2.1 เพ่ือประเมินกระบวนการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ของ
แผนพัฒนาการศึกษา 

2.2 เพ่ือประเมินการน าแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

2.3 เพื่อประเมินผลของแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  (คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558)   

 

3. ขอบเขตของการประเมินแผนพัฒนาการศึกษา 
 

      3.1 ประเด็นการประเมิน  
การประเมินแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี 3 ประเด็นการประเมิน จ านวน 16 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
ประเด็นการประเมินที ่1 การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา จ านวน 5 ตัวชี้วัด 
ประเด็นการประเมินที่ 2 การน าแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ  จ านวน 9 ตัวชี้วัด 
ประเด็นการประเมินที่ 3 ผลของแผนพัฒนาการศึกษา   จ านวน 2 ตัวชี้วัด 

  
3.2 กลุ่มเป้าหมายของการประเมิน  
กลุ่มเป้าหมายในการประเมินแผนพัฒนาการศึกษา ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

 3.3 ผู้ประเมิน 
3.3.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเมินตนเอง 
3.3.2 คณะกรรมการติดตามประเมินแผนพัฒนาการศึกษาท่ีกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นแต่งตั้ง 
 
 3.4 ระยะเวลาในการประเมิน 

3.4.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเมินตนเองและรายงานผลต่อต้นสังกัดให้เสร็จสิ้น ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี  

3.4.2 คณะกรรมการประเมินที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่งตั้ง  ออกประเมิน
สถานศึกษา ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมของทุกปี 
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 (คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558)  

 

บทที่ 2 
มโนทัศน์การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1. แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นสิ่งที่บ่งบอกหรือแสดงถึงการ
ก าหนดทิศทางการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ แผนพัฒนา
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 2 ระดับ ดังนี้  

1. แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาเป็น
ผู้จัดท า) ประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา และ แผนพัฒนาการศึกษาสามปี 

2. แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา (สถานศึกษาเป็นผู้จัดท า)ประกอบด้วย แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาสามปี แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
 
2. แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.1 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขั้นตอน  

ดังนี้ 
1) หลังจากท่ีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการอนุมัติ

และประกาศใช้แล้ว ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาและสถานศึกษาจะน าเอาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไปเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาของหน่วยงานตนเอง 

2) ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในส่วนที่เป็น
เนื้องานที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา ในขณะที่สถานศึกษาจะจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา   

3) สถานศึกษาจัดส่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้ว ให้ส านัก/กอง/
ส่วนการศึกษา   
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 (คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558) 

 

4) ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาด าเนินการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ในส่วนเนื้องานที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา และ แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ให้เป็นร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5) ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้คณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

6) ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

7) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปิดประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

 
เค้าโครงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ประกอบด้วย 

  บทที่ 1 บทน า 
กล่าวถึงข้อมูลทั่วไปทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายการพัฒนา

ประเทศจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายการศึกษาของชาติ ยุทธศาสตร์นโยบาย
จังหวัด/อ าเภอ  มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
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 จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 

บทที่ 3 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
3.2 แนวทางการพัฒนา 
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 (คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558) 

 

2.2 การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แผนพัฒนาการศึกษาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีลักษณะเป็นแผนพัฒนา

แบบหมุนเวียน (Rolling Plan) เช่นเดียวกับแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กล่าวคือ ต้องมีการทบทวนและจัดท าทุกปี 

การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีข้ันตอน 
ดังต่อไปนี้ 

1) ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาน าเอาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในส่วนที่เป็น
เนื้องานที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาไปเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าร่าง
แผนพัฒนาการศึกษาสามปีของส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา 

ในขณะที่ สถานศึกษาจะน าเอาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาไป
เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าร่างแผนพัฒนาการศึกษาสามปีของสถานศึกษา เพ่ือเสนอขอความ
เห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

2) สถานศึกษาจัดส่งแผนพัฒนาการศึกษาสามปีของสถานศึกษาท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้ว ให้ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา  

3) ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาด าเนินการบูรณาการแผนพัฒนาการศึกษาสามปีในส่วนที่
เป็นเนื้องานที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา กับ แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
ของสถานศึกษา ให้เป็นร่างแผนพัฒนาการศึกษาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4) ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาเสนอร่างแผนพัฒนาการศึกษาสามปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้คณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

5) ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาเสนอแผนพัฒนาการศึกษาสามปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นอนุมัติ และประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปิดประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสามปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

7) ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาจัดส่งแผนพัฒนาการศึกษาสามปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้หน่วย  
งานที่รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองวิชาการและแผนงาน/กอง
แผนและงบประมาณ/ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) ด าเนินการบูรณาการแผนพัฒนาการ 
ศึกษาสามปีของส านัก/กอง/ส่วนการ ศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษาสามปีของส านัก/กอง/ส่วนอื่น 
เป็นแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป  
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 (คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558) 

 

เค้าโครงแผนพัฒนาการศึกษาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
    บทที่ 1 บทน า 

1.1 กล่าวสรุปโดยย่อเก่ียวกับท่ีมาของ “ วิสัยทัศน์ ”  
1.2 วิสัยทัศน์ 
1.3 พันธกิจ 
1.4 จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 

บทที่ 2 ผลการจัดการศึกษาในปีงบประมาณที่ผ่านมา  
บทที่ 3 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
บทที่ 4 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
3. แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

3.1 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา มีข้ันตอนดังต่อไปนี้  
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ  
สถานศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ ดังนี้ 
1) ข้อมูลจากล่างข้ึนบน (bottom up) ได้แก่  
(1) ปัญหาที่สถานศึกษาต้องแก้ไข เช่น ปัญหาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา

ต่างๆ ที่ต่ า ซึ่งสถานศึกษาจะต้องเร่งพัฒนาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  (ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในหรือ SAR และผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.) ปัญหาเด็กอ่านหนังสือไม่ออก ปัญหา
เด็กอ่านหนังสือไม่ได้ ปัญหาพฤติกรรมนักเรียน ปัญหาพฤติกรรมครู ปัญหาการขาดครู ปัญหาคุณภาพ
ของครู ปัญหาการพัฒนาครู ปัญหาสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาท้ังภายในและภายนอก ปัญหาถนน
ภายในสถานศึกษาช ารุด ปัญหาสนามกีฬาช ารุด ปัญหาสื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอนหรือครุภัณฑ์ทาง
การศึกษาช ารุด ปัญหาค่าน้ า 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 ผู้อ านวยการสถานศึกษา/หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะกรรมการสถานศึกษา/
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และชุมชน 
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 (คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558) 

 

2) ข้อมูลจากบนลงล่าง (top down) ได้แก่  
(1) หลักสูตรสถานศึกษาที่เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(2) มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ซึ่งอาจใช้มาตรฐานการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นได)้   
(3) นโยบายของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(4) นโยบายเกี่ยวกับการศึกษาของผู้บริหารท้องถิ่น 
(5) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
(6) นโยบายการศึกษาท้องถิ่น (กลุ่มพ้ืนที่การศึกษาท้องถิ่น / กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 
(7) นโยบายเกี่ยวกับการศึกษาของชาติ เช่น แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

แผนพัฒนาการศึกษาชาติ ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง เป็นต้น และนโยบายอื่นๆ 
ของรัฐที่เก่ียวข้องกับการศึกษา     

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

และแนวทางการพัฒนา ตลอดจน จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลตามความ
เป็นจริงที่เก็บรวบรวมมาได้   

ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)  
หลังจากท่ีได้ประเด็นการพัฒนาที่จะน าไปเขียนเป็นวิสัยทัศน์แล้ว จะต้องท าการวิเคราะห์

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ท่ีสถานศึกษาจะ
ด าเนินงานให้บรรลุตามประเด็นการพัฒนาเหล่านั้น กล่าวคือ เพื่อศึกษาว่าสถานศึกษามีจุดแข็งและมี
โอกาสอะไรที่จะน าไปสู่ความส าเร็จในการบรรลุประเด็นการพัฒนาแต่ละประเด็น และสถานศึกษามี
จุดอ่อนและมีอุปสรรคอะไร ที่จะน าไปสู่ความล้มเหลว ท าให้ไม่สามารถบรรลุตามประเด็นการพัฒนาแต่
ละประเด็นได้   

ขั้นตอนที่ 4 จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
หลังจากท่ีสถานศึกษาท าการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคแล้ว พบว่า  

สถานศึกษามีความสามารถที่จะบรรลุตามประเด็นการพัฒนาดังกล่าวได้ส าเร็จ ให้ด าเนินการ ดังนี้   
1) ก าหนดวิสัยทัศน์ โดยน าเอาประเด็นการพัฒนาที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลครั้ง

สุดท้าย มาเขียนเป็นวิสัยทัศน์   
2) ก าหนดพันธกิจ น าเอาประเด็นการพัฒนาที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งที่ถัดจาก

ครั้งสุดท้าย มาเขียนเป็นพันธกิจ   
3) ก าหนดยุทธศาสตร์ โดยน าเอาประเด็นการพัฒนาที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งที่

ถัดจากครั้งที่น าไปเขียนเป็นพันธกิจ มาเขียนเป็นยุทธศาสตร์  
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 (คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558) 

 

4) ก าหนดแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณาว่าในประเด็นการพัฒนาที่น าไปเขียนเป็น
ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์ มีประเด็นการพัฒนาอะไรบ้างที่อยู่ในหมวดหมู่/กลุ่มนี้ ก็ให้น าเอา
ประเด็นการพัฒนาที่อยู่ในหมวดหมู่/กลุ่มนี้ไปเขียนเป็นแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์นั้นๆ  

5) ก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา(หรือภาพความส าเร็จของวิสัยทัศน์) โดยพิจารณา
จากภาพความส าเร็จของแต่ละยุทธศาสตร์ กล่าวคือ พิจารณาว่าในแต่ละยุทธศาสตร์ ท าไปเพื่อ
ต้องการให้เกิดอะไรขึ้น แล้วก็น าสิ่งที่ต้องการให้เกิดข้ึนนั้นมาก าหนดเป็นจุดมุ่งหมายของการพัฒนา 
จะเห็นว่าในยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์อาจมีภาพความส าเร็จของยุทธศาสตร์นั้นๆ มากกว่า 1 ภาพ
ความส าเร็จ ดังนั้นใน 1 ยุทธศาสตร์อาจก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาได้มากกว่า 1 จุดมุ่งหมายฯ 
ก็เป็นได้ 

6) ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแต่ละจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา โดยพิจารณาว่าในแต่
ละแนวทางการพัฒนาท าไปเพ่ือต้องการให้เกิดอะไรขึ้นซึ่งเป็นผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  (สามารถ
สังเกตได้ วัดได้ นับได)้ แล้วน าสิ่งที่ต้องการให้เกิดข้ึนนั้นมาก าหนดเป็นตัวชี้วัดของจุดมุ่งหมายเพ่ือการ
พัฒนานั้นๆ จะเห็นว่าในแนวทางการพัฒนาแต่ละแนวทางการพัฒนาอาจต้องการให้เกิดผลส าเร็จขึ้น
มากกว่า 1 ประการ ดังนั้น ใน 1 แนวทางการพัฒนาอาจก าหนดตัวชี้วัดได้มากกว่า 1 แนวทางการ
พัฒนาก็เป็นได้ 

7) จัดท ารายละเอียดตัวชี้วัด ทุกตัวชี้วัด  ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในตัวชี้วัดตรงกัน  
8) จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
ขั้นตอนที่ 5 สถานศึกษาเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา

ให้คณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
ขั้นตอนที่ 6 ผู้อ านวยการสถานศึกษา/หัวหน้าสถานศึกษาประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์

พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
ขั้นตอนที่ 7 สถานศึกษาจัดส่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ี

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้ว ให้
ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา เพ่ือให้ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาด าเนินการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษาในส่วนเนื้องานที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา และ  แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ให้เป็นร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 
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เค้าโครงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วย 

บทที่ 1 บทน า 
กล่าวถึงข้อมูลทั่วไปทางการศึกษาของสถานศึกษา นโยบายการพัฒนา

ประเทศจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายการศึกษาของชาติ ยุทธศาสตร์นโยบาย
จังหวัด/อ าเภอ มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
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 จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 

บทที่ 3 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
3.2 แนวทางการพัฒนา 

3.2 การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาสามปีของสถานศึกษา 
แผนพัฒนาการศึกษาสามปีของสถานศึกษามีลักษณะเป็นแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน  

(Rolling Plan) เช่นเดียวกับแผนพัฒนาการศึกษาสามปีและแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กล่าวคือ ต้องมีการทบทวนและจัดท าทุกปี 

การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาสามปีของสถานศึกษา มีข้ันตอน ดังต่อไปนี้  
1) สถานศึกษาน าเอาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาไปเป็นกรอบ

แนวทางในการจัดท าร่างแผนพัฒนาการศึกษาสามปีของสถานศึกษา เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

2) สถานศึกษาเสนอร่างแผนพัฒนาการศึกษาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้
คณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

3) สถานศึกษาเสนอแผนพัฒนาการศึกษาสามปีของสถานศึกษาท่ีผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา/
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสามปีของสถานศึกษา  

4) สถานศึกษาปิดประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสามปีของสถานศึกษา ให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน 
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 (คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558) 

 

5) สถานศึกษาจัดส่งแผนพัฒนาการศึกษาสามปีของสถานศึกษาท่ีผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ให้ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา เพ่ือ
น าไปบูรณาการเป็นแผนพัฒนาการศึกษาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

เค้าโครงแผนพัฒนาการศึกษาสามปีของสถานศึกษา ประกอบด้วย 
บทที่ 1 บทน า 

1.1 กล่าวสรุปโดยย่อเก่ียวกับท่ีมาของ “วิสัยทัศน์”  
1.2 วิสัยทัศน์ 
1.3 พันธกิจ 
1.4 จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 

บทที่ 2 ผลการจัดการศึกษาในปีงบประมาณที่ผ่านมา  
บทที่ 3 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
บทที่ 4 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
3.3 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของสถานศึกษา 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณเป็นแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีใช้ปฏิบัติ  
การประจ าปีงบประมาณนั้นๆ (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่ง ถึง วันที่ 30 กันยายนของปี
ถัดไป) ซึ่งเป็นแผนการใช้จ่ายเงินที่จัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
น าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551  

เนื่องจากแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณเป็นแผนการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา 
ดังนั้น การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณจึงมีข้ันตอน ดังนี้ 

1) สถานศึกษาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาการศึกษาสามปีของสถานศึกษา 
โดยคัดเลือกเอาเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ใช้จ่ายเงินจากรายได้หรือรายได้สะสมของสถานศึกษา และ
ด าเนินการระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่ง ไปจนถึง วันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป มาจัดท าเป็นร่าง
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ กล่าวคือ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณจะเป็นแผนการใช้
จ่ายเงินของสถานศึกษาท่ีรวบรวมเอาทุกโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาการศึกษาสามปีของสถาน   
ศึกษาท่ีใช้จ่ายจากเงินรายได้หรือเงินรายได้สะสมของสถานศึกษา และด าเนินการระหว่างปีงบประมาณ
นั้นๆ  

ดังนั้น ทุกโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณจะต้องเป็นโครงการที่
ใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาและเป็นโครงการที่มาจากแผนพัฒนาการศึกษาสามปีของสถานศึกษา ซึ่ง
ด าเนินการระหว่างปีงบประมาณนั้น  
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 (คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558) 

 

2) สถานศึกษาเสนอร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณให้คณะกรรมการสถานศึกษา/
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

3) สถานศึกษาเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของสถานศึกษาท่ีผ่านความเห็น 
ชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ผู้อ านวยการสถาน  
ศึกษา/หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของสถานศึกษา 

ข้อพึงระมัดระวัง คือ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของสถานศึกษาจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามระเบียบ
กระทรวงมหาไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 ข้อ 9 เสียก่อนจึงจะ
สามารถน าไปปฏิบัติและเบิกจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินรายได้สะสมของสถานศึกษาได้  

4) สถานศึกษาเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของสถานศึกษาท่ีผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้อ านวยการ
สถานศึกษา/หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ประกาศใช้แล้ว ให้ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา เพ่ือทราบ  

 
เค้าโครงแผนพัฒนาปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1 ค าแถลงประกอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
ส่วนที่ 3 รายละเอียดประกอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

 
3.4 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาของสถานศึกษา 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาเป็นแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีใช้ปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษานั้นๆ (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคมของปีหนึ่ง ถึง วันที่ 15 พฤษภาคมของปี
ถัดไป) แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาจึงเป็นแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีท าให้ทราบว่าใน
ปีการศึกษานั้นๆ สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดการศึกษาอย่างไรบ้าง   

แผนปฏิบัติการประจ าปีปีการศึกษามีขั้นตอน ดังนี้ 
1) สถานศึกษาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาการศึกษาสามปีของสถานศึกษา 

โดยคัดเลือกเอาโครงการ/กิจกรรมทุกโครงการ/กิจกรรม ทั้งโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้จ่ายเงิน และ
โครงการ/กิจกรรมที่ใช้จ่ายเงินจากรายได้หรือรายได้สะสมของสถานศึกษา และด าเนินการระหว่าง วันที่ 
16 พฤษภาคมของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 15 พฤษภาคมของปีถัดไป มาจัดท าเป็นร่างแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา กล่าวคือ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาจะเป็นแผนการจัดโครงการ/กิจกรรมทางการ
ศึกษาของสถานศึกษาท่ีรวบรวมเอาทุกโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาการศึกษาสามปีของสถานศึกษา
ทั้งท่ีใช้จ่ายเงิน และไม่ใช้จ่ายเงิน ซึ่งด าเนินการระหว่างปีการศึกษานั้นๆ   
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 (คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558) 

 

ดังนั้น ทุกโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาจะต้องเป็นโครงการ/
กิจกรรมที่มาจากแผนพัฒนาการศึกษาสามปีของสถานศึกษา ซึ่งด าเนินการระหว่างปีการศึกษานั้น  

2) สถานศึกษาเสนอร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาให้คณะกรรมการสถานศึกษา/
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

3) สถานศึกษาเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาของสถานศึกษาท่ีผ่านความเห็น 
ชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา/หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาของสถานศึกษา 

แผนปฏิบัติการประจ าปกีารศึกษาของสถานศึกษาควรได้รับความเห็นชอบจากคณะ 
กรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเสียก่อน แล้วจึงน าไปปฏิบัติ 

4) สถานศึกษาเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาของสถานศึกษาท่ีผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้อ านวยการ
สถานศึกษา/หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ประกาศใช้แล้ว ให้ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา เพ่ือทราบ  

 
เค้าโครงแผนพัฒนาปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ประกอบด้วย 

บทที่ 1 บทน า 
1.1 กล่าวสรุปโดยย่อเก่ียวกับท่ีมาของ “วิสัยทัศน์”  
1.2 วิสัยทัศน์ 
1.3 พันธกิจ 
1.4 จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 

บทที่ 2 ผลการจัดการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา  
บทที่ 3 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
บทที่ 4 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

  
5. กรอบแนวคิดการประเมินแผนพัฒนาการศึกษา 

การประเมินแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้
แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการนโยบายสาธารณะ (Policy Process) ซ่ึงประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 
การก าหนดนโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบาย มาเป็นกรอบแนวคิดใน
การประเมินแผนพัฒนาการศึกษาของของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

 
 
 
 



14 

 (คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558) 

 

 
  
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการประเมิน 

 
 

 

 
การจัดท าแผนพัฒนา

การศึกษา 
 

 
การน าแผนพัฒนา

การศึกษาไปสู่การปฏิบัติ  
 
 

 
ผลของแผนพัฒนา

การศึกษา 
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     (คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558) 

บทที่ 3 
การประเมินแผนพัฒนาการศึกษา 

 
1. แนวทางการประเมิน  

 

วัตถุประสงคข์องการประเมินแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือประเมินกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา การน าแผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ และผลที่ได้จากการปฏิบัติตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
ดังนั้น แนวทางท่ีใช้ในการประเมินแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา จึงพิจารณาจากองค์ประกอบของ
การประเมินทั้งสามด้านดังกล่าวมาก าหนดเป็นตัวชี้วัด และรูปแบบการประเมินตามตัวชี้วัด โดยใช้วิธีแบบ
ผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ   

 
2. ประเด็นการประเมิน  
 

การประเมินแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษามี 3 ประเด็น จ านวน 16 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
ประเด็นการประเมินที ่1 การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา จ านวน 5 ตัวชี้วัด 
ประเด็นการประเมินที่ 2 การน าแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ จ านวน 9 ตัวชี้วัด 
ประเด็นการประเมินที่ 3 ผลของแผนพัฒนาการศึกษา จ านวน 2 ตัวชี้วัด 

 
2.1 ประเด็นการประเมินที่ 1 การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  
 

ตัวช้ีวัด 1.1 ระดับความส าเร็จของการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

ตัวช้ีวัด 1.2 ระดับความส าเร็จของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา 

ตัวช้ีวัด 1.3 ระดับความส าเร็จของการศึกษาความเป็นไปได้ของการบรรลุวิสัยทัศน์ โดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis)  

ตัวช้ีวัด 1.4 จ านวนองค์ประกอบของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
ตัวช้ีวัด 1.5 ระดับความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  

 
2.2 ประเด็นการประเมินที่ 2 การน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ   
 

ตัวช้ีวัด 2.1 ระดับความสอดคล้องระหว่างแผนพัฒนาการศึกษาสามปีกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษา 

ตัวช้ีวัด 2.2 จ านวนองค์ประกอบของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
ตัวช้ีวัด 2.3 ระดับความสอดคล้องของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี  
ตัวช้ีวัด 2.4 จ านวนองค์ประกอบของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
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     (คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558)   

ตัวช้ีวัด 2.5 ระดับความสอดคล้องระหว่างแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษากับ
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี 

ตัวช้ีวัด 2.6 ร้อยละของโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาท่ีถูกน าไปปฏิบัติ  
ตัวช้ีวัด 2.7 จ านวนองค์ประกอบของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 2.8 ระดับความสอดคล้องระหว่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณกับ

แผนพัฒนาการศึกษาสาม 
ตัวช้ีวัด 2.9 ร้อยละของโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณท่ีถูกน าไปปฏิบัติ  
 

2.3 ประเด็นการประเมินที่ 3 ผลของแผนพัฒนาการศึกษา   
 

ตัวช้ีวัด 3.1 สัดส่วนตัวชี้วัดของจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาที่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ตัวช้ีวัด 3.2 ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียต่อแผนแผนพัฒนาการศึกษา       
 
3. กลุ่มเป้าหมายของการประเมิน  

กลุ่มเป้าหมายในการประเมินแผนพัฒนาการศึกษา ได้แก่ สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
 
4. รายละเอียดประเด็นการประเมิน ตัวช้ีวัด เกณฑ์ และการแปลความหมาย 
 
 
 

ตัวช้ีวัด  1.1 ระดับความส าเร็จของการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการจัดท าแผน                 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

 
ค าอธิบายตัวช้ีวัด 1.1 : 
พิจารณาจากระดับ ความส าเร็จ ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย  
1. ข้อมูลจากล่างข้ึนบน (bottom up) ได้แก่  

1.1 ปัญหาที่สถานศึกษาต้องแก้ไข เช่น ปัญหาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ต่างๆ ที่ต่ า ซึ่งสถานศึกษาจะต้องเร่งพัฒนาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในหรือ SAR และ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.) ปัญหาเด็กอ่านหนังสือไม่ออก ปัญหา
เด็กอ่านหนังสือไม่ได้ ปัญหาพฤติกรรมนักเรียน ปัญหาพฤติกรรมครู ปัญหาการขาดครู ปัญหาคุณภาพ
ของครู ปัญหาการพัฒนาครู ปัญหาสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาท้ังภายในและภายนอก ปัญหาถนน
ภายในสถานศึกษาช ารุด ปัญหาสนามกีฬาช ารุด ปัญหาสื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอนหรือครุภัณฑ์ทาง

4.1 ประเด็นการประเมินที่ 1 การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  
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     (คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558)   

การศึกษาช ารุด ปัญหาค่าน้ า 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 ผู้อ านวยการสถานศึกษา/หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะกรรมการสถานศึกษา/
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และชุมชน 

2. ข้อมูลจากบนลงล่าง (top down) ได้แก่  
2.1 หลักสูตรสถานศึกษาที่เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2.2 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ซึ่งอาจใช้มาตรฐานการศึกษาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นได้)   
2.3 นโยบายของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2.4 นโยบายเกี่ยวกับการศึกษาของผู้บริหารท้องถิ่น 
2.5 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
2.6 นโยบายการศึกษาท้องถิ่น (กลุ่มพ้ืนที่การศึกษาท้องถิ่น/ กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น) 
2.7 นโยบายเกี่ยวกับการศึกษาของชาติ เช่น แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

แผนพัฒนาการศึกษาชาติ ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง เป็นต้น และนโยบายอื่นๆ ของ
รัฐที่เก่ียวข้องกับการศึกษา โดยก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้
คะแนนเป็น 5 ระดับ 

 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัด 1.1 : 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
0 ไมม่ีการส ารวจและใช้ข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

1 
มีการส ารวจและใช้ข้อมูลตาม 1.1, 1.2 และ 1.3 ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาการศึกษา 

2 
มีการส ารวจและใช้ข้อมูลตาม 1.1, 1.2, 1.3 และ 2.3 (หรือ 2.4 หรือ 2.5  
หรือ 2.6 หรือ 2.7) ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

3 
มีการส ารวจและใช้ข้อมูลตาม 1.1, 1.2, 1.3 และ 2.3 (หรือ 2.4 หรือ 2.5  
หรือ 2.6 หรือ 2.7) และ 2.1 ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

4 
มีการส ารวจและใช้ข้อมูลตาม 1.1, 1.2, 1.3 และ 2.3 (หรือ 2.4 หรือ 2.5  
หรือ 2.6 หรือ 2.7) และ 2.1 และ 2.2 ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษา 
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การแปลความหมายระดับคะแนนตัวช้ีวัด 1.1 : 
ระดับคะแนน  การแปลความหมาย 

4     ดีมาก 
3     ดี 
2     พอใช้ 
1     ควรปรับปรุง 
0     ต้องปรับปรุง 

 
ตัวช้ีวัด 1.2 ระดับความส าเร็จของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา 
 
ค าอธิบายตัวช้ีวัด 1.2 : 
 : พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งจะต้องท าการจัด

หมวดหมู่ของข้อมูล เพ่ือก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และ
แนวทางการพัฒนา โดยก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone)  

 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัด 1.2 : แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
0 ไมม่ีการจัดหมวดหมู่ข้อมูล 
1 มีการจัดหมวดหมู่ข้อมูลจ านวน 1 ครั้ง 
2 มีการจัดหมวดหมู่ข้อมูลจ านวน 2 ครั้ง 
3 มีการจัดหมวดหมู่ข้อมูลจ านวน 3 ครั้ง 
4 มีการจัดหมวดหมู่ข้อมูลจ านวน 4 ครั้งข้ึนไป 

 

 การแปลความหมายระดับคะแนนตัวช้ีวัด 1.2 : 
ระดับคะแนน    การแปลความหมาย 

4     ดีมาก 
3     ดี 
2     พอใช้ 
1     ควรปรับปรุง 
0     ต้องปรับปรุง 
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ตัวช้ีวัด 1.3 ระดับความส าเร็จของการศึกษาความเป็นไปได้ของการบรรลุวิสัยทัศน์ โดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis)  

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 1.3 : 
พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการศึกษาความเป็นไปได(้Feasibility Study) ของการ

บรรลุวิสัยทัศน์ โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis กล่าวคือ หลังจากท่ีได้ประเด็นการพัฒนาที่จะน าไป
เขียนเป็นวิสัยทัศน์แล้ว จะต้องท าการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 
ว่า การที่สถานศึกษาจะด าเนินงานให้บรรลุตามประเด็นการพัฒนาเหล่านั้นได้ สถานศึกษามีจุดแข็งและ
มีโอกาสอะไร อย่างไร และสถานศึกษามีจุดอ่อน  และมีอุปสรรคอะไร อย่างไร ที่จะท าให้การด าเนินงาน
ล้มเหลวไม่สามารถบรรลุตามประเด็นการพัฒนาเหล่านั้นได้ โดยที่ การวิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อนเป็นการ
วิเคราะห์ศักยภาพของสถานศึกษาว่า ปัจจุบันสถานศึกษามีศักยภาพมากน้อยเพียงใดที่จะด าเนินงานให้
บรรลุตามประเด็นการพัฒนาดังกล่าว การวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรคเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกของสถานศึกษาว่า ปัจจุบันสถานศึกษามีสภาพแวดล้อมภายนอกอะไรบ้างที่จะช่วยสนับสนุนให้
สถานศึกษาด าเนินงานให้บรรลุตามประเด็นการพัฒนาดังกล่าว และมีสภาพแวดล้อมภายนอกอะไรบ้าง
ที่จะท าให้สถานศึกษาด าเนินงานไม่บรรลุตามประเด็นการพัฒนาดังกล่าว 

โดยก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ 
 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัด 1.3 : 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

0 ไมม่ีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 
1 มีการวิเคราะห์จุดแข็ง และ จุดอ่อน  
2 มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และโอกาส 
3 มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
4 มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค พร้อมแสดงให้เห็นว่า                         

มีการน าเอาผลการวิเคราะห์ดังกล่าวไปใช้ในการจัดท าแผนอย่างเป็นรูปธรรม 
  

การแปลความหมายระดับคะแนนตัวช้ีวัด 1.3 : 
ระดับคะแนน  การแปลความหมาย 

4     ดีมาก 
3     ดี 
2     พอใช้ 
1     ควรปรับปรุง 
0     ต้องปรับปรุง 
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ตัวช้ีวัด 1.4 จ านวนองค์ประกอบของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 1.4 : 

พิจารณาจากจ านวนองค์ประกอบของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาซึ่งมี 9 
องค์ประกอบ ดังนี้  

1. บทน า  
2. วิสัยทัศน์  
3. พันธกิจ  
4. จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา พร้อมตัวชี้วัด 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
6. แนวทางการพัฒนา 
7. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ   
8. วิธีการติดตามและประเมินผลการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  
9. ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  

 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัด 1.4 : 

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 9 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1- 9 

  

 การแปลความหมายระดับคะแนนตัวช้ีวัด 1.4 : 
ระดับคะแนน  การแปลความหมาย 

4     ดีมาก 
3     ดี 
2     พอใช้ 
1     ควรปรับปรุง 
0     ต้องปรับปรุง 
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ตัวช้ีวัด 1.5 ระดับความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 1.5 : 
พิจารณาจากความสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  

ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ดังนี้  
1. พันธกิจเป็นภารกิจหน้าที่ที่น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
2. จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาเป็นภาพความส าเร็จที่แท้จริงของวิสัยทัศน์  
3. ตัวชี้วัดสามารถวัดความส าเร็จของจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาได้อย่างแท้จริง  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสอดรับกับพันธกิจได้อย่างเหมาะสม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาน าไปสู่ความส าเร็จตามตัวชี้วัดของจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาได้

อย่างแท้จริง 
6. แนวทางการพัฒนาสอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาได้อย่างเหมาะสม 
7. แนวทางการพัฒนาน าไปสู่ความส าเร็จตามตัวชี้วัดของจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาได้อย่างแท้จริง  
 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัด 1.5 : 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
0 1. พันธกิจเป็นภารกิจหน้าที่ที่น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
1 1. พันธกิจเป็นภารกิจหน้าที่ที่น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 

2. จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาเป็นภาพความส าเร็จที่แท้จริงของวิสัยทัศน์  
2 1. พันธกิจเป็นภารกิจหน้าที่ที่น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 

2. จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาเป็นภาพความส าเร็จที่แท้จริงของวิสัยทัศน์  
3. ตัวชี้วัดสามารถวัดความส าเร็จของจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาได้อย่างแท้จริง  

3 1. พันธกิจเป็นภารกิจหน้าที่ที่น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
2. จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาเป็นภาพความส าเร็จที่แท้จริงของวิสัยทัศน์  
3. ตัวชี้วัดสามารถวัดความส าเร็จของจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาได้อย่างแท้จริง  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสอดรับกับพันธกิจได้อย่างเหมาะสม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาน าไปสู่ความส าเร็จตามตัวชี้วัดของจุดมุ่งหมายเพ่ือการ

พัฒนาได้อย่างแท้จริง 
4 1. พันธกิจเป็นภารกิจหน้าที่ที่น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 

2. จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาเป็นภาพความส าเร็จที่แท้จริงของวิสัยทัศน์  
3. ตัวชี้วัดสามารถวัดความส าเร็จของจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาได้อย่างแท้จริง  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสอดรับกับพันธกิจได้อย่างเหมาะสม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาน าไปสู่ความส าเร็จตามตัวชี้วัดของจุดมุ่งหมายเพ่ือการ

พัฒนาได้อย่างแท้จริง 
6. แนวทางการพัฒนาสอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาได้อย่างเหมาะสม 
7. แนวทางการพัฒนาน าไปสู่ความส าเร็จตามตัวชี้วัดของจุดมุ่งหมายเพ่ือการ

พัฒนาได้อย่างแท้จริง 
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การแปลความหมายระดับคะแนนตัวช้ีวัด 1.4 : 
ระดับคะแนน  การแปลความหมาย 

4     ดีมาก 
3     ดี 
2     พอใช้ 
1     ควรปรับปรุง 
0     ต้องปรับปรุง 

 
ค่าเฉลี่ยและการแปลความหมายการประเมินประเด็นการประเมินที่ 1  
การประเมินแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ประกอบด้วย ตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด มีการ
ก าหนดระดับเกณฑ์คะแนนในระดับประเด็นการเมิน (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 

 
 
 
ตัวช้ีวัด 2.1 ระดับความสอดคล้องระหว่างแผนพัฒนาการศึกษาสามปีกับแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 2.1 : 

พิจารณาจากความสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา ในแผนพัฒนาการศึกษาสามปีกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษา ดังนี้  

1. วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับวิสัยทัศน์ของแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษา 

2. พันธกิจของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับพันธกิจของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษา 

3. จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับจุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  

4.2 ประเด็นการประเมินที่ 2 การน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ   
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     (คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558)   

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  

5. แนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับแนวทางการพัฒนาของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัด 2.1: 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

0 1. วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับวิสัยทัศน์ของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

1 1. วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับวิสัยทัศน์ของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

2. พันธกิจของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับพันธกิจของแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษา  

2 1. วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับวิสัยทัศน์ของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

2. พันธกิจของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับพันธกิจของแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษา 

3. จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับ
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  

3 1. วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับวิสัยทัศน์ของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

2. พันธกิจของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับพันธกิจของแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษา 

3. จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับ
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา                             

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  

4 1. วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับวิสัยทัศน์ของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

2. พันธกิจของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับพันธกิจของแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษา 

3. จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับ
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  

5. แนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับแนวทางการ
พัฒนาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
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     (คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558)   

การแปลความหมายระดับคะแนนตัวช้ีวัด 2.1 : 
ระดับคะแนน  การแปลความหมาย 

4     ดีมาก 
3     ดี 
2     พอใช้ 
1     ควรปรับปรุง 
0     ต้องปรับปรุง 

 
ตัวช้ีวัด 2.2 จ านวนองค์ประกอบของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 2.2 : 

พิจารณาจากจ านวนองค์ประกอบของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีซึ่งมี 11 องค์ประกอบ ดังนี้  
1. ที่มาของวิสัยทัศน์ 
2. วิสัยทัศน์ 
3. พันธกิจ 
4. จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา พร้อมตัวชี้วัด 
5. ผลการจัดการศึกษาในปีที่ผ่านมา 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 
7. บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
8. รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม 
9. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 
10. วิธีการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 
11. ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 

 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัด 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 
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     (คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558)   

การแปลความหมายระดับคะแนนตัวช้ีวัด 2.2 : 
ระดับคะแนน  การแปลความหมาย 

4     ดีมาก 
3     ดี 
2     พอใช้ 
1     ควรปรับปรุง 
0     ต้องปรับปรุง 

 
ตัวช้ีวัด 2.3 ระดับความสอดคล้องของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี   
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 2.3: 

พิจารณาจากร้อยละของโครงการในแผนพัฒนาการศึกษาสามปีที่สอดรับกับแนวทางการพัฒนา  
สูตรการค านวณ 

ร้อยละของโครงการที่สอดรับ      =    จ านวนโครงการที่สอดรับกับแนวทางการพัฒนา x 100       
กับแนวทางการพัฒนา                                    จ านวนโครงการทั้งหมด 
 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัด 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 
การแปลความหมายระดับคะแนนตัวช้ีวัด 2.3: 

ระดับคะแนน  การแปลความหมาย 
4     ดีมาก 
3     ดี 
2     พอใช้ 
1     ควรปรับปรุง 
0     ต้องปรับปรุง 
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     (คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558)   

ตัวช้ีวัด 2.4 จ านวนองค์ประกอบของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 2.4 : 

พิจารณาจากจ านวนองค์ประกอบของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 11 องค์ประกอบ  
1. ที่มาของวิสัยทัศน์ 
2. วิสัยทัศน์ 
3. พันธกิจ 
4. จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา พร้อมตัวชี้วัด 
5. ผลการจัดการศึกษาในปีที่ผ่านมา 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 
7. บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
8. รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม 
9. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 
10. วิธีการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 
11. ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 

 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัด 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 
 
การแปลความหมายระดับคะแนนตัวช้ีวัด 2.4 : 

 ระดับคะแนน  การแปลความหมาย 
4     ดีมาก 
3     ดี 
2     พอใช้ 
1     ควรปรับปรุง 
0     ต้องปรับปรุง 
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     (คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558)   

ตัวช้ีวัด 2.5 ระดับความสอดคล้องระหว่างแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษากับแผนพัฒนา
การศึกษาสามปี  

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 2.5 : 

พิจารณาจากความสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  ยุทธศาสตร์ 
แนวทางการพัฒนา และ โครงการของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา กับแผนพัฒนาการศึกษาสามปี ดังนี้  

1. วิสัยทัศน์ของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ตรงกันกับวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนา
การศึกษาสามปี 

2. พันธกิจของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ตรงกันกับพันธกิจของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี  
3. จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ตรงกันกับจุดมุ่งหมาย

เพ่ือการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ตรงกันกับยุทธศาสตร์การ

พัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี  
5. แนวทางการพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ตรงกันกับแนวทางการพัฒนา

ของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
6. โครงการของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ตรงกันกับโครงการของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี  
 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัด 2.5 : 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
0 1. วิสัยทัศน์ของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ตรงกันกับวิสัยทัศน์ของ

แผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
2. พันธกิจของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ตรงกันกับพันธกิจของ

แผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
1 1. วิสัยทัศน์ของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ตรงกันกับวิสัยทัศน์ของ

แผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
2. พันธกิจของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ตรงกันกับพันธกิจของ

แผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
3. จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ตรงกัน            

กับจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี  
2 1. วิสัยทัศน์ของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ตรงกันกับวิสัยทัศน์ของ

แผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
2. พันธกิจของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ตรงกันกับพันธกิจของ

แผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
3. จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ตรงกัน                

กับจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ตรงกันกับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
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     (คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558)   

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
3 1. วิสัยทัศน์ของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ตรงกันกับวิสัยทัศน์ของ

แผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
2. พันธกิจของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ตรงกันกับพันธกิจของ

แผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
3. จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ตรงกัน             

กับจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ตรงกันกับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี  
5. แนวทางการพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ตรงกันกับแนว

ทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
4 1. วิสัยทัศน์ของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ตรงกันกับวิสัยทัศน์ของ

แผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
2. พันธกิจของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ตรงกันกับพันธกิจของ

แผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
3. จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ตรงกัน            

กับจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ตรงกันกับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี  
5. แนวทางการพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ตรงกันกับแนว

ทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
6. โครงการของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ตรงกันกับโครงการของ

แผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
 

การแปลความหมายระดับคะแนนตัวช้ีวัด 2.5 : 
 ระดับคะแนน  การแปลความหมาย 

4     ดีมาก 
3     ดี 
2     พอใช้ 
1     ควรปรับปรุง 
0     ต้องปรับปรุง 

 
ตัวช้ีวัด 2.6 ร้อยละของโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาที่ถูกน าไปปฏิบัติ 

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 2.6 : 
พิจารณาจากร้อยละของโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาท่ีถูกน าไปด าเนินการ  
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     (คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558)   

สูตรการค านวณ 
ร้อยละของโครงการที่ถูกน าไปปฏิบัติ  =      จ านวนโครงการที่ถูกน าไปปฏิบัติ x 100       

                                                                    จ านวนโครงการทั้งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัด 2.6 : 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

0 น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 ของโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษาที่ถูกน าไปด าเนินการ 

1 ร้อยละ 60.01-70 ของโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา                    
ที่ถูกน าไปด าเนินการ 

2 ร้อยละ 70.01-80 ของโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา                    
ที่ถูกน าไปด าเนินการ 

3 ร้อยละ 80.01-90 ของโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา                        
ที่ถูกน าไปด าเนินการ 

4 ร้อยละ 90.01-100 ของโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา                        
ที่ถูกน าไปด าเนินการ 

 

การแปลความหมายระดับคะแนนตัวช้ีวัด 2.6: 
 ระดับคะแนน  การแปลความหมาย 

4     ดีมาก 
3     ดี 
2     พอใช้ 
1     ควรปรับปรุง 
0     ต้องปรับปรุง 
 

ตัวช้ีวัด 2.7 จ านวนองค์ประกอบของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 2.7 : 

พิจารณาจากจ านวนองค์ประกอบของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 7 องค์ประกอบ ดังนี้  
1. สถานะการคลัง 
2. รายได้  
3. รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา  
4. บันทึกหลักการและเหตุผล 
5. ประมาณการรายได้ 
6. รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
7. รายละเอียดรายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
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     (คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558)   

 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัด 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 

 
การแปลความหมายระดับคะแนนตัวช้ีวัด 2.7: 

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

 
ตัวช้ีวัด 2.8 ระดับความสอดคล้องระหว่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณกับ

แผนพัฒนาการศึกษาสามปี   
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 2.8 : 
พิจารณาจากความสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  ยุทธศาสตร์ แนว

ทางการพัฒนา และ โครงการของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ กับแผนพัฒนาการศึกษาสามปี ดังนี้  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณตรงกันกับยุทธศาสตร์การ

พัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
2. แนวทางการพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ตรงกันกับแนวทางการ

พัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
3. โครงการของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ตรงกันกับโครงการของแผนพัฒนา

การศึกษาสามปี 
4. วงเงินงบประมาณของโครงการของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ตรงกันกับ

วงเงินงบประมาณของโครงการของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
5. การก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดรายจ่ายตามแผนปฏิบัติ

การประจ าปีงบประมาณ ตรงกันกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี   
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     (คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558)   

เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัด 2.8 : 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

0 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณตรงกันกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 

1 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณตรงกันกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 

2. แนวทางการพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ตรงกันกับแนว
ทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 

2 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณตรงกันกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 

2. แนวทางการพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ตรงกันกับแนว
ทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 

3. โครงการของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ตรงกันกับโครงการของ
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี 

3 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณตรงกันกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 

2. แนวทางการพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ตรงกันกับแนว
ทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 

3. โครงการของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ตรงกันกับโครงการของ
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี 

4. วงเงินงบประมาณของโครงการของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
ตรงกันกับวงเงินงบประมาณของโครงการของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี  

4 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณตรงกันกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 

2. แนวทางการพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ตรงกันกับแนว
ทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 

3. โครงการของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ตรงกันกับโครงการของ
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี 

4. วงเงินงบประมาณของโครงการของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
ตรงกันกับวงเงินงบประมาณของโครงการของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี  

5. การก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดรายจ่ายตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ตรงกันกับยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 

 
 
 
 
 



32 

     (คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558)   

การแปลความหมายระดับคะแนนตัวช้ีวัด 2.8 : 
 ระดับคะแนน  การแปลความหมาย 

4     ดีมาก 
3     ดี 
2     พอใช้ 
1     ควรปรับปรุง 
0     ต้องปรับปรุง 

 
ตัวช้ีวัด 2.9 ร้อยละของโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณที่ถูกน าไปปฏิบัติ 

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 2.9 : 

พิจารณาจากร้อยละของโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณท่ีถูกน าไปด าเนินการ  

 
สูตรการค านวณ 

ร้อยละของโครงการที่ถูกน าไปปฏิบัติ  =      จ านวนโครงการที่ถูกน าไปปฏิบัติ x 100       

จ านวนโครงการทั้งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัด 2.9 : 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

0 น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 ของโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ ที่ถูกน าไปด าเนินการ 

1 ร้อยละ 60.01-70 ของโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ                    
ที่ถูกน าไปด าเนินการ 

2 ร้อยละ 70.01-80 ของโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ                  
ที่ถูกน าไปด าเนินการ 

3 ร้อยละ 80.01-90 ของโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ               
ที่ถูกน าไปด าเนินการ 

4 ร้อยละ 90.01-100 ของโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ                   
ที่ถูกน าไปด าเนินการ 

การแปลความหมายระดับคะแนนตัวช้ีวัด 2.9: 
 ระดับคะแนน  การแปลความหมาย 

4     ดีมาก 
3     ดี 
2     พอใช้ 
1     ควรปรับปรุง 
0     ต้องปรับปรุง 
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     (คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558)   

 

ค่าเฉลี่ยและการแปลความหมายการประเมินประเด็นการประเมินที่ 2  
 

การประเมินแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย ตัวชี้วัด 9 
ตัวชี้วัด มีการก าหนดระดับเกณฑ์คะแนนในระดับประเด็นการเมิน (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 

 
 
 
 

  ตัวช้ีวัด  3.1 สัดส่วนตัวช้ีวัดของจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษาที่บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 3.1 : 

พิจารณาจากจ านวนตัวชี้วัดของจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาที่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด กับ จ านวนตัวชี้วัดทั้งหมดของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษา 

 
สูตรการค านวณ 

สัดส่วนตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด  =      จ านวนตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด   

จ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัด 3.1 : 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

0 สัดส่วนตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.60 
1 สัดส่วนตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด  =  0.61-0.70 
2 สัดส่วนตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด  =  0.71-0.80 
3 สัดส่วนตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด  =  0.81-0.90 
4 สัดส่วนตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด  =  0.91-1.00 

 
  

4.3 ประเด็นการประเมินที่ 3 ผลของแผนพัฒนาการศึกษา   
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     (คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558)   

การแปลความหมายระดับคะแนนตัวช้ีวัด 3.1 : 
ระดับคะแนน  การแปลความหมาย 

4     ดีมาก 
3     ดี 
2     พอใช้ 
1     ควรปรับปรุง 
0     ต้องปรับปรุง 
 

 ตัวช้ีวัด 3.2 ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียต่อแผนแผนพัฒนาการศึกษา       
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 3.1 : 
พิจารณาจากระดับความพึงพอใจต่อการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา การน าแผนพัฒนา

การศึกษาไปปฏิบัติ และผลของแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  
สูตรการค านวณ 

ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ  =      ผลรวมของระดับคะแนนความพึงพอใจ   

จ านวนข้อค าถามท้ังหมด 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัด 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 

 
การแปลความหมายระดับคะแนนตัวช้ีวัด 3.2 : 

ระดับคะแนน  การแปลความหมาย 
4     ดีมาก 
3     ดี 
2     พอใช้ 
1     ควรปรับปรุง 
0     ต้องปรับปรุง 
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     (คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558)   

ค่าเฉลี่ยและการแปลความหมายการประเมินประเด็นการประเมินที่ 3  
 

การประเมินแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านผลของแผนพัฒนาการศึกษา ประกอบด้วย ตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด มีการ
ก าหนดระดับเกณฑ์คะแนนในระดับประเด็นการเมิน (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 
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บทที่  4 

เครื่องมือการประเมินแผนพัฒนาการศึกษา    
 

การประเมินแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษามี 3 ประเด็น จ านวน 16 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
ประเด็นการประเมินที ่1 การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา จ านวน 5 ตัวชี้วัด 
ประเด็นการประเมินที่ 2 การน าแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ จ านวน 9 ตัวชี้วัด 
ประเด็นการประเมินที่ 3 ผลของแผนพัฒนาการศึกษา จ านวน 2 ตัวชี้วัด 

 
1. แนวทางการนิเทศ แนะน าการบริหารแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
 
ค าชี้แจง คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาโปรดนิเทศ 

แนะน าสถานศึกษาในประเด็นดังต่อไปนี้  
ข้อที่ รายการ 

1 แผนทุกประเภทต้องเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดย
ต้องจัดท าเป็นรายงานการประชุมฯ (ไม่ต้องเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ เพียงแต่เสนอ
เพ่ือทราบ)   

2 แผนทุกประเภทควรมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและรายงานการ
ประชุมที่เห็นชอบแผนนั้นๆ แนบท้ายเป็นภาคผนวกด้วย 

3 แผนทุกประเภทต้องส่งให้ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา 
4 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาการศึกษาสามปีต้องครอบคลุมการพัฒนา

สถานศึกษาแบบรอบด้าน มีทั้งยุทธศาสตร์/โครงการที่สถานศึกษาด าเนินการเอง และ
ยุทธศาสตร์/โครงการที่สถานศึกษาต้องการขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด หน่วยงานราชการอื่น หรือรัฐบาล ไม่ใช่เป็นเพียงแค่แผนพัฒนา
คร/ูกระบวนการเรียนรู้/ผู้เรียนเท่านั้น แต่เป็นแผนที่มีทั้งเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานหรือการ
ก่อสร้าง เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด 
หน่วยงานราชการอ่ืน หรือรัฐบาล เรื่องความต้องการครูและบุคลากร(ข้าราชการ/อัตรา
จ้าง/จ้างเหมาบริการ) เรื่องการพัฒนาครูและบุคลากร  เรื่องการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา(ความต้องการทรัพยากร/สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน, การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้, การพัฒนาผู้เรียน เป็นต้น) ฯลฯ 

5 สถานศึกษาต้องน าเอานโยบายทางการศึกษาที่ส าคัญมาเป็นข้อมูลในการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา เช่น มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษา
ของ สมศ. มาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น  การประเมินคุณภาพการศึกษา ตลอดจน
นโยบายการศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฯลฯ 

6 สถานศึกษาต้องมีค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้
ชัดเจน 
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ข้อที่ รายการ 
7 สถานศึกษาต้องเสนอของอนุมัติโครงการต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา ยกเว้น โครงการที่

เกี่ยวกับการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน(ทัศนศึกษา) ต้องเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ 
เพราะตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2527 เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น เช่น 
โครงการค่ายลูกเสือ เนตรนารี โครงการที่น าผู้เรียนไปศึกษาดูงาน (ทัศนศึกษา) นอก
สถานศึกษา นอกจากนี้การอนุมัติให้ครูและบุคลากรของสถานศึกษาเดินทางไปราชการก็
เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่นเช่นกัน 

8 โครงการต้องมีปฏิทินการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
9 สถานศึกษาต้องมีการประชุมชี้แจงความเข้าใจให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการ 
10 ผู้รับผิดชอบโครงการต้องปฏิบัติตามปฏิทินการปฏิบัติงาน 
11 สถานศึกษาต้องจัดให้มีมีการนิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการ 
12 ผู้รับผิดชอบโครงการต้องรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการให้ผู้อ านวยการ

สถานศึกษาทราบ 
13 สถานศึกษาต้องมีการแต่งตั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนไปสู่การ

ปฏิบัติ 
14 สถานศึกษาต้องมีการประชุม ก าหนดแนวทางและวิธีการประเมินให้แก่คณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลการน าแผน ไปสู่การปฏิบัติ 
15 สถานศึกษาต้องมีการติดตามและประเมินผลการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 
16 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนไปสู่การปฏิบัติต้องจัดท าสรุปรายงาน

ผลการติดตามและประเมินผลการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อเสนอให้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาทราบ 

 
2. เครื่องมือส าหรับการประเมินแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วย 
 

2.1 ประเด็นการประเมินที่ 1 การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
- แบบตรวจสอบรายการ (CH1-การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา) 
 
2.2 ประเด็นการประเมินที่ 2 การน าแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
- แบบตรวจสอบรายการ (CH2-การน าแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ) 
 
2.3 ประเด็นการประเมินที่ 3 ผลของแผนพัฒนาการศึกษา   
- แบบตรวจสอบรายการ (CH3-ผลของแผนพัฒนาการศึกษา) และ  
- แบบสอบถามความพึงพอใจ (QS1-ผลของแผนพัฒนาการศึกษา) 
 
มีรายละเอียดของเครื่องมือ ดังต่อไปนี้ 
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แบบตรวจสอบรายการ 
ประเด็นการประเมินที่ 1 การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 

 
ตัวช้ีวัด 1.1 ระดับความส าเร็จของการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาการศึกษา 
 
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาว่าสถานศึกษาได้ด าเนินการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลใดบ้างในการจัดท า

แผนพัฒนาการศึกษา แล้วเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับการด าเนินการ 

ข้อที่ รายการ ด าเนินการ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
1 ปัญหาที่สถานศึกษาต้องแก้ไข เช่น ปัญหาคุณภาพ

การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาต่างๆ ที่ต่ า ซึ่ง
สถานศึกษาจะต้องเร่งพัฒนาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด(ผลการประเมินคุณภาพภายในหรือ SAR และ 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.) ปัญหาเด็ก
อ่านหนังสือไม่ออก ปัญหาเด็กอ่านหนังสือไม่ได้ ปัญหา
พฤติกรรมนักเรียน ปัญหาพฤติกรรมครู ปัญหาการขาดครู 
ปัญหาคุณภาพของครู ปัญหาการพัฒนาครู ปัญหา
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาท้ังภายในและภายนอก 
ปัญหาถนนภายในสถานศึกษาช ารุด ปัญหาสนามกีฬา
ช ารุด ปัญหาสื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอนหรือครุภัณฑ์
ทางการศึกษาช ารุด ปัญหาค่าน้ า 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 ผู้อ านวยการสถาน 
ศึกษา/หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะกรรมการสถาน 
ศึกษา/คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ 
ชุมชน 

  

(CH1-การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา) 
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ข้อที่ รายการ ด าเนินการ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
4 หลักสูตรสถานศึกษาที่เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  

5 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ซึ่งอาจใช้มาตรฐาน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้)  

  

6 นโยบายของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

  

7 นโยบายเกี่ยวกับการศึกษาของผู้บริหารท้องถิ่น   
8 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น   
9 นโยบายการศึกษาท้องถิ่น (กลุ่มพ้ืนที่การศึกษาท้องถิ่น / 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 
  

10 นโยบายเกี่ยวกับการศึกษาของชาติ เช่น แผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาการศึกษาชาติ  
ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง เป็นต้น 
และนโยบายอื่นๆ ของรัฐที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 

  

 
สรุปผลการประเมิน  : ระดับคะแนนที่ได้................... เท่ากับระดับคุณภาพ................................. 
 
ตัวช้ีวัด 1.2 ระดับความส าเร็จของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ                  
                จุดมุง่หมายเพ่ือการพัฒนา ยุทธศาสตร ์และแนวทางการพัฒนา 
 
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนา ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาแล้วกรอกลงในช่องว่างที่ตรงกับ             
การด าเนินการ 

 สถานศึกษาด าเนินการเก็บรวบรวมปัญหา/ความต้องการ และข้อมูลส าหรับใช้ในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ตามตัวชี้วัด 1.1 รวมทั้งสิ้น จ านวน.......................... ข้อมูล   

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพครั้งที่ จ านวนหมวดหมู่/ประเด็นการพัฒนา 
1  
2  
3  

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพครั้งที่ จ านวนหมวดหมู่/ประเด็นการพัฒนา 
5  
6  
7  

ฯลฯ  
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สรุปผลการประเมิน  : ระดับคะแนนที่ได้................... เท่ากับระดับคุณภาพ................................... 
 
ตัวช้ีวัด 1.3 ระดับความส าเร็จของการศึกษาความเป็นไปได้ของการบรรลุวิสัยทัศน์ โดยใช้เทคนิคการ

วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis)  
 
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาการศึกษาความเป็นไปได้ของการบรรลุวิสัยทัศน์ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์จุด

แข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) แล้วเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่
ตรงกับการด าเนินการ 

ข้อที่ รายการ ด าเนินการ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
1 มีการวิเคราะห์จุดแข็ง   
2 มีการวิเคราะห์จุดอ่อน   
3 มีการวิเคราะห์โอกาส   
4 มีการวิเคราะห์อุปสรรค   
5 มีการน าเอาผลการวิเคราะห์ดังกล่าวไปใช้ในการจัดท าแผน              

อย่างเป็นรูปธรรม 
  

 
สรุปผลการประเมิน  : ระดับคะแนนที่ได้................... เท่ากับระดับคุณภาพ................................... 
 
ตัวช้ีวัด 1.4 จ านวนองค์ประกอบของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
 
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาองค์ประกอบของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา แล้วเขียนเครื่องหมาย 

 ลงในช่องว่างที่ตรงกับการด าเนินการ 

ข้อที่ รายการ ด าเนินการ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
1 บทน า   
2 วิสัยทัศน์   
3 พันธกิจ   
4 จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา   
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา   
6 แนวทางการพัฒนา   
7 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล   
8 วิธีการติดตามและประเมินผล   
9 ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล   

 
สรุปผลการประเมิน  : ระดับคะแนนที่ได้................... เท่ากับระดับคุณภาพ................................... 
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ตัวช้ีวัด 1.5 ระดับความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  
 
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ของแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาการศึกษา แล้วเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับการด าเนินการ 

ข้อที่ รายการ ด าเนินการ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
1 พันธกิจเป็นภารกิจหน้าที่ที่น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์   
2 จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาเป็นภาพความส าเร็จที่แท้จริง

ของวิสัยทัศน์  
  

3 ตัวชี้วัดสามารถวัดความส าเร็จของจุดมุ่งหมายเพ่ือการ
พัฒนาได้อย่างแท้จริง  

  

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสอดรับกับพันธกิจได้อย่าง
เหมาะสม 

  

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาน าไปสู่ความส าเร็จตามตัวชี้วัด
ของจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาได้อย่างแท้จริง 

  

6 แนวทางการพัฒนาสอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาได้
อย่างเหมาะสม 

  

7 แนวทางการพัฒนาน าไปสู่ความส าเร็จตามตัวชี้วัดของ
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาได้อย่างแท้จริง 

  

 
สรุปผลการประเมิน  : ระดับคะแนนที่ได้................... เท่ากับระดับคุณภาพ................................... 
 

      ……………………………………………………………………………………………… 
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แบบตรวจสอบรายการ 

ประเด็นการประเมินที่ 2 การน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ   
 
ตัวช้ีวัด 2.1 ระดับความสอดคล้องระหว่างแผนพัฒนาการศึกษาสามปีกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

การศึกษา 
 
ค าชี้แจง โปรดพิจารณาความสอดคล้องระหว่างแผนพัฒนาการศึกษาสามปีกับแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาการศึกษาแล้วเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับการด าเนินการ 

ข้อที่ รายการ ด าเนินการ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
1 วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับวิสัยทัศน์

ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
  

2 พันธกิจของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับพันธกิจ
ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

  

3 จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี
ตรงกันกับจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษา  

  

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี
ตรงกันกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษา  

  

5 แนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกัน
กับแนวทางการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษา 

  

 
สรุปผลการประเมิน  : ระดับคะแนนที่ได้................... เท่ากับระดับคุณภาพ................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(CH2-การน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ) 
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ตัวช้ีวัด 2.2 จ านวนองค์ประกอบของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
 
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาองค์ประกอบของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา แล้วเขียนเครื่องหมาย 

 ลงในช่องว่างที่ตรงกับการด าเนินการ 

ข้อที่ รายการ ด าเนินการ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
1 ที่มาวิสัยทัศน์   
2 วิสัยทัศน์   
3 พันธกิจ   
4 จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา   
5 ผลการจัดการศึกษาในปีงบประมาณท่ีผ่านมา   
6 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา   
7 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม   
8 รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม   
9 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนาแผนพัฒนา

การศึกษาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 
  

10 วิธีการติดตามและประเมินผลการนาแผนพัฒนา
การศึกษาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 

  

11 ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลการนา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 

  

 
สรุปผลการประเมิน  : ระดับคะแนนที่ได้................... เท่ากับระดับคุณภาพ................................... 
 
ตัวช้ีวัด 2.3 ระดับความสอดคล้องของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี   
   
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาโครงการในแผนพัฒนาการศึกษาสามปีที่สอดรับกับแนวทางการพัฒนาแล้ว

กรอกลงในช่องว่างที่ตรงกับการด าเนินการ 
ยุทธศาสตร์ที่ แนวทางท่ี จ านวนโครงการทั้งหมด

ในแนวทาง 
จ านวนโครงการที่สอดรับกับ

แนวทาง 
1 1.1   

 1.2   
 1.3   
 ฯลฯ   

2 2.1   
 2.2   
 2.3   
 ฯลฯ   
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ยุทธศาสตร์ที่ แนวทางท่ี จ านวนโครงการทั้งหมด
ในแนวทาง 

จ านวนโครงการที่สอดรับกับ
แนวทาง 

3 3.1   
 3.2   
 3.3   
 ฯลฯ   
4 4.1   
 4.2   

 4.3   
 ฯลฯ   

ฯลฯ ฯลฯ   
 
สรุปผลการประเมิน  : ระดับคะแนนที่ได้................... เท่ากับระดับคุณภาพ................................... 
 
ตัวช้ีวัด 2.4 จ านวนองค์ประกอบของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
 
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาองค์ประกอบของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาแล้วเขียนเครื่องหมาย  

ลงในช่องว่างที่ตรงกับการด าเนินการ 

ข้อที่ รายการ ด าเนินการ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
1 ที่มาของวิสัยทัศน์   
2 วิสัยทัศน์   
3 พันธกิจ    
4 จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 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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ตัวช้ีวัด 2.5 ระดับความสอดคล้องระหว่างแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษากับแผนพัฒนาการศึกษา
สามปี  

 
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาความสอดคล้องแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษากับแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 

แล้วเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับการด าเนินการ 
 

ข้อที่ รายการ ด าเนินการ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
1 วิสัยทัศน์ของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา            

ตรงกันกับวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
  

2 พันธกิจของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา              
ตรงกันกับพันธกิจของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 

  

3 จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา ตรงกันกับจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาของ
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี  

  

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา ตรงกันกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี  

  

5 แนวทางการพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา ตรงกันกับแนวทางการพัฒนาของแผน 
พัฒนาการศึกษาสามปี 

  

6 โครงการของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา               
ตรงกันกับโครงการของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 

  

 
สรุปผลการประเมิน  : ระดับคะแนนที่ได้................... เท่ากับระดับคุณภาพ................................... 
 
 
ตัวช้ีวัด 2.6 ร้อยละของโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาท่ีถูกน าไปปฏิบัติ  
 
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาท่ีถูกน าไปด าเนินการแล้วกรอก

ลงในช่องว่างที่ตรงกับการด าเนินการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ แนวทางท่ี จ านวนโครงการทั้งหมด
ในแนวทาง 

จ านวนโครงการที่ถูกน าไปด าเนินการ 

1 1.1   
1.2   
1.3   
ฯลฯ   
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ยุทธศาสตร์ที่ แนวทางท่ี จ านวนโครงการทั้งหมด
ในแนวทาง 

จ านวนโครงการที่ถูกน าไปด าเนินการ 

    
2 2.1   

2.2   
2.3   
ฯลฯ   

3 3.1   
3.2   
3.3   
ฯลฯ   

ฯลฯ ฯลฯ   
 
สรุปผลการประเมิน  : ระดับคะแนนที่ได้................... เท่ากับระดับคุณภาพ................................... 
 
ตัวช้ีวัด 2.7 จ านวนองค์ประกอบของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
 
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาองค์ประกอบของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณแล้วเขียนเครื่องหมาย 

 ลงในช่องว่างที่ตรงกับการด าเนินการ 

ข้อที่ รายการ ด าเนินการ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
1 สถานการณ์คลัง   
2 รายได้    
3 รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา    
4 บันทึกหลักการและเหตุผล   
5 ประมาณการรายได้   
6 รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา   
7 รายละเอียดรายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา    

 
สรุปผลการประเมิน  : ระดับคะแนนที่ได้................... เท่ากับระดับคุณภาพ................................... 
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ตัวช้ีวัด 2.8 ระดับความสอดคล้องระหว่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณกับแผนพัฒนาการศึกษาสามปี    
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาความสอดคล้องแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณกับแผนพัฒนาการศึกษา

สามปี แล้วเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับการด าเนินการ 

ข้อที่ รายการ ด าเนินการ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ

ตรงกันกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
  

2 แนวทางการพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 
ตรงกันกับแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 

  

3 โครงการของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ตรงกันกับ
โครงการของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 

  

4 วงเงินงบประมาณของโครงการของแผนปฏิบัติการประจา
ปีงบประมาณ ตรงกันกับวงเงินงบประมาณของโครงการของ
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี 

  

5 การกาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในรายละเอียด
รายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณตรงกันกับยุทธ 
ศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 

  

 
สรุปผลการประเมิน  : ระดับคะแนนที่ได้................... เท่ากับระดับคุณภาพ................................... 
 
ตัวช้ีวัด 2.9 ร้อยละของโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณท่ีถูกน าไปปฏิบัติ  
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณท่ีถูกน าไปด าเนินการแล้วกรอก

ลงในช่องว่างที่ตรงกับการด าเนินการ 
ยุทธศาสตร์ที่ แนวทางท่ี จ านวนโครงการทั้งหมด

ในแนวทาง 
จ านวนโครงการที่ถูกน าไป

ด าเนินการ 
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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แบบตรวจสอบรายการ 
ประเด็นการประเมินที่ 3 ผลของแผนพัฒนาการศึกษา 

 
ตัวช้ีวัด 3.1 สัดส่วนตัวชี้วัดของจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาท่ี

บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
ค าชี้แจง  โปรดกรอกจ านวนตัวชี้วัดของจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

การศึกษาที่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดแล้วกรอกลงในช่องว่างที่ตรงกับการด าเนินการ  
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา จ านวนตัวช้ีวัดของจุดมุ่งหมาย

เพื่อการพัฒนา 
จ านวนตัวช้ีวัดของจุดมุ่งหมาย
เพื่อการพัฒนาที่บรรลุเป้าหมาย 

1   
2   
3   
4   
5   

ฯลฯ   
 
สรุปผลการประเมิน  : ระดับคะแนนที่ได้................... เท่ากับระดับคุณภาพ................................... 
 
ตัวช้ีวัด 3.2 ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียต่อแผนแผนพัฒนาการศึกษา       
 
ค าชี้แจง  โปรดกรอกจ านวนตัวชี้วัดของจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

การศึกษาที่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดแล้วกรอกลงในช่องว่างที่ตรงกับการด าเนินการ  
ข้อที่ ข้อความ คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

1 ความพึงพอใจต่อการเปิดโอกาสให้คณะ 
กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเสนอปัญหา
หรือความต้องการ ให้สถานศึกษาน าไปจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา(แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาการศึกษา
สามปี แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ)  

   

2 ความพึงพอใจต่อการส่งระเบียบวาระการ
ประชุมให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืน 
ฐานเป็นการล่วงหน้า เพ่ือให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีความพร้อมในการ
เข้าประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  

   

(CH3-ผลของแผนพัฒนาการศึกษา) 
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ข้อที่ ข้อความ คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
3 ความพึงพอใจต่อการเปิดโอกาสให้คณะ 

กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณา 
อย่างละเอียด ในการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา(แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาการศึกษา
สามปี แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  
และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ)  

   

4 ความพึงพอใจต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา 

   

5 ความพึงพอใจต่อแผนพัฒนาการศึกษาสามปี
ของสถานศึกษา  

   

6 ความพึงพอใจต่อแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษาของสถานศึกษา 

   

7 ความพึงพอใจต่อแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณของสถานศึกษา 

   

8 ความพึงพอใจต่อการเปิดโอกาสให้คณะ 
กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ค าปรึกษา 
แนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานตามโครงการ
ต่างๆ ของสถานศึกษา 

   

9 ความพึงพอใจต่อการเปิดโอกาสให้คณะ 
กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเข้าร่วม
กิจกรรมหรือการจัดงานต่างๆของสถาน 
ศึกษา  

   

10 ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการและใช้
ทรัพยากรเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
สถานศึกษา  

   

11 ความพึงพอใจต่อการรายงานผลการปฏิบัติ 
งานของสถานศึกษาให้คณะกรรมการสถาน 
ศึกษาข้ันพื้นฐานทราบ  

   

12 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 

   

13 ท่านมีความพึงพอใจต่อกระบวนการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษา  

   

 
สรุปผลการประเมิน : คะแนนรวมเฉลี่ยทั้งหมด................. เท่ากับระดับคุณภาพ............................ 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ที่มีต่อแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อแผนพัฒนา

การศึกษาของสถานศึกษา 
 
ค าชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความเกี่ยวกับแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในแต่ละข้อ แล้วเขียน

เครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน 

ข้อที่ ข้อความ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1 ท่านมีความพึงพอใจต่อการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานเสนอปัญหาหรือความต้องการ           
ให้สถานศึกษาน าไปจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา(แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา
การศึกษาสามปี แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา              
และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ)  

     

2 ท่านมีความพึงพอใจต่อการส่งระเบียบวาระการประชุม             
ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นการล่วงหน้า 
เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความพร้อม
ในการเข้าประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา  

     

3 ท่านมีความพึงพอใจต่อการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานพิจารณาอย่างละเอียด ในการ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา(แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ)  

     

4 ท่านมีความพึงพอใจต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา  

     

5 ท่านมีความพึงพอใจต่อแผนพัฒนาการศึกษาสามปีของ
สถานศึกษา  

     

6 ท่านมีความพึงพอใจต่อแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา
ของสถานศึกษา 

     

(QS1-ผลของแผนพัฒนาการศึกษา) 
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ข้อที่ ข้อความ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

7 ท่านมีความพึงพอใจต่อแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณของสถานศึกษา  

     

8 ท่านมีความพึงพอใจต่อการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานตามโครงการต่างๆ ของสถานศึกษา  

     

9 ท่านมีความพึงพอใจต่อการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานเข้าร่วมกิจกรรมหรือการจัดงาน
ต่างๆของสถานศึกษา  

     

10 ท่านมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากร
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สถานศึกษา  

     

11 ท่านมีความพึงพอใจต่อการรายงานผลการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ  

     

12 ท่านมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา       
13 ท่านมีความพึงพอใจต่อกระบวนการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  
     

 
ตอนที่ 2  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา และการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  
 

ขอขอบคุณในความร่วมมือ 
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 ตัวอย่าง แบบกรอกผลการประเมินแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
 โรงเรียน........................................................ สังกัด.......................................... จังหวัด....................... ปีการศึกษา............................... 
  

 
 

 ประเด็นที่ 1 การก าหนดแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 
รายด้าน 

ผลการประเมิน 
ตัวช้ีวัด 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

ผลการประเมิน              
 
 
 

ประเด็นที่ 2 การน าแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 
รายด้าน 

ผลการประเมิน 
ตัวช้ีวัด 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 

ผลการประเมิน                  
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ประเด็นที่ 3 ผลของแผนพัฒนาการศึกษา   

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับคุณภาพ 

รายด้าน 
ผลการประเมิน 

ตัวช้ีวัด 3.1 3.2 
ผลการประเมิน       

 
สรุปผลการประเมินประเด็นที่ 1-3  

 
ค่าเฉลี่ยประเด็นการประเมินที่ 1 
 

 

ค่าเฉลี่ยประเด็นการประเมินที่ 2  

ค่าเฉลี่ยประเด็นการประเมินที่ 3  

คะแนนเฉลี่ย ทั้ง 3 ประเด็น   
ระดับคุณภาพประเด็น   

   
 ผู้ประเมิน 

(.............................................)  
..............................................  

 



บทที่  5 
การรายงานผลการประเมินแผนพัฒนาการศึกษา 

 

การเขียนรายงานผลการประเมินแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นขั้นตอนส าคัญท่ีสถานศึกษา หรือผู้ประเมินจะต้องด าเนินการจัดท า ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการ
น าเสนอภาพรวมของผลการประเมินต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ 
ส าหรับการพัฒนาการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา และการน าแผนพัฒนาการศึกษาไปปฏิบัติในครั้งต่อไป
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
   

1. ความส าคัญของรายงานผลการประเมินแผนพัฒนาการศึกษา 
 

การรายงานผลการประเมินแผนพัฒนาการศึกษา มีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนางานในสถานศึกษาหลายลักษณะ ดังนี้ 

1. ใช้เป็นเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงข้อมูลสารสนเทศ (Information) ต่อการพัฒนาจะมี 
คุณค่า ในเชิงการบริหารงานหรือพัฒนางานได้เป็นอย่างดี 

2. ใช้เป็นสื่อกลางสร้างความเข้าใจชัดเจน ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ท าให้ทราบถึงคุณภาพของการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา การน าแผนพัฒนา
การศึกษาไปปฏิบัติและผลของแผนพัฒนาการศึกษา 

3. ผลจากการประเมินก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เป็นการสร้างองค์ความรู้
ร่วมกัน ท าให้เกิดความกระจ่างและมีความม่ันใจในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  

4. ผลจากการประเมินเป็นการยกระดับหรือพัฒนางานให้มีมาตรฐานสูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากมี
เป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ 
   

2. รูปแบบรายงานผลการประเมินแผนพัฒนาการศึกษา 
            

การก าหนดรูปแบบรายงานผลการประเมินแผนพัฒนาการศึกษา ขึ้นอยู่กับวิธีการที่สถาน ศึกษา
ก าหนด อาจมีหัวข้อท่ีแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามเพ่ือให้การรายงานข้อมูลมีความสมบูรณ์ครบถ้วน ทั้งใน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จึงน าเสนอส่วนประกอบส าคัญของแบบรายงาน ซึ่งแบ่งออกเป็นเอกสาร 2 
รายการ (รายละเอียดดังภาคผนวก ก-แบบรายงานแผน) เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

 
2.1 แบบรายผลการประเมินแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (ส าหรับสถานศึกษา) ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับ  

- ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา ชื่อและท่ีตั้ง ประวัติและความเป็นมา บุคลากรและอาคารสถานที่   
- ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินแผนพัฒนาการศึกษา วัตถุประสงค์การประเมิน กลุ่มเป้าหมาย

การประเมิน วิธีการด าเนินการประเมิน ระยะเวลาด าเนินการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
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     (คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558)     

 

ตอนที่ 2 ผลการประเมินแผนพัฒนาการศึกษา  (ส าหรับสถานศึกษาและ คณะกรรมการ
ประเมิน) ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับ 

- ผลการประเมินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
- ผลการประเมินการน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
- ผลการประเมินผลของแผนพัฒนาการศึกษา  

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะจากการประเมิน  ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับ 
- ข้อเสนอแนะของสถานศึกษา 
- ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนิเทศและติดตามผล   

 
2.2 แบบสรุปรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับ 

- ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา ชื่อและท่ีตั้ง ประวัติและความเป็นมา บุคลากรและอาคารสถานที่    
- ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นเลิศ ชื่อผลงาน/กิจกรรมที่เป็นเลิศ วัตถุประสงค์การ

จัดกิจกรรม เป้าหมายการจัดกิจกรรม วิธีการด าเนินกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม    
ตอนที่ 2 ผลการด าเนินกิจกรรมที่เป็นเลิศ ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับ 

- ผลที่เกิดกับครูและผู้เรียน     
- ผลที่เกิดกับผู้บริหารและสถานศึกษา  
- ผลที่เกิดกับชุมชน 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะจากการด าเนินกิจกรรม ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับ 
- ข้อเสนอแนะของสถานศึกษา   
- ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนิเทศ ติดตามผลและประเมินผล 

                                                                         
3. เกณฑ์คุณภาพแบบรายงานผลการประเมินแผนพัฒนาการศึกษา 

 
การก าหนดคุณภาพของแบบรายงานผลการประเมินแผนพัฒนาการศึกษา เป็นการแสดงถึง

ความชัดเจนของเอกสาร เพ่ือตัดสินคุณลักษณะของความเป็นรายงานทีดี ทั้งนี้สถานศึกษาควรพิจารณา
คุณภาพดังกล่าวให้เป็นไปตามเกณฑ์ส าคัญๆ ดังนี้ 

1. ความเป็นระบบ (Systematic) รูปแบบวิธีการเขียน วิธีการอ้างอิงและการพิมพ์จะต้อง
สอดคล้องตามกรอบโครงสร้างหรือส่วนประกอบของรายงานที่ก าหนดไว้ มีการน าเสนอสาระสอดคล้อง
ตามส่วนหรือหัวข้อที่ก าหนดไว้ 

2. ความถูกต้อง (Accuracy) เนื้อหาสาระทุกรายการที่เขียน มีการรวบรวมหรือน ามาเรียบ
เรียงไว้ในรายงาน จะต้องมีความถูกต้องตามหลักวิชา หลักภาษา ระบบการอ้างอิงและรูปแบบของ
รายงานที่ก าหนดไว้ 
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     (คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558)     

 

  3. ความครบถ้วนสมบูรณ์ (Completeness) เนื้อหาสาระในรายงานจะต้องมีความครบถ้วน
สมบูรณ์ทุกหัวข้อ ตามขั้นตอนของกระบวนการจัดท า หรือตามกรอบโครงสร้างหรือส่วนประกอบของ
รายงานที่ควรจะเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องน าเสนอผลการประเมินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ
ประเมิน 

4. ความเป็นเอกภาพ (Unity) เนื้อหาสาระในแต่ละบท แต่ละตอนหรือแต่ละเรื่องจะต้องมี
ความเป็นเอกภาพหรือเป็นเรื่องเดียวกัน 

5. ความสัมพันธ์สอดคล้องเชื่อมโยง (Correspondence) เนื้อหาสาระระหว่างบทจะต้องมี
การจัดระเบียบหรือเรียบเรียงให้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันโดยตลอด เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกันอย่าง
ต่อเนื่อง จะช่วยท าให้ผู้อ่านทราบแนวความคิดการพัฒนาแผนได้อย่างและต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน  

6. ความคงเส้นคงวาหรือความสม่ าเสมอ (Consistency) การใช้ถ้อยค าหรือข้อความในรายงาน
จะต้องให้มีความคงเส้นคงวาหรือความคงที่ในการใช้ภาษา เพ่ือมิให้ผู้อ่านเกิดความสับสน   

7. ความกระจ่างชัด (Clarity) ข้อความหรือภาษาที่ใช้ในรายงานต้องมีความชัดเจนไม่ก ากวมหรือ
คลุมเครือผู้อ่านต้องสามารถเข้าใจได้ง่ายโดยไม่ต้องตีความ  

8. ความตรงประเด็น (Pertinent) เนื้อหาสาระที่น าเสนอต้องมุ่งตอบปัญหาการด าเนินการหรือ
วัตถุประสงค์ของการประเมินที่ก าหนดไว้เป็นหลัก หลีกเลี่ยงการเขียนวกวน หรือยืดยาวที่มีสาระไม่ตรง
ประเด็น 

9. ความเป็นประโยชน์ (Utility) รายงานที่ดีจะต้องน าเสนอสารสนเทศที่ได้จากการด าเนินการ
อย่างมีคุณค่า สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งทางวิชาการท่ีก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และเป็นประโยชน์
ในการปฏิบัติ หรือพัฒนางานได้อย่างต่อเนื่อง  
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     (คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558)     
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(รายงานฉบับนี้ ไม่เกิน 10 หน้า) 
  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (ส าหรับสถานศึกษา)  
 
1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา  

ชื่อและท่ีตั้ง 
(ระบุชื่อสถานศึกษา ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์ อีเมล์และอ่ืนๆ)  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ประวัติและความเป็นมา  
(ระบุประวัติ ความเป็นมาของสถานศึกษา ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน ภารกิจจัดการศึกษา ลักษณะที่ โดดเด่น  
ความเป็นอัตลักษณ์และอ่ืนๆ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

บุคลากรและอาคารสถานที่   
(จ านวนผู้บริหาร จ านวนบุคลากร ต าแหน่ง วิทยฐานะของผู้บริหารและครู จ านวนนักเรียนแยกตามรายชั้น
เรียน จ านวนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชื่อประธานคณะกรรมการฯ ลักษณะและจ านวนอาคาร
สถานที่ อาคารประกอบและอ่ืนๆ)   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ตารางท่ี  1 : แสดงจ านวนผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ .......ปีการศึกษาท่ีประเมิน) 

อัตราก าลัง ชาย หญิง รวม 

ผู้อ านวยการ       

รองผู้อ านวยการ       

ครูปฏิบัติการสอน       

ครูอัตราจ้าง       

บุคลากรสนับสนุนการสอน       

รวมทั้งสิ้น       
 
 
 
 
 

แบบสรุปรายงานผลการประเมินแผนพัฒนาการศึกษา 
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ตารางท่ี  2 : แสดงจ านวนห้องเรียน /นักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน ปีการศึกษาท่ีประเมิน) 

ข้อมูล 
จ านวน 

ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     

อนุบาลศึกษา(ก่อนประถมศึกษา)         

ประถมศึกษา         

มัธยมศึกษาตอนต้น         

มัธยมศึกษาตอนปลาย         

รวม         
 
2. ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินแผนพัฒนาการศึกษา  

วัตถุประสงค์การประเมิน   
(ระบุสิ่งที่ต้องการประเมินเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษาตามที่สถานศึกษาก าหนด อาจใช้
วัตถุประสงค์จากคู่มือประเมินแผนฯ โดยเขียนเป็นรายข้อ) 

1.……………………………………………………………………………………………… 
2….…………………………………………………………………………………………… 
กลุ่มเป้าหมายการประเมิน 

1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
3. รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
4. ครูผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ 

วิธีการด าเนินการประเมิน  
(ระบุข้ันตอนการประเมินแผนพัฒนาการศึกษา และรูปแบบการประเมินที่สถานศึกษาด าเนินการ โดยเขียน
สรุปเป็นรายข้อ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ระยะเวลาด าเนินการประเมิน 
(ระบุช่วงเวลาการประเมินแผนพัฒนาการศึกษาตามที่สถานศึกษาก าหนด) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
            เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
(ระบุประเภทเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และจ านวนข้อ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ตอนที่ 2 ผลการประเมินแผนพัฒนาการศึกษา (ส าหรับสถานศึกษาและคณะกรรมการประเมิน) 
ผลการประเมินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  

(ระบุผลคะแนนที่ได้จากการประเมินตัวชี้วัดการก าหนดแผนพัฒนาการศึกษาทั้ง 4 ประเภท ตามแบบ
ตรวจสอบรายการและประเมินผลโดยการเทียบคะแนนจากเกณฑ์ท่ีก าหนด) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลการประเมินการน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
(ระบุผลคะแนนที่ได้จากการประเมินตัวชี้วัดการน าแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติเฉพาะแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา ตามแบบตรวจสอบรายการและประเมินผลโดยการเทียบคะแนนจากเกณฑ์ท่ีก าหนด)  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลการประเมินผลของแผนพัฒนาการศึกษา  
(ระบุผลคะแนนที่ได้จากการประเมินตัวชี้วัดคุณภาพแผนพัฒนาการศึกษา ตามแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ
และประเมินผลโดยการเทียบคะแนนเฉลี่ยจากเกณฑ์ที่ก าหนด) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ตารางท่ี 3 : แสดงผลการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 

ตัวช้ีวัด ได้ระดับคะแนน การแปลความหมาย 
1.1 ระดับความส าเร็จของการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการ

จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
  

1.2 ระดับความส าเร็จของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา 

  

1.3 ระดับความส าเร็จของการศึกษาความเป็นไปได้ของการบรรลุ
วิสัยทัศน์ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
อุปสรรค (SWOT Analysis) 

  

1.4 จ านวนองค์ประกอบของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา   
1.5 ระดับความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

การศึกษา 
  

รวมเฉลี่ย   
(บรรยายผลตามตาราง) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตารางท่ี 4 : แสดงผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
ตัวช้ีวัด ได้ระดับคะแนน การแปลความหมาย 

2.1 ระดับความสอดคล้องระหว่างแผนพัฒนาการศึกษาสามปีกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

  

2.2 จ านวนองค์ประกอบของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี   
2.3 ระดับความสอดคล้องของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี    
2.4 จ านวนองค์ประกอบของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา   
2.5 ระดับความสอดคล้องระหว่างแผนปฏิบัติการประจ าปี

การศึกษากับแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
  

2.6 ร้อยละของโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาท่ีถูก
น าไปปฏิบัติ 

  

2.7 จ านวนองค์ประกอบของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ   
2.8 ระดับความสอดคล้องระหว่างแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณกับแผนพัฒนาการศึกษาสาม 
  

2.9 ร้อยละของโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ           
ที่ถูกน าไปปฏิบัติ 

  

รวมเฉลี่ย   
(บรรยายผลตามตาราง) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ตารางท่ี 5 : แสดงผลของแผนพัฒนาการศึกษา  

ตัวช้ีวัด ได้ระดับคะแนน การแปลความหมาย 
3.1 สัดส่วนตัวชี้วัดของจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาตามแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาท่ีบรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

  

3.2 ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียต่อแผนแผนพัฒนา
การศึกษา       

  

รวมเฉลี่ย   
(บรรยายผลตามตาราง) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะจากการประเมิน   
ข้อเสนอแนะของสถานศึกษา 

(ระบุประเด็นแนวทางการพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษาเพ่ิมเติม เป็นข้อมูลที่สะท้อนจากผู้บริหาร ครู นักเรียน 
ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเขียนเป็นรายข้อ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนิเทศและติดตามผล   
(ระบุประเด็นแนวทางการพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษาเพ่ิมเติม เป็นข้อมูลที่สะท้อนจากคณะกรรมการนิเทศ
และติดตามผล โดยเขียนเป็นรายข้อ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ค าชี้แจง  แบบสรุปรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นเลิศ (Best Practice) เป็นแบบสรุปรายงานที่ให้
สถานศึกษา เขียนอธิบายผลการปฏิบัติกิจกรรมที่ดีเด่นโดยใช้โรงเรียนเป็นศูนย์การจัดการศึกษาตลอดชีวิตสู่
ความเป็นเลิศตามศักยภาพหรืออัจฉริยภาพของของผู้เรียน (นักเรียน /เด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น) 
ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน อันจะส่งผลให้
ประชาชนในท้องถิ่นเป็นคนดี มีอาชีพสุจริตสามารถด ารงชีวิตอยู่ในท้องถิ่นได้อย่างมีความสุข  
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (ไม่เกิน 3 หน้า) 
 
1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา (ไม่เกิน 1 หน้า) 
ชื่อและท่ีตั้ง   (ระบุช่ือสถานศึกษา ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์ อีเมล์และอื่นๆ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ประวัติและความเป็นมา      

(ระบุประวัติ ความเป็นมาของสถานศึกษา ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน ภารกิจจัดการศึกษา ลักษณะที่โดดเด่น 
ความเป็นอัตลักษณ์ และอ่ืน ๆ)    
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
บุคลากรและอาคารสถานที่    
(ระบุชื่อผู้บริหาร จ านวน ต าแหน่ง วิทยฐานะของผู้บริหารและครู จ านวนนักเรียนแยกตามรายชั้นเรียน 
จ านวนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชื่อประธานคณะกรรมการฯ ลักษณะและจ านวนอาคารสถานที่ 
อาคารประกอบและอ่ืนๆ)  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ตารางท่ี  1 : แสดงจ านวนผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ ….. ปีการศึกษาท่ีประเมิน) 
 

อัตราก าลัง ชาย หญิง รวม 

ผู้อ านวยการ       

รองผู้อ านวยการ       

ครูปฏิบัติการสอน       

ครูอัตราจ้าง       

บุคลากรสนับสนุนการสอน       

รวมทั้งสิ้น       
 
 

 แบบสรุปรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
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ตารางท่ี  2 : แสดงจ านวนห้องเรียน /นักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ ….. ปีการศึกษาท่ีประเมิน) 
 

ข้อมูล 
จ านวน 

ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     

อนุบาลศึกษา         

ประถมศึกษา         

มัธยมศึกษาตอนต้น         

มัธยมศึกษาตอนปลาย         

รวม         
 
 
2. ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นเลิศ (ไม่เกิน 2 หน้า) 

ชื่อผลงาน/กิจกรรมที่เป็นเลิศ 
(ระบุชื่อผลงาน /กิจกรรม ที่สถานศึกษาบริหารจัดการสู่การเรียนรู้อย่างแท้จริง เป็นแบบอย่างที่ดีและประสบ
ความส าเร็จ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม  

(ระบุสิ่งที่กิจกรรมต้องการพัฒนาหรือให้เกิดกับครู นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเขียนเป็นรายข้อ)  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เป้าหมายการจัดกิจกรรม  
(ระบุรูปแบบกิจกรรมที่จัด และกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยเขียนในลักษณะเชิงปริมาณ)   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

วิธีการด าเนินกิจกรรม  
(ระบุข้ันตอนและรูปแบบกิจกรรมที่สถานศึกษาด าเนินการ โดยเขียนสรุปเป็นรายข้อ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม    
(ระบุช่วงเวลาปฏิบัติกิจกรรมวันเริ่มต้นและสิ้นสุดตามที่สถานศึกษาก าหนดอาจเป็นภาคเรียนหรือปีการศึกษา)  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที่ 2 ผลการด าเนินกิจกรรมที่เป็นเลิศ (ไม่เกิน 2 หน้า) 
ผลที่เกิดกับครูและผู้เรียน     

(ระบุผลที่เกิดกับการพัฒนาครูและผลที่เกิดกับการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเขียนเป็นรายข้อ)  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลที่เกิดกับผู้บริหารและสถานศึกษา 
(ระบุผลที่เกิดกับการพัฒนาสถานศึกษา ความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐาน
การศึกษาและหลักสูตร โดยเขียนเป็นรายข้อ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ผลที่เกิดกับชุมชน 
(ระบุผลที่เกิดกับการพัฒนาชุมชน การใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน
การศึกษาและหลักสูตร โดยเขียนเป็นรายข้อ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะจากการด าเนินกิจกรรม (ไม่เกิน 1 หน้า) 

ข้อเสนอแนะของสถานศึกษา   
(ระบุประเด็นแนวทางการพัฒนากิจกรรมเพิ่มเติมจากวิธีการปฏิบัติเดิม เป็นข้อมูลที่สะท้อนจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเขียนเป็นรายข้อ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนิเทศ ติดตามผลและประเมินผล 
(ระบุประเด็นแนวทางการพัฒนากิจกรรมเพิ่มเติมจากวิธีการปฏิบัติเดิม เป็นข้อมูลที่สะท้อนจากคณะกรรมการ
นิเทศและติดตามผล โดยเขียนเป็นรายข้อ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
หมายเหตุ : ให้สถานศึกษาน าภาพมาประกอบตามเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม  

………………………………………………………………………………….. 
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รายช่ือที่ปรึกษา 
 
1.    นายวัลลภ  พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
2.    นายสมดี  คชายั่งยืน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
3.    นายชาญนะ  เอี่ยมแสง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
4.    ดร.โชคชัย  เดชอมรธัญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
5.    นายศิริชัย  มานะชัย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาท้องถิ่น 
6.    นางยิษฐา  แว่วศร ี ผู้อ านวยการส านักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
7.    ว่าที่ร้อยโท ดร.สุวรรณ  พิณตานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาท้องถิ่น 
 

รายช่ือคณะผู้จัดท า 
 
1.    นางสาวสมรักษ์  กิ่งรุ้งเพ็ชร์ ผู้อ านวยการส่วนแผนและงบประมาณทางการศึกษาท้องถิ่น 
2.    นายพรชัย  บัวเรือง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  
3.    ดร.ธเกียรติกมล  ทองงอก นักวิชาการศึกษา เทศบาลเมืองวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
4.    นางสาวชนัญภัค  ติยารัตนกูล หัวหน้ากลุ่มแผนและยุทธศาสตร์ทางการศึกษาท้องถิ่น 
5.    นายสุรชัย  ข ามาลัย หัวหน้ากลุ่มสถิติข้อมูลสารสนเทศและการถ่ายโอนทางการศึกษา 
6.    นายมนสวรรค์  สืบศร ี หัวหน้ากลุ่มงบประมาณทางการศึกษาท้องถิ่น 
7.    นางสาวฐิติมา  ช่างไม้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
8.    นางสาวกรรณิกา  เทศารินทร์ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
 
 

.............................................................................................................................  


