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การประเมินแผนพัฒนาการศึกษา 

ของส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2558 
 

 
1. แนวทางการประเมิน  

 

วัตถุประสงคข์องการประเมินแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือ
ประเมินกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา การน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ และผลที่
ได้จากการปฏิบัติตามแผนพัฒนาการศึกษา ดังนั้น แนวทางท่ีใช้ในการประเมินแผนพัฒนาการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงพิจารณาจากองค์ประกอบของการประเมินทั้งสามด้านดังกล่าวมา
ก าหนดเป็นตัวชี้วัด และรูปแบบการประเมินตามตัวชี้วัด โดยใช้วิธีแบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ   

 

2. ประเด็นการประเมิน  
 

การประเมินแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษามี 3 ประเด็น จ านวน 11 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
ประเด็นการประเมินที ่1 การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา จ านวน 5 ตัวชี้วัด 
ประเด็นการประเมินที่ 2 การน าแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ จ านวน 4 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 ร้อยละของโครงการในแผนพัฒนาการศึกษาสามปีที่ถูกน าไปปฏิบัติ 
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2.3 ประเด็นการประเมินที่ 3 ผลของแผนพัฒนาการศึกษา   
ตัวช้ีวัด 3.1 สัดส่วนตัวชี้วัดของจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

การศึกษาที่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
ตัวช้ีวัด 3.2 ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียต่อแผนแผนพัฒนาการศึกษา       

 
3. กลุ่มเป้าหมายของการประเมิน  

กลุ่มเป้าหมายในการประเมินแผนพัฒนาการศึกษา ได้แก่ ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
4. รายละเอียดประเด็นการประเมิน ตัวช้ีวัด เกณฑ์ และการแปลความหมาย 
 
 
 
 
ตัวช้ีวัด 1.1 ระดับความส าเร็จของการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการจัดท าแผน                 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวช้ีวัด 1.1 : 
พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย  
1 ข้อมูลจากล่างขึ้นบน (bottom up) ได้แก่  

1.1 ปัญหาของประชาชน  
1.2 ความต้องการของประชาชน 
1.3 แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. ข้อมูลจากบนลงล่าง (top down) ได้แก่  
2.1 นโยบายเกี่ยวกับการศึกษาของผู้บริหารท้องถิ่น 
2.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
2.3 นโยบายการศึกษาท้องถิ่น (กลุ่มพ้ืนที่การศึกษาท้องถิ่น/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 
2.4 นโยบายเกี่ยวกับการศึกษาของชาติ เช่น แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

แผนพัฒนาการศึกษาชาติ ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง เป็นต้น และนโยบายอื่นๆ  
ของรัฐที่เก่ียวข้องกับการศึกษา โดยก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การ
ให้คะแนนเป็น 5 ระดับ 

 
 

4.1 ประเด็นการประเมินที่ 1 การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  
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เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัด 1.1 : 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

0 ไมม่ีการส ารวจและใช้ข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
1 มีการส ารวจและใช้ข้อมูลตาม 1.1, 1.2 และ 1.3 ในการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา 
2 มีการส ารวจและใช้ข้อมูลตาม 1.1, 1.2, 1.3 และ 2.1 ในการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
3 มีการส ารวจและใช้ข้อมูลตาม 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 และ 2.2 ในการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
4 มีการส ารวจและใช้ข้อมูลตาม 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, และ 2.3(หรือ 2.4) 

ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
 
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 
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 การแปลความหมายระดับคะแนนตัวช้ีวัด 1.2 : 
ระดับคะแนน การแปลความหมาย 

4 ดีมาก 
3  ดี 
2  พอใช้ 
1  ควรปรับปรุง 
0  ต้องปรับปรุง 

 
ตัวช้ีวัด 1.3 ระดับความส าเร็จของการศึกษาความเป็นไปได้ของการบรรลุวิสัยทัศน์ โดยใช้เทคนิค

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis)  
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 1.3 : 
พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ของการ

บรรลุวิสัยทัศน์ โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis กล่าวคือ หลังจากท่ีได้ประเด็นการพัฒนาที่จะน าไป
เขียนเป็นวิสัยทัศน์แล้ว จะต้องท าการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 
ว่าการท่ี ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาจะด าเนินงานให้บรรลุตามประเด็นการพัฒนาเหล่านั้นได้  

ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษามีจุดแข็งและมีโอกาสอะไร อย่างไร และส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา
มีจุดอ่อน และมีอุปสรรคอะไร อย่างไร ที่จะท าให้การด าเนินงานล้มเหลวไม่สามารถบรรลุตามประเด็น
การพัฒนาเหล่านั้นได้ โดยที่การวิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อนเป็นการวิเคราะห์ศักยภาพของส านัก/กอง/
ส่วนการศึกษาว่า ปัจจุบันส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา มีศักยภาพมากน้อยเพียงใดที่จะด าเนินงานให้
บรรลุตามประเด็นการพัฒนาดังกล่าว  

การวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรคเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของส านัก/กอง/ส่วน
การศึกษาว่า ปัจจุบันส านัก/กอง/ส่วนการศึกษามีสภาพแวดล้อมภายนอกอะไรบ้างที่จะช่วยสนับสนุนให้
ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาด าเนินงานให้บรรลุตามประเด็นการพัฒนาดังกล่าว และมีสภาพแวดล้อม
ภายนอกอะไรบ้างที่จะท าให้ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาด าเนินงานไม่บรรลุตามประเด็นการพัฒนา
ดังกล่าว 

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 
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การแปลความหมายระดับคะแนนตัวช้ีวัด 1.3 : 
ระดับคะแนน การแปลความหมาย 

4 ดีมาก 
3  ดี 
2  พอใช้ 
1  ควรปรับปรุง 
0  ต้องปรับปรุง 

 

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 ในประเด็น

การประเมินที่ 1 ด้านการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ประกอบด้วย ตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด มีการก าหนดระดับ
เกณฑ์คะแนนในระดับประเด็นการเมิน (ค่าเฉลี่ยของตัวชี้วัด 1.1 – 1.5) และการแปลความหมาย 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 ระดับความสอดคล้องระหว่างแผนพัฒนาการศึกษาสามปีกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษา 

 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 2.1 : 

พิจารณาจากความสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  ยุทธศาสตร์ 
และแนวทางการพัฒนา ในแผนพัฒนาการศึกษาสามปีกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ดังนี้  

1. วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับวิสัยทัศน์ของแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษา 

2. พันธกิจของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับพันธกิจของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  
3. จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับจุดมุ่งหมายเพื่อการ

พัฒนาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  
5. แนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับแนวทางการพัฒนาของแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

4.2 ประเด็นการประเมินที่ 2 การน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ   
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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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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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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 ของโครงการในแผนพัฒนาการศึกษาสามปีสอดรับกับแนว
ทางการพัฒนา 

2 ร้อยละ 70.01-80.00 ของโครงการในแผนพัฒนาการศึกษาสามปีสอดรับกับแนว
ทางการพัฒนา 

3 ร้อยละ 80.01-90.00 ของโครงการในแผนพัฒนาการศึกษาสามปีสอดรับกับแนว
ทางการพัฒนา 

4 ร้อยละ 90.01-100.00 ของโครงการในแผนพัฒนาการศึกษาสามปีสอดรับกับ
แนวทางการพัฒนา 
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การแปลความหมายระดับคะแนนตัวช้ีวัด 2.3 : 
ระดับคะแนน การแปลความหมาย 

4 ดีมาก 
3  ดี 
2  พอใช้ 
1  ควรปรับปรุง 
0  ต้องปรับปรุง 

 
ตัวช้ีวัด 2.4 ร้อยละของโครงการในแผนพัฒนาการศึกษาสามปีที่ถูกน าไปปฏิบัติ 

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 2.4 : 

พิจารณาจากร้อยละของโครงการในแผนพัฒนาการศึกษาสามปทีี่ถูกน าไปด าเนินการ  
 

สูตรการค านวณ 

ร้อยละของโครงการที่ถูกน าไปปฏิบัติ  =      จ านวนโครงการที่ถูกน าไปปฏิบัติ x 100       

จ านวนโครงการทั้งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัด 2.4 : 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

0 น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 ของโครงการในแผนพัฒนาการศึกษาสามปี             
ที่ถูกน าไปด าเนินการ 

1 ร้อยละ 60.01-70 ของโครงการในแผนพัฒนาการศึกษาสามปีที่ถูกน าไป
ด าเนินการ 

2 ร้อยละ 70.01-80 ของโครงการในแผนพัฒนาการศึกษาสามปีที่ถูกน าไป
ด าเนินการ 

3 ร้อยละ 80.01-90 ของโครงการในแผนพัฒนาการศึกษาสามปีที่ถูกน าไป
ด าเนินการ 

4 ร้อยละ 90.01-100 ของโครงการในแผนพัฒนาการศึกษาสามปีที่ถูกน าไป
ด าเนินการ 

 

ค่าเฉลี่ยและการแปลความหมายการประเมินประเด็นการประเมินที่ 2  
การประเมินแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย ตัวชี้วัด 4
ตัวชี้วัด มีการก าหนดระดับเกณฑ์คะแนนในระดับประเด็นการเมิน (ค่าเฉลี่ยของตัวชี้วัด 2.1 – 2.4) และ
การแปลความหมาย ดังนี้ 
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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 3.1 สัดส่วนตัวช้ีวัดของจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ที่บรรลุตามเป้าหมายท่ีก 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 

  
การแปลความหมายระดับคะแนนตัวช้ีวัด 3.1 : 

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

4.3 ประเด็นการประเมินที่ 3 ผลของแผนพัฒนาการศึกษา   
 



13/13 

เอกสารแทรก : แนวทางการประเมินแผนพัฒนาการศึกษาของส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา ปีงบประมาณ 2558  

 

ตัวช้ีวัด 3.2 ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียต่อแผนแผนพัฒนาการศึกษา       
ค าอธิบายตัวชี้วัด 3.2 : 

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 

       

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 ระดับคุณภาพดีมาก 
2.41 – 3.20 ระดับคุณภาพดี 
1.61 – 2.40 ระดับคุณภาพพอใช้ 
0.81 – 1.60 ระดับคุณภาพควรปรับปรุง 
0.00 – 0.80 ระดับคุณภาพต้องปรับปรุง 


