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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 าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิในการจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้ อม 
ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น และมาตรา 15 ก าหนดให้การจัดการศึกษา  มี 3 รูปแบบ คือ 
การศึกษาในระบบ (Formal Education) การศึกษานอกระบบ (Non-formal Education) และการศึกษาตาม
อัธยาศัย (Informal Education) ทั้งนี ้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิในการจัดการศึกษาทั้ง 
3 รูปแบบดังกล่าว โดยใช้แผนพัฒนาการศึกษาเป็นเครื่องมือในการก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาให้มีคุณภาพ ไดต้ามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  

ดังนั้น เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีแนวทางการประเมินตนเอง  ในการ
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผล จึงได้
จัดท าคู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเล่มนี้ขึ้น เพ่ือน าไป 
ใช้เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาของท้องถิ่นต่อไป 
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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) และพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 มาตรา 66 (5) ก าหนดให้องคก์ารบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล
มีอ านาจหน้าที่ในการจัดการศึกษา โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 41 ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิในการจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อม 
ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น และมาตรา 15 ก าหนดให้การจัดการศึกษามี 3 รูปแบบ 
คือ การศึกษาในระบบ (Formal Education) การศึกษานอกระบบ (Non-formal Education) และ
การศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) ซึ่งสถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
หรือทั้ง 3 รูปแบบก็ได้ ดังนั้น สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีสิทธิในการจัดการศึกษา
ทั้ง 3 รูปแบบดังกล่าว 

ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานศึกษาส าหรับท าหน้าที่ในการจัดการศึกษาในระบบ 
มากกว่า 1,600 แห่ง ซึ่งสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะต้องใช้แผนพัฒนาการศึกษา
เป็นเครื่องมือในการก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553 ได้ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา และให้
หน่วยงานต้นสังกัดมีหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษา เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การก าหนดมาตรฐานการศึกษาเพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนด การจัดระบบ
โครงสร้าง การวางแผนและด าเนินการใช้แผนเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ตลอดจนเร่งรัด
การพัฒนาการศึกษา สู่มาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับชาติ ระดับท้องถิ่นและระดับหน่วยงานต้นสังกัด 
ด้วยการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าการพัฒนาการศึกษาจะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นความรับผิดชอบ
ของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  

ดังนั้น การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาสามปี แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา นอกจากจะต้องถือปฏิบัติตามแนวทาง
ที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 



2 

 

  (คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)   

 

และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรร
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 โดยยึดหลัก 
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียของสถานศึกษา เช่น ผู้เรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาตลอดจน ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นสังกัด ฯลฯ แล้วยังต้องสอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553 ด้วย ทั้งนี้เพ่ือให้แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษามีทิศทางการจัดการศึกษา
ที่น าไปสู่การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและสอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาควรให้ความส าคัญของการจัดท า 
และปฏิบัติตามแผนพัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประสิทธิผล   

ด้วยเหตุนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องและสถานศึกษา
ในสังกัดจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาท่ีน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น ตลอดจนให้มีทิศทางการจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของชาติ  โดยมีการจัดท า
คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้องค์กรปกครองท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดท าและประเมินแผนพัฒนาการศึกษา อันจะท าให้การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง และมีทิศทางการจัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายการศึกษา
ของชาติต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ของการประเมินแผนพัฒนาการศึกษา 
 

การประเมินแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

2.1 เพ่ือประเมินกระบวนการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ของ
แผนพัฒนาการศึกษา 

2.2 เพ่ือประเมินการน าแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

2.3 เพ่ือประเมินผลของแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  (คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)   

 

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 คณะกรรมการติดตามประเมินแผนพัฒนาการศึกษาที่กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นแต่งตั้ง 
 
 3.4 ระยะเวลาในการประเมิน 

3.4.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเมินตนเองและรายงานผลต่อต้นสังกัดให้เสร็จสิ้น ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี  

3.4.2 คณะกรรมการประเมินที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่งตั้ง ออกประเมิน
สถานศึกษา ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมของทุกปี 
 

  
 
 

 



 (คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)  

 

บทที่ 2 
มโนทัศน์การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1. แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  
แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นสิ่งที่บ่งบอกหรือแสดงถึงการก าหนด

ทิศทางการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ แผนพัฒนาการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 2 ระดับ ดังนี้  

1. แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา
เป็นผู้จัดท า) ได้แก่ แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี 

2. แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา (สถานศึกษาเป็นผู้จัดท า) ประกอบด้วย แผนพัฒนา
การศึกษาสี่ปี แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
 
2. แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีขั้นตอน ดังนี้ 
1) หลังจากที่แผนพัฒนาสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการอนุมัติและประกาศใช้แล้ว 

ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาและสถานศึกษา จะน าเอาแผนพัฒนาสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไปเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีของหน่วยงานตนเอง 

2) ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีในส่วนที่เป็นเนื้องานที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา ในขณะที่สถานศึกษาจะจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี
ของสถานศึกษา   

3) สถานศึกษาจัดส่งแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีของสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และประกาศใช้โดยหัวหน้าสถานศึกษาแล้ว ให้ส านัก/กอง/ส่วน
การศึกษา   

4) ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาด าเนินการบูรณาการแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีในส่วนที่เป็นเนื้องาน
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา และ แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีของสถานศึกษา
ในสังกัดทุกแห่ง ให้เป็นร่างแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5) ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาเสนอร่างแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้คณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบ 



 

 (คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
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6) ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาเสนอแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
อนุมัติ และประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปิดประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

8) ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาส่งแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม 
6) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองวิชาการและ
แผนงาน/กองแผนและงบประมาณ/ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) (โดยในหนังสือน าส่งจะมี
การเรียงล าดับความส าคัญของโครงการพร้อมวงเงินงบประมาณที่ต้องการขอรับการสนับสนุนเงิน
งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด)  

 
เค้าโครงแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป ี

 

  บทที่ 1 บทน า 
กล่าวถึง  
1) ข้อมูลทั่วไปทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) นโยบายการพัฒนาประเทศ (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ) ให้สรุปสั้นๆ พร้อมทั้งสรุปให้ได้ว่าการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนให้เกิดผลส าเร็จได้อย่างไร  

3) นโยบายการศึกษาของชาติ (แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนา
การศึกษาท้องถิ่น) ให้สรุปสั้น ๆ พร้อมทั้งสรุปให้ได้ว่าการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนให้เกิดผลส าเร็จได้อย่างไร 

4) นโยบายการพัฒนาจังหวัด/อ าเภอ (แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ) ให้
สรุปสั้นๆ พร้อมทั้งสรุปให้ได้ว่าการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีส่วนช่วยในการ
ขับเคลื่อนให้เกิดผลส าเร็จได้อย่างไร 

5) นโยบายการศึกษาจังหวัด/อ าเภอ (แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด แผนพัฒนา
การศึกษาอ าเภอ) ให้สรุปสั้นๆ พร้อมทั้งสรุปให้ได้ว่าการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนให้เกิดผลส าเร็จได้อย่างไร 

6) มาตรฐานการศึกษา (มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มาตรฐานการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
ให้สรุปสั้น ๆ พร้อมทั้งสรุปให้ได้ว่าการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมาบรรลุ
มาตรฐานดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร  

 



 

 (คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
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7) นโยบายการพัฒนาท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี) ให้สรุปสั้นๆ พร้อมทั้งสรุป
ให้ได้ว่าการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนให้เกิดผลส าเร็จ
ได้อย่างไร 

8) นโยบายการศึกษาของท้องถิ่น (ผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่น) ให้สรุปสั้น ๆ 
พร้อมทั้งสรุปให้ได้ว่าการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการอย่างไรเพ่ือให้เกิด
ผลส าเร็จตามนโยบายดังกล่าว 

9) ผลการด าเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา  
10) ปัญหาและความต้องการของสถานศึกษาและผู้มีส่วนได้เสีย  
11) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ     
12) ผลการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการบรรลุวิสัยทัศน์ตาม 11) โดยใช้เทคนิคการ

วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis)  
  บทที่ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ 

2.1 วิสัยทัศน์ 
2.2 พันธกิจ 
2.3 เป้าประสงค ์(หรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา) 

บทที่ 3 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  
3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
3.2 กลยุทธ์ (หรือแนวทางการพัฒนา) 

                    บทที่ 4 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 

3. แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
3.1 การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปขีองสถานศึกษา 

การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีของสถานศึกษา มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี  
สถานศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี ดังนี้ 
1) ข้อมูลจากล่างขึ้นบน (bottom up) ได้แก่  

                    (1) ปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา ได้แก่ สาระการเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตลอดจนการพัฒนาอ่ืน ๆ ของสถานศึกษา 
                    (2) ปัญหาและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ปัญหาความต้องการของผู้เรียน 
ปัญหาความต้องการของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ปัญหาความต้องการของคณะกรรมการสถานศึกษา ปัญหา
ความต้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษา และปัญหาความต้องการของประชาชนด้านการศึกษา     
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                    (3) ผลการประเมินคุณภาพภายใน ได้แก่ มาตรฐานและ/หรือตัวบ่งชี้ที่ต้องพัฒนาหรือ
ปรับปรุง โดยท าโครงการ  
                    (4) ผลการประเมินคุณภาพของ สมศ. ภายใน ได้แก่ มาตรฐานและ/หรือตัวบ่งชี้ที่ต้อง
พัฒนาหรือปรับปรุง โดยท าโครงการ  

2) ข้อมูลจากบนลงล่าง (top down) ได้แก่  
               (1) นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ได้แก่ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และนโยบายอ่ืน ๆ ของรัฐบาลที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 
   (2) นโยบายการศึกษาท้องถิ่น ได้แก่ แผนพัฒนาการศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น นโยบายการศึกษาของกลุ่มพ้ืนที่การศึกษาท้องถิ่น  
              (3) นโยบายของกลุ่มจังหวัด จังหวัด และอ าเภอที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ได้แก่ 

แผนพัฒนาของกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาอ าเภอที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 
              (4) นโยบายการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

และแผนพัฒนาสามปี ตลอดจนนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาของผู้บริหารท้องถิ่น 
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

และกลยุทธ์ (แนวทางการพัฒนา) ตลอดจน เป้าประสงค์ (จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา) ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ของข้อมูลตามความเป็นจริงที่เก็บรวบรวมมาได้   

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

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) 
ที่สถานศึกษาจะด าเนินงานให้บรรลุตามประเด็นการพัฒนา (หรือประเด็นวิสัยทัศน์) เหล่านั้น กล่าวคือ 
เพ่ือศึกษาว่าสถานศึกษามีจุดแข็งและมีโอกาสอะไรที่จะน าไปสู่ความส าเร็จในการบรรลุประเด็นการพัฒนา
แต่ละประเด็น และสถานศึกษามีจุดอ่อนและมีอุปสรรคอะไร ที่จะน าไปสู่ความล้มเหลว ท าให้ไม่สามารถ
บรรลุตามประเด็นการพัฒนาแต่ละประเด็นได้  

 ขั้นตอนที่ 4 จัดท าร่างแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปขีองสถานศึกษา 
หลังจากที่สถานศึกษาท าการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคแล้ว พบว่า  

สถานศึกษามีความสามารถที่จะบรรลุตามประเด็นการพัฒนา (หรือประเด็นวิสัยทัศน์) ดังกล่าวได้ส าเร็จ 
ให้ด าเนินการ ดังนี้   

1) ก าหนดวิสัยทัศน์ โดยน าเอาประเด็นการพัฒนาที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลครั้ง
สุดท้าย มาเขียนเป็นวิสัยทัศน์   

2) ก าหนดพันธกิจ น าเอาประเด็นการพัฒนาที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งที่ถัดจาก
ครั้งสุดท้าย มาเขียนเป็นพันธกิจ   
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3) ก าหนดยุทธศาสตร์ โดยน าเอาประเด็นการพัฒนาที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งที่
ถัดจากครั้งที่น าไปเขียนเป็นพันธกิจ มาเขียนเป็นยุทธศาสตร์  

4) ก าหนดกลยุทธ์ (หรือแนวทางการพัฒนา) โดยพิจารณาว่าในประเด็นการพัฒนาที่น าไป
เขียนเป็นยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์ มีประเด็นการพัฒนาอะไรบ้างที่อยู่ในหมวดหมู่/กลุ่มนี้ ก็ให้น าเอา
ประเด็นการพัฒนาที่อยู่ในหมวดหมู่/กลุ่มนี้ไปเขียนเป็นกลยุทธ์ในยุทธศาสตร์นั้น ๆ  

5) ก าหนดเป้าประสงค ์(หรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา) ซึ่งเป็นภาพความส าเร็จของวิสัยทัศน์ 
โดยพิจารณาจากภาพความส าเร็จของแต่ละยุทธศาสตร์ กล่าวคือ พิจารณาว่าในแต่ละยุทธศาสตร์ ท าไป
เพ่ือต้องการให้เกิดอะไรขึ้น แล้วน าสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นนั้นมาก าหนดเป็นเป้าประสงค์ จะเห็นว่า
ในยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์อาจมีภาพความส าเร็จของยุทธศาสตร์นั้น ๆ มากกว่า 1 ภาพความส าเร็จ 
ดังนั้นใน 1 ยุทธศาสตร์อาจก าหนดเป้าประสงคไ์ด้มากกว่า 1 เป้าประสงคก์็เป็นได ้

6) ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแต่ละเป้าประสงค์ โดยพิจารณาว่าในแต่ละแนวเป้าประสงค์
ท าไปเพ่ือต้องการให้เกิดอะไรขึ้นซึ่งเป็นผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม (สามารถสังเกตได้ วัดได้ นับได้) 
แล้วน าสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นนั้นมาก าหนดเป็นตัวชี้วัดของเป้าประสงค์นั้นๆ จะเห็นว่าในเป้าประสงค์
แต่ละเป้าประสงคอ์าจต้องการให้เกิดผลส าเร็จขึ้นมากกว่า 1 ประการ ดังนั้น ใน 1 เป้าประสงค์อาจก าหนด
ตัวชี้วัดได้มากกว่า 1 ตัวชี้วัดก็เป็นได ้

7) จัดท ารายละเอียดตัวชี้วัด ทุกตัวชี้วัด ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในตัวชี้วัดไดต้รงกัน  
8) จัดท าร่างแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีของสถานศึกษา 
ขั้นตอนที่ 5 สถานศึกษาเสนอร่างแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีของสถานศึกษาให้

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ขั้นตอนที่ 6 ผู้อ านวยการสถานศึกษา/หัวหน้าสถานศึกษาประกาศใช้แผนพัฒนา

การศึกษาสี่ปีของสถานศึกษา 
ขั้นตอนที่ 7 สถานศึกษาจัดส่งแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีของสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แล้ว ให้ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา (โดยในหนังสือน าส่งจะ
มีการเรียงล าดับความส าคัญของโครงการพร้อมวงเงินงบประมาณที่ต้องการขอรับการสนับสนุน
เงินงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด)  

ซึ่งขั้นตอนต่อไป ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาจะด าเนินการบูรณาการแผนพัฒนา
การศึกษาสี่ปใีนส่วนที่เป็นเนื้องานของส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา และ แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีของ
สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ให้เป็นร่างแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต่อไป 
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เค้าโครงแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปขีองสถานศึกษา 
 
บทที่ 1 บทน า 
กล่าวถึงข้อมูลทั่วไปทางการศึกษาของสถานศึกษา นโยบายการพัฒนาประเทศจาก

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายการศึกษาของชาติ ยุทธศาสตร์นโยบายจังหวัด/
อ าเภอ มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) มาตรฐานการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายการพัฒนาท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ปัญหาและความต้องการของสถานศึกษาและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนผล
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) ซึ่งเป็นที่มาของ “วิสัยทัศน์” 
  บทที่ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ 

2.1 วิสัยทัศน์ 
2.2 พันธกิจ 
2.3 เป้าประสงค ์(หรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา) 

บทที่ 3 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  
3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
3.2 กลยุทธ์ (หรือแนวทางการพัฒนา) 

                    บทที่ 4 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 
3.2 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของสถานศึกษา 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณเป็นแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่ใช้ปฏิบัติ 
การประจ าปีงบประมาณนั้น ๆ (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่ง ถึง วันที่ 30 กันยายน
ของปีถัดไป) ซึ่งเป็นแผนการใช้จ่ายเงินที่จัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551  

เนื่องจากแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณเป็นแผนการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา 
ดังนั้น การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณจึงมีขั้นตอน ดังนี้ 

1) สถานศึกษาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาการศึกษาสามปีของ
สถานศึกษา โดยคัดเลือกเอาเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ใช้จ่ายเงินจากรายได้หรือรายได้สะสมของ
สถานศึกษา และด าเนินการระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่ง ไปจนถึง วันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป 
มาจัดท าเป็นร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ กล่าวคือ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณจะ
เป็นแผนการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาที่รวบรวมเอาทุกโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาการศึกษา



 

 (คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
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สามปีของสถาน  ศึกษาที่ใช้จ่ายจากเงินรายได้หรือเงินรายได้สะสมของสถานศึกษา และด าเนินการ
ระหว่างปีงบประมาณนั้นๆ  

ดังนั้น ทุกโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณจะต้องเป็นโครงการ
ที่ใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาและเป็นโครงการที่มาจากแผนพัฒนาการศึกษาสามปีของสถานศึกษา ซึ่ง
ด าเนินการระหว่างปีงบประมาณนั้น  

2) สถานศึกษาเสนอร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

3) สถานศึกษาเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของสถานศึกษาที่ผ่านความเห็น 
ชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาประกาศใช้แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณของสถานศึกษา 

ข้อพึงระมัดระวัง คือ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของสถานศึกษาจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 ข้อ 9 เสียก่อนจึงจะสามารถน าไปปฏิบัติและเบิกจ่ายจาก
เงินรายได้หรือเงินรายได้สะสมของสถานศึกษาได้  

4) สถานศึกษาเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของสถานศึกษาที่ผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผู้อ านวยการสถานศึกษาได้ประกาศใช้แล้ว ให้
ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา เพ่ือทราบ 

 
เค้าโครงแผนพัฒนาปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

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

 
3.3 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาของสถานศึกษา 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาเป็นแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่ใช้
ปฏิบัติการประจ าปีการศึกษานั้น ๆ (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคมของปีหนึ่ง ถึง วันที่ 15 
พฤษภาคมของปีถัดไป) แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาจึงเป็นแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ทีท่ าให้ทราบว่าในปีการศึกษานั้น ๆ สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดการศึกษาอย่างไรบ้าง   

 
 



 

 (คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีปีการศึกษามีขั้นตอน ดังนี้ 
1) สถานศึกษาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาการศึกษาสามปีของ

สถานศึกษา โดยคัดเลือกเอาโครงการ/กิจกรรมทุกโครงการ/กิจกรรม ทั้งโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้
จ่ายเงิน และโครงการ/กิจกรรมที่ใช้จ่ายเงินจากรายได้หรือรายได้สะสมของสถานศึกษา และ
ด าเนินการระหว่าง วันที่ 16 พฤษภาคมของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 15 พฤษภาคมของปีถัดไป มาจัดท าเป็น
ร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา กล่าวคือ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาจะเป็นแผนการจัด
โครงการ/กิจกรรมทางการศึกษาของสถานศึกษาที่รวบรวมเอาทุกโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนา
การศึกษาสามปีของสถานศึกษาทั้งที่ใช้จ่ายเงินและไม่ใช้จ่ายเงินซึ่งด าเนินการระหว่างปีการศึกษานั้น ๆ   

ดังนั้น ทุกโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาจะต้องเป็นโครงการ/
กิจกรรมที่มาจากแผนพัฒนาการศึกษาสามปีของสถานศึกษา ซึ่งด าเนินการระหว่างปีการศึกษานั้น  

2) สถานศึกษาเสนอร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาให้คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

3) สถานศึกษาเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาของสถานศึกษาที่ผ่านความเห็น 
ชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาประกาศใช้แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษาของสถานศึกษา 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาของสถานศึกษาควรได้รับความเห็นชอบจากคณะ 
กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เสียก่อน แล้วจึงน าไปปฏิบัติ 

4) สถานศึกษาเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาของสถานศึกษาที่ผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้อ านวยการสถานศึกษาได้ประกาศใช้แล้ว ให้
ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา เพ่ือทราบ 

 
เค้าโครงแผนพัฒนาปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 

 
บทที่ 1 บทน า 

1.1 กล่าวสรุปโดยย่อเก่ียวกับท่ีมาของ “วิสัยทัศน์”  
1.2 วิสัยทัศน์ 
1.3 พันธกิจ 
1.4 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

บทที่ 2 ผลการจัดการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา  
บทที่ 3 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
บทที่ 4 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
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4. กรอบแนวคิดการประเมินแผนพัฒนาการศึกษา   
 การประเมินแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้
แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการนโยบายสาธารณะ (Policy Process) ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 
การก าหนดนโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบาย มาเป็นกรอบแนวคิดใน
การประเมินแผนพัฒนาการศึกษาของของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
  
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการประเมิน 

 
 
 

 
การจัดท าแผนพัฒนา

การศึกษา 
 

 
การน าแผนพัฒนา

การศึกษาไปสู่การปฏิบัติ  
 
 

 
ผลของแผนพัฒนา

การศึกษา 
 

  
 



     (คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศกึษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

บทที่ 3 
แนวทางการประเมินแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

 
1. แนวทางการประเมิน 
  

วัตถุประสงค์ของการประเมินแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อประเมินกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา การน าแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ และผลที่ได้จากการปฏิบัติตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
ดังนั้น แนวทางที่ใช้ในการประเมินแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา จึงพิจารณาจากองค์ประกอบ
ของการประเมินทั้งสามด้านดังกล่าวมาก าหนดเป็นตัวชี้วัด และรูปแบบการประเมินตามตัวชี้วัด โดยใช้
วิธีแบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ   

 
2. ประเด็นการประเมิน  

ประเด็นการประเมินที ่1 การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา จ านวน 5 ตัวชี้วัด 
ประเด็นการประเมินที่ 2 การน าแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ จ านวน 9 ตัวชี้วัด 
ประเด็นการประเมินที่ 3 ผลของแผนพัฒนาการศึกษา จ านวน 2 ตัวชี้วัด 
 

ประเด็นการประเมินที่ 1 การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  
ตัวช้ีวัด 1.1  ระดับความส าเร็จของการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาการศึกษา 
ตัวช้ีวัด 1.2  ระดับความส าเร็จของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา 
ตัวช้ีวัด 1.3  ระดับความส าเร็จของการศึกษาความเป็นไปได้ของการบรรลุวิสัยทัศน์ โดยใช้

เทคนิคการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis)  
ตัวช้ีวัด 1.4  จ านวนองค์ประกอบของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
ตัวช้ีวัด 1.5  ระดับความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  
 

ประเด็นการประเมินที่ 2 การน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ  
ตัวช้ีวัด 2.1  ระดับความสอดคล้องระหว่างแผนพัฒนาการศึกษาสามปีกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

การศึกษา 
ตัวช้ีวัด 2.2  จ านวนองค์ประกอบของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
ตัวช้ีวัด 2.3  ระดับความสอดคล้องของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี  
ตัวช้ีวัด 2.4  จ านวนองค์ประกอบของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
ตัวช้ีวัด 2.5  ระดับความสอดคล้องระหว่างแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษากับแผนพัฒนา

การศึกษาสามปี 
ตัวช้ีวัด 2.6  ร้อยละของโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาที่ถูกน าไปปฏิบัติ 
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ตัวช้ีวัด 2.7  จ านวนองค์ประกอบของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 2.8  ระดับความสอดคล้องระหว่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณกับแผนพัฒนา

การศึกษาสามปี 
ตัวช้ีวัด 2.9  ร้อยละของโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณท่ีถูกน าไปปฏิบัติ 

 

ประเด็นการประเมินที่ 3 ผลของแผนพัฒนาการศึกษา   
ตัวช้ีวัด 3.1  สัดส่วนตัวชี้วัดของจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ตัวช้ีวัด 3.2  ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อแผนพัฒนาการศึกษา      
  

3. กลุ่มเป้าหมายของการประเมิน  
กลุ่มเป้าหมายในการประเมินแผนพัฒนาการศึกษา ได้แก่ สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  
 
4. รายละเอียดประเด็นการประเมิน ตัวช้ีวัด เกณฑ์ และการแปลความหมาย 
 
 
 

ตัวชี้วัด 1.1 ระดับความส าเร็จของการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการจัดท าแผน                 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

 

ค าอธิบายตัวช้ีวัด 1.1 : 
พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย  
1. ข้อมูลจากล่างข้ึนบน (bottom up) ได้แก่  

                 1.1 ปัญหาและความต้องการของสถานศึกษาที่ต้องการปรับปรุงแก้ไข ได้แก่ สาระการเรียนรู้
ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตลอดจนการพัฒนาอ่ืน ๆ 
ของสถานศึกษา เช่น ปัญหาเด็กอ่านหนังสือไม่ออก ปัญหาเด็กอ่านหนังสือไม่ได้ ปัญหาพฤติกรรมนักเรียน 
ปัญหาพฤติกรรมครู ปัญหาการขาดครู ปัญหาคุณภาพของครู ปัญหาการพัฒนาครู ปัญหาสภาพแวดล้อม
ของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอก ปัญหาถนน ภายในสถานศึกษาช ารุด ปัญหาสนามกีฬาช ารุด 
ปัญหาสื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอนหรือครุภัณฑ์ทางการศึกษาช ารุด ปัญหาค่าน้ า ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ 
ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง ปัญหาการบริหารงานของสถานศึกษา เป็นต้น  ส าหรับ
ความต้องการของสถานศึกษา เช่น ครู สื่อ/วัสดุ/อุปกรณ์การเรียนการสอน สนามกีฬาต่าง ๆ (สนามฟุตบอล 
สนามบาสเกตบอล สนามวอลเล่ย์บอล ฯลฯ) เครื่องคอมพิวเตอร์ ห้อง ปฏิบัติการภาษา ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ อาคารเรียน เป็นต้นความต้องการของสถานศึกษา เช่น ครู สื่อ/วัสดุ/อุปกรณ์การเรียนการสอน 
สนามกีฬาต่าง ๆ  (สนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล สนามวอลเล่ย์บอล ฯลฯ) เครื่องคอมพิวเตอร์ ห้อง ปฏิบัติการ
ภาษา ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาคารเรียน เป็นต้น  

ประเด็นการประเมินที่ 1 การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  
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                 1.2 ปัญหาและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ปัญหาความต้องการของผู้เรียน ปัญหา
ความต้องการของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ปัญหาความต้องการของคณะกรรมการสถานศึกษา ปัญหาความต้องการ 
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา และปัญหาความต้องการของประชาชนด้านการศึกษา     
                 1.3 ผลการประเมินคุณภาพภายใน ได้แก่ มาตรฐานและ/หรือตัวบ่งชี้ที่ต้องพัฒนาหรือปรับปรุง 
โดยท าโครงการ เช่น ปัญหาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาต่าง ๆ ที่ต่ า ซึ่งสถานศึกษาจะต้อง
เร่งพัฒนาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ผลการประเมินคุณภาพภายในหรือ SAR) 
                 1.4 ผลการประเมินคุณภาพของ สมศ. ภายใน ได้แก่ มาตรฐานและ/หรือตัวบ่งชี้ที่ต้องพัฒนา
หรือปรับปรุง โดยท าโครงการ เช่น ปัญหาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาต่าง ๆ ที่ต่ า ซึ่งสถานศึกษา
จะต้องเร่งพัฒนาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (ผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.) 

2. ข้อมูลจากบนลงล่าง (top down) ได้แก่  
            2.1 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ได้แก่ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และนโยบายอ่ืน ๆ ของรัฐบาลที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 
                 2.2 นโยบายการศึกษาท้องถิ่น ได้แก่ แผนพัฒนาการศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น นโยบายการศึกษาของกลุ่มพ้ืนที่การศึกษาท้องถิ่น 

            2.3 นโยบายของกลุ่มจังหวัด จังหวัด และอ าเภอที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ได้แก่ 
แผนพัฒนาของกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาอ าเภอที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 

            2.4 นโยบายการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
และแผนพัฒนาสามปี ตลอดจนนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาของผู้บริหารท้องถิ่น 

 

โดยก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ 
 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัด 1.1 : 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

0 ไมม่ีการส ารวจและใช้ข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

1 
มีการส ารวจและใช้ข้อมูลตาม 1.1, 1.2, 1.3 และ 1.4 และไม่มีข้อมูลจากบนลง
ล่าง ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

2 
มีการส ารวจและใช้ข้อมูลตาม 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 และข้อมูลจากบนลงล่าง 2.1, 
2.2, 2.3 หรือ 2.4 จ านวน 2 รายการ ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษา 

3 
มีการส ารวจและใช้ข้อมูลตาม 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 และข้อมูลจากบนลงล่าง 2.1, 
2.2, 2.3 หรือ 2.4 จ านวน 3 รายการ ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษา 

4 
การส ารวจและใช้ข้อมูลตาม 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 , 2.1, 2.2, 2.3,2.4 ในการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
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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 : 
 : พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และระดับความส าเร็จของการ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งจะต้องน าปัญหา/ความต้องการ และข้อมูลส าหรับใช้ในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ตามตัวชี้วัด 1.1 มาท าการจัดหมวดหมู่ของข้อมูล เพ่ือก าหนดเป็น
วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา โดยก าหนดเป็นระดับขั้น
ของความส 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 โดย
ใช้เทคนิคการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis)  

 
ค าอธิบายตัวช้ีวัด 1.3 : 

การวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรคเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของสถานศึกษา ว่า ปัจจุบัน
สถานศึกษา มีสภาพแวดล้อมภายนอกอะไรบ้างที่จะช่วยสนับสนุนให้สถานศึกษาบรรลุตามประเด็นการ
พัฒนาที่จะน าไปเขียนเป็นวิสัยทัศน์ และมีสภาพแวดล้อมภายนอกอะไรบ้างที่จะท าให้สถานศึกษาล้มเหลว
ไมบ่รรลุตามประเด็นการพัฒนาที่จะน าไปเขียนเป็นวิสัยทัศน์ 

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 

          พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ของการ
บรรลุพิจารณาจากระดับความส าเร็จของการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ของการบรรลุ
วิสัยทัศน์ โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis กล่าวคือ หลังจากที่ได้ประเด็นการพัฒนาที่จะน าไปเขียนเป็น
วิสัยทัศน์แล้ว จะต้องท าการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ว่าการ      
ที่สถานศึกษาจะด าเนินงานให้บรรลุตามประเด็นการพัฒนาเหล่านั้นได้  

          สถานศึกษามีจุดแข็งและมีโอกาสอะไร อย่างไร ที่จะท าให้บรรลุตามประเด็นการพัฒนาที่จะ
น าไปเขียนเป็นวิสัยทัศน์ และสถานศึกษามีจุดอ่อน  และมีอุปสรรคอะไร อย่างไร ที่จะท าให้ล้มเหลว        
ไม่สามารถบรรลุตามประเด็นการพัฒนาที่จะน าไปเขียนเป็นวิสัยทัศน์ได้  

          โดยที่การวิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อนเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในของสถานศึกษา ว่า 
ปัจจุบันสถานศึกษามีศักยภาพมากน้อยเพียงใด ในการบรรลุตามประเด็นการพัฒนาที่จะน าไปเขียนเป็น
วิสัยทัศน์   
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ตัวช้ีวัด 1.4 จ านวนองค์ประกอบของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
 

ค าอธิบายตัวช้ีวัด 1.4 : 

พิจารณาจากจ านวนองค์ประกอบของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาซึ่งมี  9 องค์ประกอบ 
และถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.3/ ว 1316 ลงวันที่ 4 
มีนาคม 2559 ก าหนด ดังนี้  

1. บทน า  
2. วิสัยทัศน์  
3. พันธกิจ  
4. จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา พร้อมตัวชี้วัด 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
6. แนวทางการพัฒนา 
7. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

การศึกษาไปสู่การปฏิบัติ   
8. วิธีการติดตามและประเมินผลการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ  
9. ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

การศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
  

เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัด 1.4 : 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
0 มี 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 
1 มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1- 3 
2 มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1- 5 
3 มี 7 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1- 7 
4 มี 9 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1- 9 

  

 การแปลความหมายระดับคะแนนตัวช้ีวัด 1.4 : 
ระดับคะแนน  การแปลความหมาย 

4     ดีมาก 
3     ดี 
2     พอใช้ 
1     ควรปรับปรุง 
0     ต้องปรับปรุง 

 



 

     (คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศกึษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)   

19 

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. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสอดคล้องกับพันธกิจได้อย่างเหมาะสม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาน าไปสู่ความส าเร็จตามตัวชี้วัดของจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาได้ 

อย่างแท้จริง 
6. แนวทางการพัฒนาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาได้อย่างเหมาะสม 
7. แนวทางการพัฒนาน าไปสู่ความส าเร็จตามตัวชี้วัดของจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาได้อย่างแท้จริง 
 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัด 1.5 : 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

0 1. พันธกิจเป็นภารกิจหน้าที่ที่ไมน่ 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. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสอดคล้องกับพันธกิจได้อย่างเหมาะสม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาน าไปสู่ความส าเร็จตามตัวชี้วัดของจุดมุ่งหมายเพ่ือการ

พัฒนาได้อย่างแท้จริง 
4 1. พันธกิจเป็นภารกิจหน้าที่ที่น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 

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

พัฒนาได้อย่างแท้จริง 
6. แนวทางการพัฒนาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาได้อย่างเหมาะสม 
7. แนวทางการพัฒนาน าไปสู่ความส าเร็จตามตัวชี้วัดของจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา

ได้อย่างแท้จริง 
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การแปลความหมายระดับคะแนนตัวช้ีวัด 1.5 : 
ระดับคะแนน  การแปลความหมาย 

4     ดีมาก 
3     ดี 
2     พอใช้ 
1     ควรปรับปรุง 
0     ต้องปรับปรุง 

 
ค่าเฉลี่ยและการแปลความหมายการประเมินประเด็นการประเมินที่ 1  
การประเมินแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ประกอบด้วย ตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด มี
การก าหนดระดับเกณฑ์คะแนนการประเมิน (ค่าเฉลี่ยของตัวชี้วัด 1.1 – 1.5) และการแปลความหมาย 
ดังนี้ 
 

การแปลความหมายระดับคุณภาพ   
คะแนนเฉลี่ย 0.00 – 1.00 1.01 – 2.00 2.01 – 3.00 3.01 – 4.00 
ระดับคุณภาพ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

 
 

 
 
ตัวช้ีวัด 2.1 ระดับความสอดคล้องระหว่างแผนพัฒนาการศึกษาสามปีกับแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาการศึกษา 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 2.1 : 
พิจารณาจากความสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา ยุทธศาสตร์ 

และแนวทางการพัฒนา ในแผนพัฒนาการศึกษาสามปีกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ดังนี้  
1. วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับวิสัยทัศน์ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

การศึกษา 
2. พันธกิจของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับพันธกิจของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

การศึกษา 
3. จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา

ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับยุทธศาสตร์การพัฒนา

ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  

ประเด็นการประเมินที่ 2 การน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ   
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5. แนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับแนวทางการพัฒนาของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัด 2.1: 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
0 1. วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีไมต่รงกันกับวิสัยทัศน์ของแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
1 1. วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับวิสัยทัศน์ของแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
2. พันธกิจของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับพันธกิจของแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาการศึกษา  
2 1. วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับวิสัยทัศน์ของแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
2. พันธกิจของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับพันธกิจของแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาการศึกษา 
3. จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับ

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

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 และ

ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.3/ ว 1316 ลงวันที่ 4 มีนาคม 
2559 ก าหนด ดังนี้  

1. ที่มาของวิสัยทัศน์ 
2. วิสัยทัศน์ 
3. พันธกิจ 
4. จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา พร้อมตัวชี้วัด 
5. ผลการจัดการศึกษาในปีที่ผ่านมา 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 
7. บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
8. รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม 
9. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 

(การประกาศหรือค าสั่งให้เป็นไปตามฐานอ านาจหน้าที่ของผู้มีอ านาจ) 
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: 
พิจารณาจากร้อยละของโครงการในแผนพัฒนาการศึกษาสามปีทีส่อดคล้องกับแนวทางการพัฒนา  
สูตรการค านวณ ร้อยละของโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา 

      =    จ านวนโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา x 100       
                             จ านวนโครงการทั้งหมด 
 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัด 2.3: 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

0 น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60.00  ของโครงการในแผนพัฒนาการศึกษาสามปี                    
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา 

1 ร้อยละ 60.01-70.00 ของโครงการในแผนพัฒนาการศึกษาสามปีสอดคล้อง                 
กับแนวทางการพัฒนา 

2 ร้อยละ 70.01-80.00 ของโครงการในแผนพัฒนาการศึกษาสามปีสอดคล้อง            
กับแนวทางการพัฒนา 

3 ร้อยละ 80.01-90.00 ของโครงการในแผนพัฒนาการศึกษาสามปีสอดคล้อง                
กับแนวทางการพัฒนา 

4 ร้อยละ 90.01-100.00 ของโครงการในแผนพัฒนาการศึกษาสามปีสอดคล้อง              
กับแนวทางการพัฒนา 

 

การแปลความหมายระดับคะแนนตัวช้ีวัด 2.3: 
ระดับคะแนน  การแปลความหมาย 

4     ดีมาก 
3     ดี 
2     พอใช้ 
1     ควรปรับปรุง 
0     ต้องปรับปรุง 
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ตัวช้ีวัด 2.4 จ านวนองค์ประกอบของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 2.4 : 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัด 2.4: 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
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 8 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1- 8 
5 มี 11 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1- 11 

 

การแปลความหมายระดับคะแนนตัวช้ีวัด 2.4 : 
       ระดับคะแนน   การแปลความหมาย 
  5       ดีมาก 
  4       ดี 
  3       พอใช้ 
  2       ควรปรับปรุง 
  1                  ต้องปรับปรุง 

 
 

                  พิจารณาจากจ านวนองค์ประกอบของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 11 องค์ประกอบ  
และถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.3/ ว 1316 ลงวันที่ 4 
มีนาคม 2559 ก าหนด ดังนี้ 

                  1. ที่มาของวิสัยทัศน์ 
                  2. วิสัยทัศน์ 
                  3. พันธกิจ 
                  4. จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา พร้อมตัวชี้วัด 
                  5. ผลการจัดการศึกษาในปีที่ผ่านมา 
                  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 
                  7. บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
                  8.รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม 
                  9. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
                10. วิธีการติดตามและประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
                11. ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศกึษาไปสู่การปฏิบัต ิ
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ตัวช้ีวัด 2.5 ระดับความสอดคล้องระหว่างแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษากับแผนพัฒนา
การศึกษาสามปี  

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 2.5 : 
พิจารณาจากความสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา ยุทธศาสตร์ 

แนวทางการพัฒนา และ โครงการของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา กับแผนพัฒนาการศึกษาสามปี ดังนี้  
1. วิสัยทัศน์ของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ตรงกันกับวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
2. พันธกิจของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ตรงกันกับพันธกิจของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
3. จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ตรงกันกับจุดมุ่งหมาย

เพ่ือการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามป ี 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ตรงกันกับยุทธศาสตร์การพัฒนา

ของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี  
5. แนวทางการพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ตรงกันกับแนวทางการพัฒนา

ของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
6. โครงการของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ตรงกันกับโครงการของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัด 2.5 : 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

0 1. วิสัยทัศน์ของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ตรงกันกับวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนา
การศึกษาสามปี 

2. พันธกิจของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ตรงกันกับพันธกิจของแผนพัฒนา
การศึกษาสามปี 

1 1. วิสัยทัศน์ของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ตรงกันกับวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนา
การศึกษาสามปี 

2. พันธกิจของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ตรงกันกับพันธกิจของแผนพัฒนา
การศึกษาสามปี 

3. จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ตรงกัน            
กับจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี  

2 1. วิสัยทัศน์ของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ตรงกันกับวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนา
การศึกษาสามปี 

2. พันธกิจของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ตรงกันกับพันธกิจของแผนพัฒนา
การศึกษาสามปี 

3. จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ตรงกัน                
กับจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ตรงกันกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
3 1. วิสัยทัศน์ของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ตรงกันกับวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนา

การศึกษาสามปี 
2. พันธกิจของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ตรงกันกับพันธกิจของแผนพัฒนา

การศึกษาสามปี 
3. จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ตรงกัน             

กับจุดมุง่หมายเพื่อการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ตรงกันกับยุทธศาสตร์

การพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี  
5. แนวทางการพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ตรงกันกับแนวทางการ

พัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
4 1. วิสัยทัศน์ของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ตรงกันกับวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนา

การศึกษาสามปี 
2. พันธกิจของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ตรงกันกับพันธกิจของแผนพัฒนา

การศึกษาสามปี 
3. จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ตรงกัน            

กับจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ตรงกันกับยุทธศาสตร์

การพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี  
5. แนวทางการพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ตรงกันกับแนวทางการ

พัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
6. โครงการของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ตรงกันกับโครงการของแผนพัฒนา

การศึกษาสามปี 
 

การแปลความหมายระดับคะแนนตัวช้ีวัด 2.5 : 
 ระดับคะแนน  การแปลความหมาย 

4     ดีมาก 
3     ดี 
2     พอใช้ 
1     ควรปรับปรุง 
0     ต้องปรับปรุง 
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ตัวช้ีวัด 2.6 ร้อยละของโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาที่ถูกน าไปปฏิบัติ 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 2.6 : 
พิจารณาจากร้อยละของโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาที่ถูกน าไปปฏิบัติ  
 

สูตรการค านวณ ร้อยละของโครงการที่ถูกน าไปปฏิบัติ 
  =      จ านวนโครงการที่ถูกน าไปปฏิบัติ x 100       
                   จ านวนโครงการทั้งหมด 
 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัด 2.6 : 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
0 น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 ของโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี

การศึกษาท่ีถูกน าไปปฏิบัติ 
1 ร้อยละ 60.01-70.00 ของโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา                    

ทีถู่กน าไปปฏิบัติ 
2 ร้อยละ 70.01-80.00  ของโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา                    

ที่ถูกน าไปปฏิบัติ 
3 ร้อยละ 80.01-90.00  ของโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา                        

ที่ถูกน าไปปฏิบัติ 
4 ร้อยละ 90.01-100.00  ของโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา                        

ที่ถูกน าไปปฏิบัติ 
 

การแปลความหมายระดับคะแนนตัวช้ีวัด 2.6: 
 ระดับคะแนน  การแปลความหมาย 

4     ดีมาก 
3     ดี 
2     พอใช้ 
1     ควรปรับปรุง 
0     ต้องปรับปรุง 
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ตัวช้ีวัด 2.7 จ านวนองค์ประกอบของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 2.7 : 
พิจารณาจากจ านวนองค์ประกอบของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 7 องค์ประกอบ ดังนี้  

1. สถานะทางการคลัง 
2. รายได้  
3. รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา  
4. บันทึกหลักการและเหตุผล 
5. ประมาณการรายได้ 
6. รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
7. รายละเอียดรายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  

 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัด 2.7: 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
0 มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1- 3 
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 
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ตัวช้ีวัด 2.8  ระดับความสอดคล้องระหว่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณกับ
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี   

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 2.8 : 
พิจารณาจากความสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา ยุทธศาสตร์ 

แนวทางการพัฒนา และ โครงการของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ กับแผนพัฒนาการศึกษาสามปี ดังนี้  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณตรงกันกับยุทธศาสตร์

การพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
2. แนวทางการพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ตรงกันกับแนวทางการพัฒนา

ของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
3. โครงการของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ตรงกันกับโครงการของแผนพัฒนา

การศึกษาสามป ี
4. วงเงินงบประมาณของโครงการของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ตรงกัน

กับวงเงินงบประมาณของโครงการของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
5. การก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดรายจ่าย

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ตรงกันกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนา
การศึกษาสามป ี 

 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัด 2.8 : 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

0 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณตรงกันกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 

1 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณตรงกันกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 

2. แนวทางการพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ตรงกันกับ     
แนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 

2 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณตรงกันกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 

2. แนวทางการพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ตรงกันกับ     
แนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 

โครงการของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ตรงกันกับโครงการของ
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
3 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณตรงกันกับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
2. แนวทางการพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ตรงกันกับ     

แนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
3. โครงการของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ตรงกันกับโครงการของ

แผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
4. วงเงินงบประมาณของโครงการของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

ตรงกันกับวงเงินงบประมาณของโครงการของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
4 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณตรงกันกับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
2. แนวทางการพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ ตรงกันกับ     

แนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
3. โครงการของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ตรงกันกับโครงการของ

แผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
4. วงเงินงบประมาณของโครงการของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

ตรงกันกับวงเงินงบประมาณของโครงการของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
5. การก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดรายจ่ายตาม

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ตรงกันกับยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 

 
การแปลความหมายระดับคะแนนตัวช้ีวัด 2.8 : 

 ระดับคะแนน  การแปลความหมาย 
4     ดีมาก 
3     ดี 
2     พอใช้ 
1     ควรปรับปรุง 
0     ต้องปรับปรุง 
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ตัวช้ีวัด 2.9 ร้อยละของโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณที่ถูกน าไปปฏิบัติ 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 2.9 : 
พิจารณาจากร้อยละของโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณท่ีถูกน าไปปฏิบัติ  

 

สูตรการค านวณ ร้อยละของโครงการที่ถูกน าไปปฏิบัติ 

  =      จ านวนโครงการที่ถูกน าไปปฏิบัติ x 100       
                   จ านวนโครงการทั้งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัด 2.9 : 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

0 น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60.00 ของโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ ทีถู่กน าไปปฏิบัติ 

1 ร้อยละ 60.01-70.00  ของโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ                    
ที่ถูกน าไปปฏิบัติ 

2 ร้อยละ 70.01-80.00  ของโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ                  
ที่ถูกน าไปปฏิบัติ 

3 ร้อยละ 80.01-90.00  ของโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ               
ที่ถูกน าไปปฏิบัติ 

4 ร้อยละ 90.01-100.00  ของโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ                   
ที่ถูกน าไปปฏิบัติ 

 

การแปลความหมายระดับคะแนนตัวช้ีวัด 2.9: 
 ระดับคะแนน  การแปลความหมาย 

4     ดีมาก 
3     ดี 
2     พอใช้ 
1     ควรปรับปรุง 
0     ต้องปรับปรุง 

 
ค่าเฉลี่ยและการแปลความหมายการประเมินประเด็นการประเมินที่ 2  

 

การประเมินแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
ในประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย ตัวชี้วัด      
9 ตัวชี้วัด มีการก าหนดเกณฑ์คะแนนการประเมิน (ค่าเฉลี่ยของตัวชี้วัด 2.1 – 2.9) และการแปล
ความหมาย ดังนี้ 
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การแปลความหมายระดับคุณภาพ   
คะแนนเฉลี่ย 0.00 – 1.00 1.01 – 2.00 2.01 – 3.00 3.01 – 4.00 
ระดับคุณภาพ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

 
 
 
 

  ตัวชี้วัด 3.1 สัดส่วนตัวชี้วัดของจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์         
การพัฒนาการศึกษาที่บรรลุตามเป้าหมายท่ีก 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   
 



 

     (คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศกึษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)   
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 ตัวช้ีวัด 3.2 ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อแผนพัฒนาการศึกษา       
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 3.2 : 
พิจารณาจากระดับความพึงพอใจต่อการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา การน าแผนพัฒนาการศึกษา

ไปปฏิบัติ และผลของแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
 
สูตรการค านวณ ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 

  =   ผลรวมของระดับคะแนนความพึงพอใจ   
             จ านวนข้อค าถามท้ังหมด 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัด 3.2 : 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

0 มีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ  = 1.00 – 1.80 
1 มีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ  = 1.81 – 2.60 
2 มีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ  = 2.61 – 3.40 
3 มีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ  = 3.41 – 4.20 
4 มีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ  = 4.21 – 5.00 

 
การแปลความหมายระดับคะแนนตัวช้ีวัด 3.2 : 

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

 
ค่าเฉลี่ยและการแปลความหมายการประเมินประเด็นการประเมินที่ 3  
การประเมินแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านผลของแผนพัฒนาการศึกษา ประกอบด้วย ตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด มีการก าหนด
เกณฑ์คะแนนการประเมิน (ค่าเฉลี่ยของตัวชี้วัด 3.1 – 3.2) และการแปลความหมาย ดังนี้ 
 

การแปลความหมายระดับคุณภาพ   
คะแนนเฉลี่ย 0.00 – 1.00 1.01 – 2.00 2.01 – 3.00 3.01 – 4.00 
ระดับคุณภาพ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

 



 

(คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
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บทท่ี  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 าการบริหารแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ค าชี้แจง  คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น โปรดนิเทศ แนะน าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในประเด็นดังต่อไปนี้  
 

ข้อที่ รายการ 
1 ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น มี 2 ระดับ ประกอบด้วย 
 1) ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2) ระดับสถานศึกษา ได้แก่ แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
     แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการบันทึกไว้ในรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างชัดเจน  
     แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
โดยมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างชัดเจน  
 

2        1) ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ คือ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทีใ่ห้ความเห็นชอบแผน และ ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจแนบเป็นเอกสารในภาคผนวก 
      2) ระดับสถานศึกษา : แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาของสถานศึกษาต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ คือ ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาที่ให้ความ
เห็นชอบแผน และ ประกาศใช้แผนของสถานศึกษา ซึ่งอาจแนบเป็นเอกสารในภาคผนวก 
 



 

(คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
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ข้อที่ รายการ 
3      1) ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนา

การศึกษาสามปี และแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป) 
จะต้องครอบคลุมภาระงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาแบบรอบ
ด้าน (holistic) ได้แก่ ภาระงานของส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา ภาระงานของสถานศึกษาใน
สังกัด และภาระงานที่จะต้องอุดหนุนสถานศึกษาสังกัดอ่ืน/หน่วยงานอื่น เช่น ค่าอาหาร
กลางวัน เป็นต้น มีทั้งยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการที่ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา
ด าเนินการเอง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการที่เบิกหักผลักส่งให้สถานศึกษาในสังกัด และ
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการที่อุดหนุนสถานศึกษาสังกัดอ่ืน 
     2) ระดับสถานศึกษา : แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
และแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป) จะต้องครอบคลุม
ภาระงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของสถานศึกษา แบบรอบด้าน (holistic) มีทั้ง
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการที่สถานศึกษาด าเนินการเอง และยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/
โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดหรือหน่วยงานอ่ืนด าเนินการให้ ทั้ง
โครงการที่ใช้เงินและโครงการที่ไม่ใช้เงิน 
 

4 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากล่างขึ้นบน (Bottom-up) 
     1) ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาต้องน าเอาปัญหาความ
ต้องการของส านัก/กอง/ส่วน (โครงการของส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา) ปัญหาความต้องการ
ของสถานศึกษา (โครงการจากแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีของสถานศึกษา) ปัญหาความ
ต้องการของประชาชนด้านการศึกษามาเป็นข้อมูลส าหรับใช้ในการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     2) ระดับสถานศึกษา : สถานศึกษาต้องน าเอาปัญหาความต้องการของสถานศึกษา
(โครงการจัดการเรียนการสอนและโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ตลอดจนโครงการพัฒนาอ่ืน ๆ ของสถานศึกษา) ผลการประเมินคุณภาพภายใน ผลการ
ประเมินคุณภาพของ สมศ. ปัญหาความต้องการของผู้เรียน ปัญหาความต้องการของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ปัญหาความต้องการของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และปัญหาความ
ต้องการของประชาชนด้านการศึกษามาเป็นข้อมูลส าหรับใช้ในการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา 
 

5 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากบนลงล่าง(Top-down) 
     1) ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาต้องน าเอานโยบายของ
รัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา (แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/แผนการศึกษา
แห่งชาติ) แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แผนพัฒนา
ภูมิภาค แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) มาเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 



 

(คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
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ข้อที่ รายการ 
      2) ระดับสถานศึกษา : สถานศึกษาต้องน าเอานโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับ

การศึกษา (แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/แผนการศึกษาแห่งชาติ) แผนพัฒนา
การศึกษาท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แผนพัฒนาภูมิภาค แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) มาเป็นข้อมูลในการ
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

6      1) ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษามีค าสั่งแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบโครงการและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน 
     2) ระดับสถานศึกษา : สถานศึกษามีค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการและก าหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน 

7      1) ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา เสนอขออนุมัติ
โครงการต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
     2) ระดับสถานศึกษา : สถานศึกษาเสนอขออนุมัติโครงการต่อผู้มีอ านาจตามระเบียบฯ 
      - วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท : หัวหน้าสถานศึกษาปฏิบัติราชการแทนนายกฯ 
      - วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท : ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ที่ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย 

8 โครงการมีก าหนดการหรือปฏิทินการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
9 ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา และสถานศึกษาจัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจให้แก่ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 
10 ผู้รับผิดชอบโครงการปฏิบัติตามก าหนดการหรือปฏิทินการปฏิบัติงาน 
11 ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา และสถานศึกษาจัดให้มกีารนิเทศ ก ากับ ติดตามผลการ

ด าเนินงานตามโครงการ 
12 ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
13      1) ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีค าสั่งแต่งตั้งให้

คณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 
     2) ระดับสถานศึกษา : สถานศึกษาประกาศแต่งตั้งให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 

14 ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา และสถานศึกษาจัดการประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทางและวิธีการ
ประเมินให้แก่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 

15 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสถานศึกษาด าเนินการติดตามและประเมินผลการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 
(พิจารณาจากร่องรอยในรายงานการประชุม และเอกสารหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง) 

16 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ จัดท าสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลการ
น าแผนไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
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2. เครื่องมือส าหรับการประเมินแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
ประเด็นการประเมินที่ 1 การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
ประเด็นการประเมินที่ 2 การน าแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
ประเด็นการประเมินที่ 3 ผลของแผนพัฒนาการศึกษา   
 

การแปลความหมายระดับคะแนนตัวช้ีวัด   
คะแนน  0 1 2 3 4 

การแปลความหมายคะแนน
ตัวช้ีวัด 

ต้องปรับปรุง ควรปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

 

การแปลความหมายระดับคุณภาพ   
คะแนนเฉลี่ย 0.00 – 1.00 1.01 – 2.00 2.01 – 3.00 3.01 – 4.00 
ระดับคุณภาพ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
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แบบประเมิน 
แผนพัฒนาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

1.  ชื่อ อปท. .............................................................................จังหวัด............................... ............... 
2.  ชื่อ-นามสกุล ผู้ประสานงานของ อปท. ………............................................................... ................. 
    E-MAIL ของผู้ประสานงาน....................................... เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน.....................  

ค าชี้แจง  ขอให้ท่านพิจารณาใส่เครื่องหมาย √ ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง   
3.  สังกัด  (1) อบจ.  (2) เทศบาลนคร  (3) เทศบาลเมือง  (4) เทศบาลต าบล         (5) อบต. 
4.  ภาค   (1) เหนือ  (2) กลาง           (3) ตะวันออก     (4) ตะวันออกเฉียงเหนือ  (5) ใต ้
5.  ระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 

 (1) ก่อนประถมศึกษา (อนุบาลหรือการศึกษาปฐมวัย) (2) ประถมศึกษา  
(3) มัธยมศึกษาตอนต้น (4) มัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญศึกษา   
(5) มัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา (6) อาชีวศึกษาในระดับอุดมศึกษา (อนุปริญญา/ปวส.) 

ประเด็นการประเมิน จ านวนตัวชี้วัด 
คะแนน 

ระดับคุณภาพ** 
เต็ม ได้ เฉลี่ย* 

1  การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 5 20    
2  การน าแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ 4 16    
3  ผลของแผนพัฒนาการศึกษา 2 8    

รวม 11 44    
หมายเหตุ   * คะแนนเฉลี่ยค านวณจาก (สัดส่วนของคะแนนที่ได้ต่อจ านวนตัวชี้วัด เป็นทศนิยมสองต าแหน่ง)  
  ** การแปลความหมายระดับคุณภาพ ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 – 1.00 1.01 – 2.00 2.01 – 3.00 3.01 – 4.00 
ระดับคุณภาพ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

 
ความคิดเห็นเพิ่มเติมของ อปท.ที่ได้รับการประเมิน  
(อปท. เป็นผู้สรุปข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ด้วยตนเอง) 

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

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

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

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

ลงช่ือ ......................................................... (ผู้รับการประเมิน) 
(.......................................................) 
   ผอ.ส านัก/กอง/หน.ส่วนการศึกษา    

........../............/........... 
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ประเดน็การประเมินแผนพัฒนาการศึกษา 
 

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 

 

ประเด็นการประเมินที่ 1 การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  
ตัวช้ีวัด 1.1  ระดับความส าเร็จของการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาการศึกษา 
ตัวช้ีวัด 1.2  ระดับความส าเร็จของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา 
ตัวช้ีวัด 1.3  ระดับความส าเร็จของการศึกษาความเป็นไปได้ของการบรรลุวิสัยทัศน์ โดยใช้

เทคนิคการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis)  
ตัวช้ีวัด 1.4  จ านวนองค์ประกอบของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
ตัวช้ีวัด 1.5  ระดับความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  
 

ประเด็นการประเมินที่ 2 การน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ  
ตัวช้ีวัด 2.1  ระดับความสอดคล้องระหว่างแผนพัฒนาการศึกษาสามปีกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

การศึกษา 
ตัวช้ีวัด 2.2  จ านวนองค์ประกอบของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
ตัวช้ีวัด 2.3  ระดับความสอดคล้องของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี  
ตัวช้ีวัด 2.4  จ านวนองค์ประกอบของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
ตัวช้ีวัด 2.5  ระดับความสอดคล้องระหว่างแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษากับแผนพัฒนา

การศึกษาสามปี 
ตัวช้ีวัด 2.6  ร้อยละของโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาที่ถูกน าไปปฏิบัติ 
ตัวช้ีวัด 2.7  จ านวนองค์ประกอบของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 2.8  ระดับความสอดคล้องระหว่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณกับแผนพัฒนา

การศึกษาสามปี 
ตัวช้ีวัด 2.9  ร้อยละของโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณท่ีถูกน าไปปฏิบัติ 

 

ประเด็นการประเมินที่ 3 ผลของแผนพัฒนาการศึกษา   
ตัวช้ีวัด 3.1  สัดส่วนตัวชี้วัดของจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ตัวช้ีวัด 3.2  ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อแผนพัฒนาการศึกษา       
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1. ประเด็นการประเมินที่ 1 การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา     
 

คะแนนเต็ม     20   คะแนน 
คะแนนที่ได้  _____ คะแนน 

ตัวช้ีวัด 1.1 ระดับความส าเร็จของการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ หลักฐานประกอบการประเมิน 

1.1 ระดับความส าเร็จของการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้
ในการจัดท าแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษา 

1 ข้อมูลจากล่างข้ึนบน (bottom up)   
  1.1 ปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา      
  1.2 ปัญหาและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย 
  1.3 ผลการประเมินคุณภาพภายใน  
  1.4 ผลการประเมินคุณภาพของ สมศ.  
   

 
 
 
 
 
 

2. ข้อมูลจากบนลงล่าง (top down)   
2.1 นโยบายเกี่ยวกับการศึกษาของชาติ  
2.2 นโยบายการศึกษาท้องถิ่น  
2.3 นโยบายของกลุ่มจังหวัด จังหวัด และอ าเภอที่เกี่ยวข้อง

กับการศึกษา 
2.4 นโยบายการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
4 

 
......... 

ตรวจสอบหลักฐานพิจารณาจากมีการด าเนินการของ อปท.ดังนี้ 
 

    1. ปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา ได้แก่ สาระการเรียนรู้ที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตลอดจนการ
พัฒนาอื่น ๆ ของสถานศึกษา 
    2. ปัญหาและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ปัญหาความต้องการของผู้เรียน  
ปัญหาความต้องการของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง  ปัญหาความต้องการของคณะกรรมการ
สถานศึกษา  ปัญหาความต้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษา  และปัญหาความ
ต้องการของประชาชนด้านการศึกษา     
    3. ผลการประเมินคุณภาพภายใน ได้แก่ มาตรฐานและ/หรือตัวบ่งชี้ทีต่้องพัฒนา
หรือปรับปรุง โดยท าโครงการ  
    4. ผลการประเมินคุณภาพของ สมศ. ภายใน ได้แก่ มาตรฐานและ/หรือตัวบ่งชี้ที่
ต้องพัฒนาหรือปรับปรุง โดยท าโครงการ  
 

5. นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ได้แก่ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และนโยบายอื่น ๆ ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา 

6. นโยบายการศึกษาท้องถิ่น ได้แก่ แผนพัฒนาการศึกษาของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น นโยบายการศึกษาของกลุ่มพ้ืนที่การศึกษาท้องถิ่น 



 

(คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
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เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ หลักฐานประกอบการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน   7. นโยบายของกลุ่มจังหวัด จังหวัด และอ าเภอที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ได้แก่ 

แผนพัฒนาของกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาอ าเภอที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา 

8. นโยบายการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  และแผนพัฒนาสามปี ตลอดจนนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาของผู้บริหารท้องถิ่น 
     9. อื่น ๆ

(ระบุ)......................................................................................... ........................... 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  การส ารวจและใช้ข้อมูลตาม 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 , 2.1, 
2.2, 2.3,2.4 ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษา 

4  

  มีการส ารวจและใช้ข้อมูลตาม 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 และ
ข้อมูลจากบนลงล่าง 2.1, 2.2, 2.3 หรือ 2.4 จ านวน 3 
รายการ ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษา 

3  

  มีการส ารวจและใช้ข้อมูลตาม 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 และ
ข้อมูลจากบนลงล่าง 2.1, 2.2, 2.3 หรือ 2.4 จ านวน 2 
รายการ ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษา 

2  

  มีการส ารวจและใช้ข้อมูลตาม 1.1, 1.2, 1.3 และ 1.4 
และไม่มีข้อมูลจากบนลงล่าง ในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

1  

  ไมม่ีการส ารวจและใช้ข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษา 

0  
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ตัวช้ีวัด 1.2 ระดับความส าเร็จของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา 

 

เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ หลักฐานประกอบการประเมิน 
 1.2 ระดับความส าเร็จของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  

เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา 

 

 
4 

 
......... 

ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่ 
1. ร่องรอยหลักฐานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา โดยสถานศึกษา
ด าเนินการเก็บรวบรวมปัญหา/ความต้องการ และข้อมูลส าหรับใช้ในการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ตามตัวชี้วัด 1.1 รวมทั้งสิ้น จ านวน.....ข้อมูล 
พิจารณาจาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. อ่ืนๆ (ระบุ)......................................................................................................... ....... 
......................................................................................................................................  
................................................................................................................. ..................... 
......................................................................................................................................  
................................................................................................... ................................... 
......................................................................................................................................  

พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพ และระดับความส าเร็จของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ซึ่งจะต้องท าการจัดหมวดหมู่ของข้อมูล เพ่ือก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และแนวทางการ
พัฒนา โดยก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 

 

  

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

 
 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ครั้งที ่

จ านวนหมวดหมู่/ 
ประเด็นการพัฒนา 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
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ตัวช้ีวัด 1.3 ระดับความส าเร็จของการศึกษาความเป็นไปได้ของการบรรลุวิสัยทัศน์ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) 

เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ หลักฐานประกอบการประเมิน 
 1.3  ระดับความส าเร็จของการศึกษาความเป็นไปได้ของการ

บรรลุวิสัยทัศน์ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) 

 
4 

 
......... 

ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่ 

1. พิจารณาการด าเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของการบรรลุวิสัยทัศน์ โดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. อ่ืนๆ.......................(ระบุ) 
 
 

พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการศึกษาความเป็นไปได้ 
(Feasibility Study) ของการบรรลุวิสัยทัศน์ โดยใช้เทคนิค SWOT 
Analysis กล่าวคือ หลังจากที่ได้ประเด็นการพัฒนาที่จะน าไปเขียน
เป็นวิสัยทัศน์แล้ว จะต้องท าการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรค (SWOT Analysis) ว่าการ ทีส่ถานศึกษาจะ
ด าเนินงานให้บรรลุตามประเด็นการพัฒนาเหล่านั้นได้  

สถานศึกษามีจุดแข็งและมีโอกาสอะไร อย่างไร ที่จะท าให้
บรรลุตามประเด็นการพัฒนาที่จะน าไปเขียนเป็นวิสัยทัศน์ และ
สถานศึกษามีจุดอ่อน และมีอุปสรรคอะไร อย่างไร ที่จะท าให้
ล้มเหลวไม่สามารถบรรลุตามประเด็นการพัฒนาที่จะน าไปเขียนเป็น
วิสัยทัศน์ได้  

โดยที่การวิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อนเป็นการวิเคราะห์ปัจจัย
ภายในของสถานศึกษา ว่า ปัจจุบันสถานศึกษามีศักยภาพมากน้อย
เพียงใด ในการบรรลุตามประเด็นการพัฒนาที่จะน าไปเขียนเป็น
วิสัยทัศน์   

การวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรคเป็นการวิเคราะห์ปัจจัย
ภายนอกของสถานศึกษา ว่า ปัจจุบันสถานศึกษา มีสภาพแวดล้อม
ภายนอกอะไรบ้างที่จะช่วยสนับสนุนให้สถานศึกษาบรรลุตาม
ประเด็นการพัฒนาที่จะน าไปเขียนเป็นวิสัยทัศน์ และมี
สภาพแวดล้อมภายนอกอะไรบ้างที่จะท าให้สถานศึกษาล้มเหลวไม ่

  

ข้อ รายการ ด าเนินการ 
ไม่ได้

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

ดังกล่าวไปใช้ในการจัดท าแผน
อย่างเป็นรูปธรรม 
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ตัวช้ีวัด 1.3 ระดับความส าเร็จของการศึกษาความเป็นไปได้ของการบรรลุวิสัยทัศน์ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) 

เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ หลักฐานประกอบการประเมิน 
 1.3  ระดับความส าเร็จของการศึกษาความเป็นไปได้ของการ

บรรลุวิสัยทัศน์ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) 

 
4 

 
......... 

ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่ 

1. พิจารณาการด าเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของการบรรลุวิสัยทัศน์ โดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. อ่ืนๆ.......................(ระบุ) 
 
 

พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการศึกษาความเป็นไปได้ 
(Feasibility Study) ของการบรรลุวิสัยทัศน์ โดยใช้เทคนิค SWOT 
Analysis กล่าวคือ หลังจากที่ได้ประเด็นการพัฒนาที่จะน าไปเขียน
เป็นวิสัยทัศน์แล้ว จะต้องท าการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรค (SWOT Analysis) ว่าการ ทีส่ถานศึกษาจะ
ด าเนินงานให้บรรลุตามประเด็นการพัฒนาเหล่านั้นได้  

สถานศึกษามีจุดแข็งและมีโอกาสอะไร อย่างไร ที่จะท าให้
บรรลุตามประเด็นการพัฒนาที่จะน าไปเขียนเป็นวิสัยทัศน์ และ
สถานศึกษามีจุดอ่อน และมีอุปสรรคอะไร อย่างไร ที่จะท าให้
ล้มเหลวไม่สามารถบรรลุตามประเด็นการพัฒนาที่จะน าไปเขียนเป็น
วิสัยทัศน์ได้  

โดยที่การวิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อนเป็นการวิเคราะห์ปัจจัย
ภายในของสถานศึกษา ว่า ปัจจุบันสถานศึกษามีศักยภาพมากน้อย
เพียงใด ในการบรรลุตามประเด็นการพัฒนาที่จะน าไปเขียนเป็น
วิสัยทัศน์   

การวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรคเป็นการวิเคราะห์ปัจจัย
ภายนอกของสถานศึกษา ว่า ปัจจุบันสถานศึกษา มีสภาพแวดล้อม
ภายนอกอะไรบ้างที่จะช่วยสนับสนุนให้สถานศึกษาบรรลุตาม
ประเด็นการพัฒนาที่จะน าไปเขียนเป็นวิสัยทัศน์ และมี

  

ข้อ รายการ ด าเนินการ 
ไม่ได้

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

ดังกล่าวไปใช้ในการจัดท าแผน
อย่างเป็นรูปธรรม 
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สภาพแวดล้อมภายนอกอะไรบ้างที่จะท าให้สถานศึกษาล้มเหลวไม่ 
เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ หลักฐานประกอบการประเมิน 

บรรลุตามประเด็นการพัฒนาที่จะน าไปเขียนเป็นวิสัยทัศน์ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

   

  มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค พร้อม
แสดงให้เห็นว่ามีการน าเอาผลการวิเคราะห์ดังกล่าวไปใช้ใน
การจัดท าแผนอย่างเป็นรูปธรรม 

4   

  มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 3   
  มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และโอกาส 2   
  มีการวิเคราะห์จุดแข็ง และ จุดอ่อน 1   
  ไมม่ีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 
 

0   



 

(คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
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ตัวช้ีวัด 1.4  จ านวนองค์ประกอบของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ หลักฐานประกอบการประเมิน 
1.4  จ านวนองค์ประกอบของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 4 ......... ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่ 

1. พิจารณาองค์ประกอบของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. อ่ืนๆ.......................(ระบุ) 

    พิจารณาจากจ านวนองค์ประกอบของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาซึ่งมี 9 องค์ประกอบ ดังนี้  
1. บทน า                   
2. วิสัยทัศน์  
3. พันธกิจ                 
4. จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา พร้อมตัวชี้วัด 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา    
6. แนวทางการพัฒนา 
7. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนยุทธศาสตร์ การ

พัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ   
8. วิธีการติดตามและประเมินผลการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

การศึกษาไปสู่การปฏิบัติ  
9. ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลการน าแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 

  

เกณฑ์การให้คะแนน   
     มี 9 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1- 9 4  
     มี 7 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1- 7 3  
     มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1- 5 2  
     มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1- 3 1  
     มี 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 0  

ข้อที่ รายการ ด าเนินการ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
1 บทน า   
2 วิสัยทัศน์   
3 พันธกิจ   
4 จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา   
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา   
6 แนวทางการพัฒนา   
7 คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผล 
  

8 วิธีการติดตามและ
ประเมินผล 

  

9 ห้วงเวลาในการติดตามและ
ประเมินผล 

  

 



 

(คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
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ตัวช้ีวัด 1.5 ระดับความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ หลักฐานประกอบการประเมิน 
 1.5  ระดับความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

การศึกษา 
 
4 

 
......... 

ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่ 

1. พิจารณาความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. อ่ืนๆ.......................(ระบุ) 
 
 
 

      พิจารณาจากความสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา   
ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ดังนี้  

1.  พันธกิจเป็นภารกิจหน้าที่ที่น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
2.  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาเป็นภาพความส าเร็จที่แท้จริง

ของวิสัยทัศน์  
3.  ตัวชี้วัดสามารถวัดความส าเร็จของจุดมุ่งหมายเพ่ือการ

พัฒนาได้อย่างแท้จริง  
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสอดคล้องกับพันธกิจได้อย่าง

เหมาะสม 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาน าไปสู่ความส าเร็จตามตัวชี้วัดของ

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาได้อย่างแท้จริง 
6.  แนวทางการพัฒนาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาได้         

อย่างเหมาะสม 
7.  แนวทางการพัฒนาน าไปสู่ความส าเร็จตามตัวชี้วัดของ

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาได้อย่างแท้จริง 

  

ข้อ รายการ 
ด าเนิน
การ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 พันธกิจเป็นภารกิจหน้าท่ีที่น าไปสูก่ารบรรลุวิสยัทัศน ์   
2 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาเป็นภาพความส าเร็จที่

แท้จริงของวิสัยทัศน์  
  

3 ตัวช้ีวัดสามารถวัดความส าเร็จของจุด มุ่งหมายเพื่อ
การพัฒนาได้อยา่งแท้จริง  

  

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสอดคล้องกับพันธกิจได้อย่าง
เหมาะสม 

  

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาน าไปสู่ความส าเร็จตามตัวช้ีวัด
ของจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาไดอ้ย่างแท้จริง 

  

6 แนวทางการพัฒนาสอดคล้องกับยทุธศาสตร์การ
พัฒนาได้เหมาะสม 

  

7 แนวทางการพัฒนาน าไปสู่ความส าเร็จตามตัวช้ีวัดของ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาได้อย่างแท้จริง 

  

 



 

(คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
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เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ หลักฐานประกอบการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 

   

  
1.  พันธกิจเป็นภารกิจหน้าที่ที่น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
2.  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาเป็นภาพความส าเร็จที่แท้จริง            

ของวิสัยทัศน์  
3.  ตัวชี้วัดสามารถวัดความส าเร็จของจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาได้

อย่างแท้จริง  
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสอดคล้องกับพันธกิจได้อย่างเหมาะสม 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาน าไปสู่ความส าเร็จตามตัวชี้วัดของ

จุดมุง่หมายเพ่ือการพัฒนาได้อย่างแท้จริง 
6.  แนวทางการพัฒนาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาได้อย่าง

เหมาะสม 
7.  แนวทางการพัฒนาน าไปสู่ความส าเร็จตามตัวชี้วัดของ

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาได้อย่างแท้จริง 

4   

      
1.  พันธกิจเป็นภารกิจหน้าที่ที่น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
2.  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาเป็นภาพความส าเร็จที่แท้จริงของ

วิสัยทัศน์  
3.  ตัวชี้วัดสามารถวัดความส าเร็จของจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาได้

อย่างแท้จริง  
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสอดคล้องกับพันธกิจได้อย่างเหมาะสม 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาน าไปสู่ความส าเร็จตามตัวชี้วัดของ

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาได้อย่างแท้จริง 
 

3   



 

(คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
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เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ หลักฐานประกอบการประเมิน 
 
      
1.  พันธกิจเป็นภารกิจหน้าที่ที่น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
2.  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาเป็นภาพความส าเร็จที่แท้จริงของ

วิสัยทัศน์  
3.  ตัวชี้วัดสามารถวัดความส าเร็จของจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาได้

อย่างแท้จริง 
 

 
2 

  

      
1.  พันธกิจเป็นภารกิจหน้าที่ที่น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
2.  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาเป็นภาพความส าเร็จที่แท้จริงของ

วิสัยทัศน์ 
 

1   

      
1.  พันธกิจเป็นภารกิจหน้าที่ที่ไมน่ าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
 

0   



 

(คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
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2. ประเด็นการประเมินที่ 2 การน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ  
 

คะแนนเต็ม     36   คะแนน 
คะแนนที่ได้  _____ คะแนน 

 
ตัวช้ีวัด 2.1 ระดับความสอดคล้องระหว่างแผนพัฒนาการศึกษาสามปีกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ หลักฐานประกอบการประเมิน 
 2.1 ระดับความสอดคล้องระหว่างแผนพัฒนาการศึกษาสามปี

กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
 
4 

 
......... 

 
ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่ 

1. พิจารณาความสอดคล้องระหว่างแผนพัฒนาการศึกษาสามปีกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    พิจารณาจากความสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และแนวทางการ
พัฒนา ในแผนพัฒนาการศึกษาสามปีกับแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษา ดังนี้  

1. วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับวิสัยทัศน์
ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

2. พันธกิจของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับพันธกิจของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

3. จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี
ตรงกันกับจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษา  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกัน
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษา  

5. แนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับ
แนวทางการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

 

  

ข้อ รายการ ด าเนินการ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
1 วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาการศึกษา

สามปีตรงกันกับวิสัยทัศน์ของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

  

2 พันธกิจของแผนพัฒนาการศึกษาสาม
ปีตรงกันกับพันธกิจของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

  

3 จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาของ
แผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับ
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  

  

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนา
การศึกษาสามปีตรงกันกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษา 
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เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ หลักฐานประกอบการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน    

ข้อ รายการ ด าเนินการ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
5 แนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนา

การศึกษาสามปีตรงกันกับแนว
ทางการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษา 

  

 
2. อ่ืนๆ (ระบุ)....................... 

       
1. วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับวิสัยทัศน์ของ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
2. พันธกิจของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับพันธกิจของ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
3. จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกัน

กับจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษา  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  

5. แนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับ
แนวทางการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

       
1. วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับวิสัยทัศน์ของ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
2. พันธกิจของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับพันธกิจของ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
3. จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกัน

กับจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษา 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึก 

 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 



 

(คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
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เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ หลักฐานประกอบการประเมิน 
       
1. วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับวิสัยทัศน์ของ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
2. พันธกิจของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับพันธกิจของ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
3. จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกัน

กับจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษา 

2   

     
1. วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับวิสัยทัศน์ของ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
2. พันธกิจของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับพันธกิจของ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

1   

       
1.  วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับวิสัยทัศน์ของ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
 

0   



 

(คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
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ตัวช้ีวัด 2.2 จ านวนองค์ประกอบของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 

เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ หลักฐานประกอบการประเมิน 
2.2  จ านวนองค์ประกอบของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 4 ......... ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่ 

1. พิจารณาองค์ประกอบของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     พิจารณาจากจ านวนองค์ประกอบของแผนพัฒนาการศึกษา  
สามปี ซึ่งมี 11 องค์ประกอบ  และถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.3/ ว 1316 ลงวันที่ 4 
มีนาคม 2559 ก าหนด ดังนี้ 
1. ที่มาของวิสัยทัศน์ 
2. วิสัยทัศน์ 
3. พันธกิจ 
4.  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา พร้อมตัวชี้วัด 
5.  ผลการจัดการศึกษาในปีที่ผ่านมา 
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 
7.  บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
8.  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม 
9. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนา

การศึกษาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 
10. วิธีการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษา  

สามปีไปสู่การปฏิบัติ 
11. ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนา
การศึกษาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 
 

 

  

ข้อ รายการ ด าเนินการ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
1 ที่มาวิสัยทัศน ์   
2 วิสัยทัศน ์   
3 พันธกิจ   
4 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา   
5 ผลการจัดการศึกษาในปีงบประมาณที่ผา่นมา   
6 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันา   
7 บัญชีสรปุโครงการ/กิจกรรม   
8 รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม   
9 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน า

แผนพัฒนาการศึกษาสามปไีปสูก่ารปฏิบัติ 
  

10 วิธีการติดตามและประเมินผลการน า
แผนพัฒนาการศึกษาสามปไีปสูก่ารปฏิบัติ 

  

11 ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
การน าแผนพัฒนาการศึกษาสามปีไปสู่การ
ปฏิบัติ 

  

 



 

(คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
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เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ หลักฐานประกอบการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน    

2. อ่ืนๆ (ระบุ)........................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 มี 11 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1- 11 4  
 มี 8 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1- 8 3  
 มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1- 6 2  
 มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1- 5 1  
 มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1- 4 0  



 

(คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 

55 

ตัวช้ีวัด 2.3 ระดับความสอดคล้องของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
 

 
 

เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ หลักฐานประกอบการประเมิน 
  
2.3 ระดับความสอดคล้องของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 

 
4 

 
......... 

 
ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่ 

1. พิจารณาโครงการในแผนพัฒนาการศึกษาสามปีที่สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. อ่ืนๆ.......................(ระบุ) 

     พิจารณาจากร้อยละของโครงการในแผนพัฒนาการศึกษา
สามปีที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา  
สูตรการค านวณ 

ร้อยละของโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา 
=    จ านวนโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา x 100       

               จ านวนโครงการทั้งหมด 

  

เกณฑ์การให้คะแนน   
  ร้อยละ 90.01-100.00 ของโครงการในแผนพัฒนาการศึกษา  

สามปี สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา 
4  

  ร้อยละ 80.01-90.00 ของโครงการในแผนพัฒนาการศึกษา
สามปี สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา 

3  

  ร้อยละ 70.01-80.00 ของโครงการในแผนพัฒนาการศึกษา
สามปี สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา 

2  

  ร้อยละ 60.01-70.00 ของโครงการในแผนพัฒนาการศึกษา
สามปี สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา 

1  

  น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60.00 ของโครงการในแผนพัฒนา
การศึกษาสามปี สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา 

0  

ยุทธศาสตร์ที่ แนวทางท่ี จ านวนโครงการ
ทั้งหมดในแนวทาง 

จ านวนโครงการที่
สอดรับกับแนวทาง 

1 1.1   
 1.2   
 1.3   
 ฯลฯ   

2 2.1   
 2.2   
 2.3   
 ฯลฯ   

3 3.1   
 3.2   
 3.3   
 ฯลฯ   
 



 

(คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
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ตัวช้ีวัด 2.4 จ านวนองค์ประกอบของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ หลักฐานประกอบการประเมิน 

 
2.4 จ านวนองค์ประกอบของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 

 
4 

 
......... 

 
ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่ 

 
1. พิจารณาองค์ประกอบของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     พิจารณาจากจ านวนองค์ประกอบของแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา 11 องค์ประกอบ  และถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.3/ ว 1316 ลงวันที่ 4 
มีนาคม 2559 ก าหนด ดังนี้ 
1. ที่มาของวิสัยทัศน์ 
2. วิสัยทัศน์ 
3. พันธกิจ 
4. จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา พร้อมตัวชี้วัด 
5. ผลการจัดการศึกษาในปีที่ผ่านมา 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 
7. บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
8. รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม 
9. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
10.วิธีการติดตามและประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการประจ าปี

การศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
11. ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการ      
ประจ าปีการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
 

  

ข้อ รายการ ด าเนินการ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
1 ที่มาของวิสัยทัศน์   
2 วิสัยทัศน์   
3 พันธกิจ    
4 จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา   

พร้อมตัวชี้วัด 
  

5 ผลการจัดการศึกษาในปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 

  

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ    
แนวทางการพัฒนา 

  

7 บัญชีโครงการ/กิจกรรม    
8 รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม   

 



 

(คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
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เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ หลักฐานประกอบการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. อื่นๆ.......................(ระบุ) 
 
 

  มี 11 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1- 11 4  
  มี 8 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1- 8 3  
  มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1- 6 2  
  มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1- 5 1  
  มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1- 4 0  

ข้อ รายการ ด าเนินการ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
9 คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 

  

10 วิธีการติดตามและประเมินผล การ
น าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา
ไปสู่การปฏิบัติ 

  

11 ห้วงเวลาในการติดตามและ
ประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
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ตัวช้ีวัด 2.5 ระดับความสอดคล้องระหว่างแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษากับแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
 

เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ หลักฐานประกอบการประเมิน 
2.5 ระดับความสอดคล้องระหว่างแผนปฏิบัติการประจ าปี

การศึกษากับแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
 
4 

 
......... 

 
ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่ 

1. พิจารณาความสอดคล้องแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษากับแผนพัฒนา
การศึกษาสามปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     พิจารณาจากความสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา และ 
โครงการของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา กับแผนพัฒนา
การศึกษาสามปี ดังนี้  

1. วิสัยทัศน์ของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ตรงกันกับ
วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 

2. พันธกิจของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ตรงกันกับ    
พันธกิจของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 

3. จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
ตรงกันกับจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษา
สามปี  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา
ตรงกันกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี  

5. แนวทางการพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ตรงกัน
กับแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 

6. โครงการของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ตรงกันกับ
โครงการของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 

 

  

ข้อ รายการ ด าเนินการ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
1 วิสัยทัศน์ของแผนปฏิบัติการประจ าปี

การศึกษาตรงกัน กับวิสัยทัศน์ของ
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี 

  

2 พันธกิจของแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษาตรงกันกับพันธกิจของแผนพัฒนา
การศึกษาสามปี 

  

3 จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาของแผนปฏิบัติ
การประจ าปีการศึกษา ตรงกันกับ
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาของแผนพัฒนา
การศึกษาสามปี  

  

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา ตรงกันกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี  

  

 



 

(คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
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เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ หลักฐานประกอบการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 

   

   
1. วิสัยทัศน์ของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ตรงกันกบัวสิัยทัศน์

ของแผนพัฒนาการศึกษาสามป ี
2. พันธกิจของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ตรงกันกับพนัธกิจของ

แผนพัฒนาการศึกษาสามป ี
3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาของแผนปฏิบตัิการประจ าปีการศึกษา ตรงกัน  

กับของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนปฏบิัติการประจ าปีการศึกษา ตรงกันกับ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี  
5. แนวทางการพฒันาของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ตรงกันกับ

แนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
6. โครงการของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ตรงกันกบัโครงการของ

แผนพัฒนาการศึกษาสามป ี

4   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. อ่ืนๆ.......................(ระบุ) 

   
1. วิสัยทัศน์ของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ตรงกันกบัวสิัยทัศน์

ของแผนพัฒนาการศึกษาสามป ี
2. พันธกิจของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ตรงกันกับพันธกิจของ

แผนพัฒนาการศึกษาสามป ี
3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาของแผนปฏิบตัิการประจ าปีการศึกษา ตรงกัน  

กับของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนปฏบิัติการประจ าปีการศึกษา ตรงกันกับ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี  
5. แนวทางการพฒันาของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ตรงกันกับ

แนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 

3   

ข้อ รายการ ด าเนินการ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
5 แนวทางการพัฒนาของแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีการศึกษา ตรงกันกับแนว
ทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษา
สามปี 

  

6 โครงการของแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษาตรงกันกับโครงการของ
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
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เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ หลักฐานประกอบการประเมิน 
   
1. วิสัยทัศน์ของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ตรงกันกับ

วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
2. พันธกิจของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ตรงกันกับพันธกิจ

ของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
3. จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 

ตรงกัน กับจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษา
สามปี  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
ตรงกันกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 

2   

   
1. วิสัยทัศน์ของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ตรงกันกับ

วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
2. พันธกิจของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ตรงกันกับพันธกิจ

ของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
3. จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 

ตรงกันกับจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษา
สามปี 

1   

   
1. วิสัยทัศน์ของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ตรงกันกับ

วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
2. พันธกิจของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ตรงกันกับพันธกิจ

ของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 

0   



 

(คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
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ตัวช้ีวัด 2.6 ร้อยละของโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาที่ถูกน าไปปฏิบัติ 
 

 
 

เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ หลักฐานประกอบการประเมิน 
2.6  ร้อยละของโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา    

ที่ถูกน าไปปฏิบัติ 
 
4 

 
......... 

ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่ 
1. พิจารณาโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาที่ถูกน าไปปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. อ่ืนๆ.......................(ระบุ) 

         พิจารณาจากร้อยละของโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษาท่ีถูกน าไปปฏิบัติ  
สูตรการค านวณ 

ร้อยละของโครงการที่ถูกน าไปปฏิบัติ   
= จ านวนโครงการที่ถูกน าไปปฏิบัติ x 100       

                        จ านวนโครงการทั้งหมด 

  

เกณฑ์การให้คะแนน   
  ร้อยละ 90.01-100.00 ของโครงการในแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีการศึกษาที่ถูกน าไปปฏิบัติ 
4  

  ร้อยละ 80.01-90.00 ของโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษาท่ีถูกน าไปปฏิบัติ 

3  

  ร้อยละ 70.01-80.00 ของโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษาท่ีถูกน าไปปฏิบัติ 

2  

  ร้อยละ 60.01-70.00 ของโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษาที่ถูกน าไปปฏิบัติ 

1  

  น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 ของโครงการในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษาที่ถูกน าไปปฏิบัติ 

0  

ยุทธศาสตร์
ที่ 

แนวทางที่ จ านวนโครงการ
ทั้งหมดในแนวทาง 

จ านวนโครงการที่ถูก
น าไปด าเนินการ 

1 1.1   
1.2   
1.3   
ฯลฯ   

2 2.1   
2.2   
2.3   
ฯลฯ   

3 3.1   
3.2   
3.3   
ฯลฯ   

ฯลฯ ฯลฯ   
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ตัวช้ีวัด 2.7 จ านวนองค์ประกอบของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
 

 
 
 

เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ หลักฐานประกอบการประเมิน 
2.7  จ านวนองค์ประกอบของแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ 
 

 
4 

 
......... 

 
ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่ 

 
1. พิจารณาองค์ประกอบของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. อ่ืนๆ.......................(ระบุ) 

         พิจารณาจากจ านวนองค์ประกอบของแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 7 องค์ประกอบ ดังนี้  

1. สถานะทางการคลัง 
2. รายได้  
3. รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา  
4. บันทึกหลักการและเหตุผล 
5. ประมาณการรายได้ 
6. รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
7. รายละเอียดรายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

  

เกณฑ์การให้คะแนน   
   มี 7 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1- 7 4  
   มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1- 6 3  
   มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1- 5 2  
   มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1- 4 1  
   มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1- 3 0  

ข้อ รายการ ด าเนินการ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
1 สถานะทางการคลัง   

2 รายได้    
3 รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

และแนวทางการพัฒนา  
  

4 บันทึกหลักการและเหตุผล   
5 ประมาณการรายได้   
6 รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา   
7 รายละเอียดรายจ่ายตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
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ตัวช้ีวัด 2.8 ระดับความสอดคล้องระหว่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณกับแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 

เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ หลักฐานประกอบการประเมิน 
2.8  ระดับความสอดคล้องระหว่างแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณกับแผนพัฒนาการศึกษาสามปี   
 
4 

 
......... 

 
ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่ 

1. พิจารณาความสอดคล้องแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณกับแผนพัฒนา
การศึกษาสามปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    พิจารณาจากความสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา และ 
โครงการของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ กับแผนพัฒนา
การศึกษาสามปี ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ
ตรงกันกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสาม
ป ี

2. แนวทางการพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
ตรงกันกับแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 

3. โครงการของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณตรงกันกับ 
โครงการของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 

4. วงเงินงบประมาณของโครงการของแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ ตรงกันกับวงเงินงบประมาณของโครงการของ
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี 

5. การก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในรายละเอียด
รายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ตรงกันกับ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษา
สามปี 

 

  

ข้อ รายการ ด าเนินการ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนปฏิบัติ

การประจ าปีงบประมาณตรงกันกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนา
การศึกษาสามปี 

  

2 แนวทางการพัฒนาของแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ ตรงกันกับแนว
ทางการพัฒนาของแผนพัฒนา
การศึกษาสามปี 

  

3 โครงการของแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ ตรงกันกับโครงการของ
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
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เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ หลักฐานประกอบการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. อ่ืนๆ.......................(ระบุ) 

     
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ

ตรงกันกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
2. แนวทางการพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

ตรงกันกับแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
3. โครงการของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ตรงกันกับ

โครงการของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
4. วงเงินงบประมาณของโครงการของแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ ตรงกันกับวงเงินงบประมาณของโครงการของ
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี 

5. การก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในรายละเอียด
รายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ตรงกันกับ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษา
สามปี 

4  

    
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ

ตรงกันกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
2. แนวทางการพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

ตรงกันกับแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
3. โครงการของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ตรงกันกับ

โครงการของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
 
 

3  

ข้อ รายการ ด าเนินการ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
4 วงเงินงบประมาณของโครงการของ

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
ตรงกันกับวงเงินงบประมาณของ
โครงการของแผนพัฒนาการศึกษา 
สามปี 

  

5 การก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทาง 
การพัฒนาในรายละเอียดรายจ่ายตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ
ตรงกันกับยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
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เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ หลักฐานประกอบการประเมิน 
4.   วงเงินงบประมาณของโครงการของแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ ตรงกันกับวงเงินงบประมาณของโครงการของ
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี 

 

    
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ

ตรงกันกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
2. แนวทางการพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

ตรงกันกับแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
3. โครงการของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ตรงกันกับ

โครงการของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
 

 
 
 
 
2 

  

    
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ

ตรงกันกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
2. แนวทางการพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

ตรงกันกับแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
 

1   

    
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ

ตรงกันกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 

0 
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ตัวช้ีวัด 2.9 ร้อยละของโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณท่ีถูกน าไปปฏิบัติ 
 

 
 

 

เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ หลักฐานประกอบการประเมิน 
2.9  ร้อยละของโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ   

ที่ถูกน าไปปฏิบัติ 
 
4 

 
......... 

 
ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่ 

1. พิจารณาโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณที่ถูกน าไปปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. อ่ืนๆ.......................(ระบุ) 

    พิจารณาจากร้อยละของโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณท่ีถูกน าไปปฏิบัติ  

สูตรการค านวณ 

ร้อยละของโครงการที่ถูกน าไปปฏิบัติ   
= จ านวนโครงการที่ถูกน าไปปฏิบัติ x 100       

                        จ านวนโครงการทั้งหมด 

  

เกณฑ์การให้คะแนน   
    ร้อยละ 90.01-100.00  ของโครงการในแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณที่ถูกน าไปปฏิบัติ 
4  

    ร้อยละ 80.01-90.00 ของโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณที่ถูกน าไปปฏิบัติ 

3  

    ร้อยละ 70.01-80.00 ของโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณที่ถูกน าไปปฏิบัติ 

2  

    ร้อยละ 60.01-70.00 ของโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณที่ถูกน าไปปฏิบัติ 

1  

    น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60.00  ของโครงการในแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณที่ถูกน าไปปฏิบัติ 

0  

ยุทธศาสตร์ที่ แนวทางที่ จ านวนโครงการ
ทั้งหมดในแนวทาง 

จ านวนโครงการที่
ถูกน าไปปฏิบัติ 

1 1.1   
1.2   
1.3   
ฯลฯ   

2 2.1   
2.2   
2.3   
ฯลฯ   

ฯลฯ ฯลฯ   
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3. ประเด็นการประเมินที่ 3 ผลของแผนพัฒนาการศึกษา 
 

คะแนนเต็ม     8   คะแนน 
คะแนนที่ได้  _____ คะแนน 

 
ตัวช้ีวัด 3.1 สัดส่วนตัวชี้วัดของจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาทีบ่รรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ หลักฐานประกอบการประเมิน 
3.1 สัดส่วนตัวชี้ วัดของจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาตามแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาที่บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
 
4 

 
......... 

ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่ 

1. จ านวนตัวชี้วัดของจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาท่ีบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. อ่ืนๆ.(ระบุ)........................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

    พิจารณาจากจ านวนตัวชี้วัดของจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาที่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
กับ จ านวนตัวชี้วัดทั้งหมดของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
สูตรการค านวณ 

      สัดสว่นตัวชีว้ัดที่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด   
       =    จ านวนตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด   
                       จ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด 

  

เกณฑ์การให้คะแนน   
 สัดส่วนตัวชีว้ัดที่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด  =  0.91-1.00 4  
 สัดส่วนตัวชีว้ัดที่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด  =  0.81-0.90 3  
 สัดส่วนตัวชีว้ัดที่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด  =  0.71-0.80 2  
 สัดส่วนตัวชีว้ัดที่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด  =  0.61-0.70 1  
 สัดส่วนตัวชีว้ัดที่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 

0.60 
0  

จุดมุ่งหมาย 
เพื่อการพัฒนา 

จ านวนตัวช้ีวัดของ
จุดมุ่งหมายเพื่อการ

พัฒนา 

จ านวนตัวช้ีวัดของ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่

บรรลุเป้าหมาย 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   

ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ 
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ตัวช้ีวัด 3.2 ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อแผนพัฒนาการศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ หลักฐานประกอบการประเมิน 
3.2 ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อแผนพัฒนา   
     การศึกษา 

 
4 

 
......... 

ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่ 
1. จ านวนตัวชี้วัดของจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

การศึกษาท่ีบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาจากระดับความพึงพอใจต่อการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา การน าแผนพัฒนาการศึกษาไปปฏิบัติ และผลของ
แผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษา 

สูตรการค านวณ 

ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ   

= ผลรวมของระดับคะแนนความพึงพอใจ    

       จ านวนข้อค าถามท้ังหมด 

  

เกณฑ์การให้คะแนน   
  มีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ  = 4.21 – 5.00 4  
  มีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ  = 3.41 – 4.20 3  
  มีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ  = 2.61 – 3.40 2  
  มีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ  = 1.81 – 2.60 1  
  มีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ  = 1.00 – 1.80 0  

 
 
 
 
 

ข้อ ข้อความ คะแนน
รวม 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

1 ความพึงพอใจต่อการเปิดโอกาสให้
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน
เสนอปัญหาหรือความต้องการให้
สถานศึกษาน าไปจัดท าแผนพฒันา
การศึกษาของสถานศึกษา (แผนยุทธ- 
ศาสตร์การพัฒนา แผนพฒันาการศึกษา
สามปี แผนปฏิบัติการประจ าปกีารศึกษา
และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ)  

   

2 ความพึงพอใจต่อการส่งระเบียบวาระ 
การประชุมให้คณะกรรมการสถาน 
ศึกษาขั้นพื้น ฐานเปน็การล่วงหน้า 
เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานมีความพร้อมในการเข้าประชุม
พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา  
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3.2 ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อแผนพัฒนา   
     การศึกษา 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ ข้อความ คะแนน
รวม 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

3 ความพึงพอใจต่อการเปิดโอกาสให้คณะ 
กรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานพิจารณา 
อย่างละเอียด ในการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบแผนพฒันาการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา แผนพฒันาการ ศึกษาสามปี 
แผนปฏบิัติการประจ าปีการศึกษาและ
แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ)  

   

4 ความพึงพอใจต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

   

5 ความพึงพอใจต่อแผนพฒันาการศึกษา
สามปีของสถานศึกษา  

   

6 ความพึงพอใจต่อแผนปฏบิัติการ
ประจ าปีการศึกษาของสถานศึกษา 

   

7 ความพึงพอใจต่อแผนปฏบิัติการ
ประจ าปีงบประมาณของสถานศึกษา 

   

8 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการศกึษาของ
สถานศึกษา 
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เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ หลักฐานประกอบการประเมิน 
3.2 ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อแผนพัฒนา 
     การศึกษา  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. อ่ืนๆ.(ระบุ)........................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

ข้อ ข้อความ คะแนน
รวม 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

9 ความพึงพอใจต่อการเปิดโอกาสให้ 
คณะ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เข้าร่วมกิจกรรมหรือการจัดงานต่าง ๆ
ของสถาน ศึกษา  

   

10 ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการและ
ใช้ทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสดุ
แก่สถานศึกษา  

   

11 ความพึงพอใจต่อการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาให้
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน
ทราบ  

   

12 ความพึงพอใจต่อการเปิดโอกาสให้คณะ 
กรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานให้
ค าปรึกษา แนะน าเก่ียวกับการด าเนินงาน
ตามโครงการต่าง ๆ ของสถานศึกษา 

   

13 ท่านมีความพึงพอใจต่อกระบวนการ
ประเมิน ผลการปฏิบัตงิานตาม
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  
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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 

ผลการประเมนิ 
ตัวช้ีวัด 2.1 2.2 2.3 2.4 

ผลการประเมิน             
ประเด็นที่ 3 ผลของแผนพัฒนาการศึกษา   

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับคุณภาพ 

รายด้าน 
ผลการประเมิน 

ตัวช้ีวัด 3.1 3.2 
ผลการประเมิน       

สรุปผลการประเมินประเด็นที่ 1-3 
ค่าเฉลี่ยประเด็นการประเมินที่ 1  
ค่าเฉลี่ยประเด็นการประเมินที่ 2  
ค่าเฉลี่ยประเด็นการประเมินที่ 3  

รวมคะแนนเฉลี่ย ทั้ง 3 ประเด็น   

ระดับคุณภาพประเด็น   
 
 

ผู้ประเมิน .................................................... 
                                                                                          (.............................................) 
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บทที่  5 
การรายงานผลการประเมินแผนพัฒนาการศึกษา 

 

การเขียนรายงานผลการประเมินแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นขั้นตอนส าคัญที่สถานศึกษา หรือผู้ประเมินจะต้องด าเนินการจัดท า ทั้งนี้ เพ่ือ
เป็นการน าเสนอภาพรวมของผลการประเมินต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสามารถ 

น าไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ ส าหรับการพัฒนาการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา และการ
น าแผนพัฒนาการศึกษาไปปฏิบัติในครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
   

1. ความส าคัญของรายงานผลการประเมินแผนพัฒนาการศึกษา 
 

การรายงานผลการประเมินแผนพัฒนาการศึกษา มีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนางานในสถานศึกษาหลายลักษณะ ดังนี้ 

1. ใช้เป็นเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงข้อมูลสารสนเทศ ( Information) ต่อการพัฒนาจะมี 
คุณค่า ในเชิงการบริหารงานหรือพัฒนางานได้เป็นอย่างด ี

2. ใช้เป็นสื่อกลางสร้างความเข้าใจชัดเจน ก่อให้เกดิการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ท าให้ทราบถึงคุณภาพของการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา การน าแผนพัฒนา
การศึกษาไปปฏิบัติและผลของแผนพัฒนาการศึกษา 

3. ผลจากการประเมินก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เป็นการสร้างองค์ความรู้
ร่วมกัน ท าให้เกิดความกระจ่างและมีความม่ันใจในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 

4. ผลจากการประเมินเป็นการยกระดับหรือพัฒนางานให้มีมาตรฐานสูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากมี
เป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ 
   

2. รูปแบบรายงานผลการประเมินแผนพัฒนาการศึกษา 
            

การก าหนดรูปแบบรายงานผลการประเมินแผนพัฒนาการศึกษา ขึ้นอยู่กับวิธีการที่สถาน 
ศึกษาก าหนด อาจมีหัวข้อที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามเพ่ือให้การรายงานข้อมูลมีความสมบูรณ์ครบถ้วน 
ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จึงน าเสนอส่วนประกอบส าคัญของแบบรายงาน ซึ่งแบ่งออกเป็น
เอกสาร 2 รายการ (รายละเอียดดังภาคผนวก ก-แบบรายงานแผน) เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

 
2.1 แบบรายผลการประเมินแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (ส าหรับสถานศึกษา) ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับ  

- ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา ชื่อและที่ตั้ง ประวัติและความเป็นมา บุคลากรและอาคาร
สถานที ่  
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- ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินแผนพัฒนาการศึกษา วัตถุประสงค์การประเมิน กลุ่มเป้าหมาย
การประเมิน วิธีการด าเนินการประเมิน ระยะเวลาด าเนินการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

ตอนที่ 2 ผลการประเมินแผนพัฒนาการศึกษา (ส าหรับสถานศึกษาและคณะกรรมการ
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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     (คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศกึษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)     

 

3. ความครบถ้วนสมบูรณ์ (Completeness) เนื้อหาสาระในรายงานจะต้องมีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกหัวข้อ ตามขั้นตอนของกระบวนการจัดท า หรือตามกรอบโครงสร้างหรือ
ส่วนประกอบของรายงานที่ควรจะเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องน าเสนอผลการประเมิน ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการประเมิน 

4. ความเป็นเอกภาพ (Unity) เนื้อหาสาระในแต่ละบท แต่ละตอนหรือแต่ละเรื่องจะต้องมี
ความเป็นเอกภาพหรือเป็นเรื่องเดียวกัน 

5. ความสัมพันธ์สอดคล้องเชื่อมโยง (Correspondence) เนื้อหาสาระระหว่างบทจะต้อง
มีการจัดระเบียบหรือเรียบเรียงให้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันโดยตลอด เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกัน
อย่างต่อเนื่อง จะช่วยท าให้ผู้อ่านทราบแนวความคิดการพัฒนาแผนได้อย่างและต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน 

6. ความคงเส้นคงวาหรือความสม่ าเสมอ (Consistency) การใช้ถ้อยค าหรือข้อความใน
รายงานจะต้องให้มีความคงเส้นคงวาหรือความคงที่ในการใช้ภาษา เพ่ือมิให้ผู้อ่านเกิดความสับสน   

7. ความกระจ่างชัด (Clarity) ข้อความหรือภาษาที่ใช้ในรายงานต้องมีความชัดเจนไม่
ก ากวมหรือคลุมเครือผู้อ่านต้องสามารถเข้าใจได้ง่ายโดยไม่ต้องตีความ  

8. ความตรงประเด็น (Pertinent) เนื้อหาสาระที่น าเสนอต้องมุ่งตอบปัญหาการด าเนินการ
หรือวัตถุประสงค์ของการประเมินที่ก าหนดไว้เป็นหลัก หลีกเลี่ยงการเขียนวกวน หรือยืดยาวที่มีสาระไม่
ตรงประเดน็ 

9. ความเป็นประโยชน์ (Utility) รายงานที่ดีจะต้องน าเสนอสารสนเทศที่ได้จากการ
ด าเนินการอย่างมีคุณค่า สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งทางวิชาการที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และ
เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติ หรือพัฒนางานได้อย่างต่อเนื่อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)  

 

 

บทท่ี  6 
แนวทางการประเมิน 

แผนพัฒนาการศึกษาของส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา  
 
1. แนวทางการประเมิน  

วัตถุประสงค์ของการประเมินแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือประเมิน
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา การน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ และผลที่ได้
จากการปฏิบัติตามแผนพัฒนาการศึกษา ดังนั้น แนวทางที่ใช้ในการประเมินแผนพัฒนาการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงพิจารณาจากองค์ประกอบของการประเมินทั้งสามด้านดังกล่าวมาก าหนด
เป็นตัวชี้วัด และรูปแบบการประเมินตามตัวชี้วัด โดยใช้วิธีแบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ   

 

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 

 

ประเด็นการประเมินที่ 1 การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  
ตัวชี้วัด 1.1 ระดับความส าเร็จของการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
ตัวชี้วัด 1.2 ระดับความส าเร็จของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพ่ือก 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  

 

      ประเด็นการประเมินที่ 2 การน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ   
ตัวช้ีวัด 2.1  ระดับความสอดคล้องระหว่างแผนพัฒนาการศึกษาสามปีกับแผนยุทธศาสตร์ 
  การพัฒนาการศึกษา 
ตัวช้ีวัด 2.2  จ านวนองค์ประกอบของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
ตัวช้ีวัด 2.3  ระดับความสอดคล้องของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี  
ตัวช้ีวัด 2.4  ร้อยละของโครงการในแผนพัฒนาการศึกษาสามปีที่ถูกน าไปปฏิบัติ 
 
 
 



 

(คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)  
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ผลของแผนพัฒนาการศึกษา   
ตัวชี้วัด 3.1 สัดส่วนตัวชี้วัดของจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

การศึกษาที่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
ตัวช้ีวัด 3.2 ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อแผนพัฒนาการศึกษา   
     

3. กลุ่มเป้าหมายของการประเมิน  
กลุ่มเป้าหมายในการประเมินแผนพัฒนาการศึกษา ได้แก่ ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

4. รายละเอียดประเด็นการประเมิน ตัวช้ีวัด เกณฑ์ และการแปลความหมาย 
    เครื่องมือส าหรับการประเมินแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 

ประเด็นการประเมินที่ 1 การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
ประเด็นการประเมินที่ 2 การน าแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
ประเด็นการประเมินที่ 3 ผลของแผนพัฒนาการศึกษา   
 

การแปลความหมายระดับคะแนนตัวช้ีวัด   
คะแนน  0 1 2 3 4 

การแปลความหมายคะแนน
ตัวช้ีวัด 

ต้องปรับปรุง ควรปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

 

การแปลความหมายระดับคุณภาพ   
คะแนนเฉลี่ย 0.00 – 1.00 1.01 – 2.00 2.01 – 3.00 3.01 – 4.00 
ระดับคุณภาพ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

(คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)  
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ตัวช้ีวัด 1.1 ระดับความส าเร็จของการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์             
การพัฒนาการศึกษา 

 
ค าอธิบายตัวช้ีวัด 1.1 : 
พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย  
1 ข้อมูลจากล่างข้ึนบน (bottom up) ได้แก่  

1.1 ปัญหาและความต้องการตามภาระงานของส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา ได้แก่ งานหรือ
โครงการของฝ่ายต่างๆ ในส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาที่ต้องด าเนินงาน  

1.2 ปัญหาและความต้องการของประชาชนด้านการศึกษา ได้แก่ งานหรือโครงการของ
ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา และส านัก/กอง/ส่วนอ่ืนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องจัดการศึกษา
นอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย   

1.3 ปัญหาและความต้องการของประชาชนด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬาและ
นันทนาการ ได้แก่ งานหรือโครงการของส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา และส านัก/กอง/ส่วนอ่ืนในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีต้องบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุน
กีฬาและนันทนาการ 

1.4 แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ โครงการ
ต่าง ๆ จากแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

2. ข้อมูลจากบนลงล่าง (top down) ได้แก่  
         2.1 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ได้แก่ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และนโยบายอ่ืน ๆ ของรัฐบาลที่เก่ียวข้องกับการศึกษา  
         2.2 นโยบายการศึกษาท้องถิ่น ได้แก่ แผนพัฒนาการศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

นโยบายการศึกษาของกลุ่มพ้ืนที่การศึกษาท้องถิ่น 
          2.3 นโยบายของกลุ่มจังหวัด จังหวัด และอ าเภอที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ได้แก่ แผนพัฒนา

ของกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาอ าเภอที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 
              2.4 นโยบายการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และ
แผนพัฒนาสามปี ตลอดจนนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาของผู้บริหารท้องถิ่น 

โดยก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ 

ประเด็นการประเมินที่ 1 การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
 



 

(คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)  
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เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัด 1.1 : 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

0 ไมม่ีการส ารวจและใช้ข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
1 มีการส ารวจและใช้ข้อมูลตาม 1.1, 1.2, 1.3 และ 1.4 และไม่มีข้อมูลจากบน

ลงล่าง ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
2 มีการส ารวจและใช้ข้อมูลตาม 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 และข้อมูลจากบนลงล่าง 

2.1, 2.2, 2.3 หรือ 2.4 จ านวน 2 รายการ ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษา 

3 มีการส ารวจและใช้ข้อมูลตาม 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 และข้อมูลจากบนลงล่าง 
2.1, 2.2, 2.3 หรือ 2.4 จ านวน 3 รายการ ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษา 

4 มีการส ารวจและใช้ข้อมูลตาม 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 , 2.1, 2.2, 2.3,2.4 ในการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

 

การแปลความหมายระดับคะแนนตัวช้ีวัด 1.1 : 
ระดับคะแนน การแปลความหมาย 

4 ดีมาก 
3  ดี 
2  พอใช้ 
1  ควรปรับปรุง 
0  ต้องปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)  
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ตัวช้ีวัด 1.2 ระดับความส าเร็จของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา 

 

ค าอธิบายตัวช้ีวัด 1.2 : 
พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และระดับความส าเร็จของการ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งจะต้องน าปัญหา/ความต้องการ และข้อมูลส าหรับใช้ในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ตามตัวชี้วัด 1.1 มาท าการจัดหมวดหมู่ของข้อมูล เพ่ือก าหนดเป็น
วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา โดยก าหนดเป็น
ระดับข้ันของความส 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 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)  
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ตัวช้ีวัด 1.3  ระดับความส าเร็จของการศึกษาความเป็นไปได้ของการบรรลุวิสัยทัศน์ โดยใช้เทคนิค
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis)  
 

 

ค าอธิบายตัวช้ีวัด 1.3 : 
            การวิเคราะห์โอกาส - อุปสรรคเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา 

ว่า ปัจจุบันส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา มีสภาพแวดล้อมภายนอกอะไรบ้างที่จะช่วยสนับสนุนให้ส านัก/กอง/
ส่วนการศึกษา บรรลุตามประเด็นการพัฒนาที่จะน าไปเขียนเป็นวิสัยทัศน์ และมีสภาพแวดล้อมภายนอกอะไรบ้าง
ที่จะท าให้ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาล้มเหลวไมบ่รรลุตามประเด็นการพัฒนาที่จะน าไปเขียนเป็นวิสัยทัศน์ 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

         พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ของการ
บรรลุวิสัยทัศน์ โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis กล่าวคือ หลังจากที่ได้ประเด็นการพัฒนาที่จะน าไปเขียน
เป็นวิสัยทัศน์แล้ว จะต้องท าการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ว่าการ  
ทีส่ านัก/กอง/ส่วนการศึกษา จะด าเนินงานให้บรรลุตามประเด็นการพัฒนาเหล่านั้นได้  

         ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา มีจุดแข็งและมีโอกาสอะไร อย่างไร ที่จะท าให้บรรลุตามประเด็น
การพัฒนาที่จะน าไปเขียนเป็นวิสัยทัศน์ และส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา มีจุดอ่อน และมีอุปสรรคอะไร 
อย่างไร ที่จะท าให้ล้มเหลวไม่สามารถบรรลุตามประเด็นการพัฒนาที่จะน าไปเขียนเป็นวิสัยทัศน์ได ้ 

         โดยที่การวิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อนเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในของส านัก/กอง/ส่วน
การศึกษา ว่า ปัจจุบันส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา มีศักยภาพมากน้อยเพียงใด ในการบรรลุตามประเด็นการ
พัฒนาที่จะน าไปเขียนเป็นวิสัยทัศน์   
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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 าอธิบายตัวช้ีวัด 1.4 : 
พิจารณาจากจ านวนองค์ประกอบของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาซ่ึงมี 9 

องค์ประกอบ ดังนี้  
1. บทน า  
2. วิสัยทัศน์  
3. พันธกิจ  
4. จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา พร้อมตัวชี้วัด 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
6. แนวทางการพัฒนา 
7. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาไปสู่การ 

ปฏิบัติ   
8. วิธีการติดตามและประเมินผลการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ  
9. ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาไปสู่การ 

ปฏิบัติ  
 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัด 1.4 : 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
0 มี 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 
1 มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1- 3 
2 มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1- 5 
3 มี 7 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1- 7 
4 มี 9 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1- 9 

 

 



 

(คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)  
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 การแปลความหมายระดับคะแนนตัวช้ีวัด 1.4 : 
ระดับคะแนน การแปลความหมาย 

4 ดีมาก 
3  ดี 
2  พอใช้ 
1  ควรปรับปรุง 
0  ต้องปรับปรุง 
 

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. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสอดคล้องกับพันธกิจได้อย่างเหมาะสม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาน าไปสู่ความส าเร็จตามตัวชี้วัดของจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาได้อย่างแท้จริง 
6. แนวทางการพัฒนาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาได้อย่างเหมาะสม 
7. แนวทางการพัฒนาน าไปสู่ความส าเร็จตามตัวชี้วัดของจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาได้อย่างแท้จริง 
 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัด 1.5 : 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

0 1. พันธกิจเป็นภารกิจหน้าที่ที่ไม่น 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. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสอดคล้องกับพันธกิจได้อย่างเหมาะสม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาน าไปสู่ความส าเร็จตามตัวชี้วัดของจุดมุ่งหมายเพ่ือการ

พัฒนาได้อย่างแท้จริง 
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
4 1. พันธกิจเป็นภารกิจหน้าที่ที่น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 

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

พัฒนาได้อย่างแท้จริง 
6. แนวทางการพัฒนาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาได้อย่างเหมาะสม 
7. แนวทางการพัฒนาน าไปสู่ความส าเร็จตามตัวชี้วัดของจุดมุ่งหมายเพ่ือการ

พัฒนาได้อย่างแท้จริง 
 

การแปลความหมายระดับคะแนนตัวช้ีวัด 1.5 : 
ระดับคะแนน การแปลความหมาย 

4 ดีมาก 
3  ดี 
2  พอใช้ 
1  ควรปรับปรุง 
0  ต้องปรับปรุง 

 

ค่าเฉลี่ยและการแปลความหมายการประเมินประเด็นการประเมินที่ 1  
 การประเมินแผนพัฒนาการศึกษาของส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา ในประเด็นการประเมินที่ 

1 ด้านการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ประกอบด้วย ตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด มีการก าหนดระดับเกณฑ์
คะแนนการประเมิน (ค่าเฉลี่ยของตัวชี้วัด 1.1 – 1.5) และการแปลความหมาย ดังนี้ 
 

การแปลความหมายระดับคุณภาพ   
คะแนนเฉลี่ย 0.00 – 1.00 1.01 – 2.00 2.01 – 3.00 3.01 – 4.00 
ระดับคุณภาพ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
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ตัวช้ีวัด 2.1 ระดับความสอดคล้องระหว่างแผนพัฒนาการศึกษาสามปีกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษา 

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 2.1 : 
พิจารณาจากความสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา ยุทธศาสตร์ 

และแนวทางการพัฒนา ในแผนพัฒนาการศึกษาสามปีกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ดังนี้  
1. วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับวิสัยทัศน์ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

การศึกษา 
2. พันธกิจของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับพันธกิจของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

การศึกษา 
3. จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา

ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  
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. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาสามปีตรงกันกับ

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
 

ประเด็นการประเมินที่ 2 การน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ   
 



 

(คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)  

 

 

85 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
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 
 

การแปลความหมายระดับคะแนนตัวช้ีวัด 2.1 : 
ระดับคะแนน การแปลความหมาย 

4 ดีมาก 
3  ดี 
2  พอใช้ 
1  ควรปรับปรุง 
0  ต้องปรับปรุง 
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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 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1- 3 
1 มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1- 5 
2 มี 7 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1- 7 
3 มี 9 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1- 9 
4 มี 11 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1- 11 
 
การแปลความหมายระดับคะแนนตัวช้ีวัด 2.2 : 

ระดับคะแนน การแปลความหมาย 
4 ดีมาก 
3  ดี 
2  พอใช้ 
1  ควรปรับปรุง 
0  ต้องปรับปรุง 
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ตัวช้ีวัด 2.3 ระดับความสอดคล้องของแผนพัฒนาการศึกษาสามปี   
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 2.3: 

พิจารณาจากร้อยละของโครงการในแผนพัฒนาการศึกษาสามปทีีส่อดคล้องกับแนวทางการพัฒนา  
สูตรการค านวณ 

ร้อยละของโครงการที่สอดคล้อง  =    จ านวนโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา x 100       
กับแนวทางการพัฒนา       จ านวนโครงการทั้งหมด 

 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัด 2.3: 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
0 น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60.00 ของโครงการในแผนพัฒนาการศึกษาสามปี                    

สอดรับกับแนวทางการพัฒนา 
1 ร้อยละ 60.01-70.00 ของโครงการในแผนพัฒนาการศึกษาสามปีสอดคล้องกับ

แนวทางการพัฒนา 
2 ร้อยละ 70.01-80.00 ของโครงการในแผนพัฒนาการศึกษาสามปีสอดคล้องกับ

แนวทางการพัฒนา 
3 ร้อยละ 80.01-90.00 ของโครงการในแผนพัฒนาการศึกษาสามปีสอดคล้องกับ

แนวทางการพัฒนา 
4 ร้อยละ 90.01-100.00 ของโครงการในแผนพัฒนาการศึกษาสามปีสอดคล้องกับ

แนวทางการพัฒนา 
 
การแปลความหมายระดับคะแนนตัวช้ีวัด 2.3 : 

ระดับคะแนน การแปลความหมาย 
4 ดีมาก 
3  ดี 
2  พอใช้ 
1  ควรปรับปรุง 
0  ต้องปรับปรุง 
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ตัวช้ีวัด 2.4 ร้อยละของโครงการในแผนพัฒนาการศึกษาสามปีที่ถูกน าไปปฏิบัติ 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 2.4 : 

พิจารณาจากร้อยละของโครงการในแผนพัฒนาการศึกษาสามปีที่ถูกน าไปปฏิบัติ  
 

สูตรการค านวณ 
ร้อยละของโครงการในแผนพัฒนาการศึกษาสามปีที่ถูกน าไปปฏิบัติ   

= จ านวนโครงการที่ถูกน าไปปฏิบัติ x 100       
จ านวนโครงการทั้งหมด 

 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัด 2.4 : 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
0 น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 ของโครงการในแผนพัฒนาการศึกษาสามปี             

ที่ถูกน าไปปฏิบัติ 
1 ร้อยละ 60.01-70.00 ของโครงการในแผนพัฒนาการศึกษาสามปีที่ถูกน าไป

ปฏิบัติ 
2 ร้อยละ 70.01-80.00 ของโครงการในแผนพัฒนาการศึกษาสามปีที่ถูกน าไป

ปฏิบัติ 
3 ร้อยละ 80.01-90.00 ของโครงการในแผนพัฒนาการศึกษาสามปีที่ถูกน าไป

ปฏิบัติ 
4 ร้อยละ 90.01-100.00 ของโครงการในแผนพัฒนาการศึกษาสามปีที่ถูกน าไป

ปฏิบัติ 
 

ค่าเฉลี่ยและการแปลความหมายการประเมินประเด็นการประเมินที่ 2  
การประเมินแผนพัฒนาการศึกษาของส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา ในประเด็นการประเมินที่ 2 

ด้านการน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย ตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด มีการก าหนดระดับ
เกณฑ์คะแนนการประเมิน (ค่าเฉลี่ยของตัวชี้วัด 2.1 – 2.4) และการแปลความหมาย ดังนี้ 
 

การแปลความหมายระดับคุณภาพ   
คะแนนเฉลี่ย 0.00 – 1.00 1.01 – 2.00 2.01 – 3.00 3.01 – 4.00 
ระดับคุณภาพ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

 
 

 



 

(คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)  
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ตัวช้ีวัด 3.1 สัดส่วนตัวช้ีวัดของจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ที่บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 3.1 : 

พิจารณาจากจ านวนตัวชี้วัดของจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ที่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด กับ จ านวนตัวชี้วัดทั้งหมดของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการประเมินที่ 3 ผลของแผนพัฒนาการศึกษา   
 



 

(คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)  
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ตัวช้ีวัด 3.2 ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อแผนพัฒนาการศึกษา       
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 3.2 : 
พิจารณาจากระดับความพึงพอใจต่อการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา การน าแผนพัฒนาการศึกษา

ไปปฏิบัติ และผลของแผนพัฒนาการศึกษาของส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา 
 

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  
การประเมินแผนพัฒนาการศึกษาของส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา ในประเด็นการประเมินที่ 3 

ด้านผลของแผนพัฒนาการศึกษา ประกอบด้วย ตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด มีการก าหนดระดับเกณฑ์คะแนนการ
ประเมิน (ค่าเฉลี่ยของตัวชี้วัด 3.1 – 3.2) และการแปลความหมาย ดังนี้ 

 
การแปลความหมายระดับคุณภาพ   
คะแนนเฉลี่ย 0.00 – 1.00 1.01 – 2.00 2.01 – 3.00 3.01 – 4.00 
ระดับคุณภาพ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

 
 



 

(คู่มือประเมินแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)  
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(รายงานฉบับนี้ ไม่เกิน 10 หน้า) 
  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (ส าหรับสถานศึกษา)  
 
1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา  

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

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

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 .......ปีการศึกษาที่ประเมิน) 

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 ปีการศึกษาที่ประเมิน) 

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  
(ระบุขั้นตอนการประเมินแผนพัฒนาการศึกษา และรูปแบบการประเมินที่สถานศึกษาด าเนินการ โดยเขียน
สรุปเป็นรายข้อ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

(ระบุผลคะแนนที่ได้จากการประเมินตัวชี้วัดการก าหนดแผนพัฒนาการศึกษาท้ัง 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 เพ่ือ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 
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 าปีการศึกษาที่ถูก
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 แบบรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นเลิศ (Best Practice) เป็นแบบรายงานที่ให้สถานศึกษา
เขียนอธิบายผลการปฏิบัติกิจกรรมที่ดีเด่นโดยใช้โรงเรียนเป็นศูนย์การจัดการศึกษาตลอดชีวิตสู่ความเป็นเลิศ
ตามศักยภาพหรืออัจฉริยภาพของผู้เรียน (นักเรียน/เด็ก/เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น) ทั้งการศึกษาในระบบ
นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเป็นคนด ี
มีอีพสุจริต ด ารงชีวิตอยู่ในท้องถิ่นได้อย่างมีความสุข 
 
ชื่อผลงาน(Best Practice) ……………………………………………………………………………………………………………… 

ค าส าคัญ………………………………………………………….……………………………………………………………………………… 

1. เกริ่นน า 
กระบวนการ/วิธีการด าเนินงานในอดีต 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สภาพทั่วไป 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ลักษณะส าคัญของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
วัตถุประสงค์ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ …………………………………………………………………………………………………………… 
และ/หรือ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ………………………………….………………………………………………………… 

2. ล าดับขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมพัฒนา Flow Chart (แผนภูมิ) ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
ขั้นที่ 1 (ระบุวิธีปฏิบัติ) …………………………………………………………………………………………………………………….. 
ขั้นที่ 2 (ระบุวิธีปฏิบัติ) ……………………………………………………………………………………………………………………. 
ขั้นที่ 3 (ระบุวิธีปฏิบัติ) ………………………………………………………………………………………………………………….… 
ขั้นที่ 4 (ระบุวิธีปฏิบัติ) ……………………………………………………………………………………………………………………. 
ขั้นที่ 5 (ระบุวิธีปฏิบัติ) …………………………………………………………………………………………………………………….. 
(หากมีมากกว่า 5 ขั้นตอนสามารถระบุที่ปฏิบัติเพ่ิมเติมได้) 

ล าดับขั้นตอนกระบวนการ 
(เขียนเป็น Flow Chart) 

ข้อ 2 เป็นการน าเสนอแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ ครอบคลุม ท าอะไร (what) ท าอย่างไร (how) และ ท าไมจึงท า (why)  อาจ
เขียนเป็น 2  ส่วน  ส่วนแรกคือขัน้ตอนการด าเนินงาน ส่วนท่ีสอง คือ แผนภูมิของระบบงานท่ีท า  วิธีการและนวตักรรมที่เป็น 
Best Practice หรือ อาจเขียนบอกเล่าขั้นตอนการด าเนินงานจนส าเร็จเป็นผลงานท่ีดเีลิศเป็นความเรยีงก็ได้ 

 แบบสรุปรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
 

ข้อ 1 บอกถึงสภาพที่เป็นอยู่ของหน่วยงาน ความต้องการ
พัฒนา หรือแก้ปัญหา  และเมื่อน ากระบวนการหรือวิธีหรือ
แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศมาใช้ ท าให้เกิดผลส าเร็จอะไรบ้าง 
(การเขียนในส่วนน้ี ควรเขียนให้เรา้ความสนใจ) 
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3.  ผลการด าเนินการ 
ระบุผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย-ตัวชี้วัดที่ก าหนดทั้งเชิงปริมาณ และ/หรือคุณภาพ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
เมื่อด าเนินการตามข้ันตอนของ Best Practice แล้ว ส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/สถานศึกษา/ผู้เรียน
อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ข้อ 3 ผลการด าเนินงาน (ดีแค่ไหน) ทั้งนี้ควรเน้นตัวช้ีวัดส าคัญต่างๆที่แสดงให้เห็นแนวโน้มการเปลีย่นแปลงซึ่งอาจใช้แผนภูมิ
หรือกราฟแสดงให้เห็นถึงการเปลีย่นแปลงการด าเนินงานจนเกดิผลส าเรจ็และอาจมีแผนงานในอนาคตด้วยก็ได ้
 

4. บทเรียนที่ได้รับ  
............................................................................................................................................................. ................. 
................................................................................................................. ............................................................. 
ข้อ 4 เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าผู้เรียนได้เรยีนรู้อะไรบ้าง จากการท างานตามวิธีหรือแนวทางปฏิบตัิที่เป็นเลิศนี ้
 
5.  ปัจจัยความส าเร็จ 
................................................................ .............................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
ข้อ 5 กล่าวถึง สิ่งทีเ่ป็นเคล็ดลบัท่ีท าให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จ รวมทั้งข้อพึงระวังมีอะไรบ้าง  วิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่
เป็นเลิศ ถือว่าเป็นนวตักรรมหรือองค์ความรู้ที่แสดงถึงรูปแบบ วิธีการที่ดีท่ีสดุในการด าเนินงานท่ีเกิดจากการปฏิบตัิจริง มีการ
ตรวจสอบและประเมินผลจนประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย สามารถศึกษาเรยีนรู้แนวคิดและองค์ความรู้ของวิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศแล้วน ามาใช้ในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและองค์การไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาคุณภาพของ
หน่วยงานให้มีมาตรฐานได ้

 
6.  การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ และ/หรือรางวัลที่ได้รับ 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................................................... .............. 
 

7.  ภาคผนวก(ร่องรอย หลักฐาน ภาพถ่าย ชิ้นงาน ฯลฯ) 
 
 

-------------------------------------- 
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รายชื่อที่ปรึกษา 
 

1. นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
2. นายดุษฎี   สุวัฒวิตยากร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
3. นายธนา   ยันตรโกวิท  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
4. นายขจร   ศรีชวโนทัย   รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
4. นายมนัส   สุวรรณรินทร์ ผู้อ านวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา 

ท้องถิ่น 
 
 

รายชื่อคณะผู้จัดท า 
 

1. นางจุฬาภรณ์  จันทนา ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา 
การจัดการศึกษาท้องถิ่น 

2. ดร.สราวุธ ทองปัน ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
เทศบาลเมืองวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

3. ดร.ธเกียรติกมล ทองงอก คร ูโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
เทศบาลเมืองวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

4. ดร.ชัชพลวานิช  เพชรดง ผูเ้ชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา  
 (นักวิชาการอิสระ) 

5. ดร.สิยาพัฐ  เพชรดง ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา  
 (นักวิชาการอิสระ) 

6. นายสุรชัย  ข ามาลัย หัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา 
7. นายมนสวรรค์  สืบศรี หัวหน้าฝ่ายแผนยุทธศาสตร์ทางการศึกษาท้องถิ่น 
8. นางสาวฐิติมา  ช่างไม้ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณทางการศึกษาท้องถิ่น 
9. นางสุวิชาดา  สุขขี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
10. นายวันเลิศ โพธิวรกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 
11. นางรัชนี  ศรีสมบัติ เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 
12. นางสาววิภา  ยอดนุ่ม พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
13. นางสาวชัชฎาภรณ์  ว่องไวชัยเจริญ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
14. นางสาวจุฑาลักษณ์ คุณวัชระกิจ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
  *************************************** 


