
ส่วนที่ 5 
การกำกับ ติดตาม ประเมิน และรายงาน 

................................................................................ 
 โรงเรียนวัดรังสิตได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กำหนดแนวทางในการกำกับ 
ติดตาม ปละเมินผล ตรวจสอบและการรายงานผลการปฏิบัติงาน/การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการไว้ดังนี้ 
 ๑. การกำกับติดตาม 

  ๑.๑ จัดทำรูปแบบการกำกับ  ติดตามงาน 
  ๑.๒ จัดผู้รับผิดชอบในการกับ ติดตามงาน 
  ๑.๓ กำหนดขอบข่ายการกำกับ ติดตามงาน ดังนี้ 

                                  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

๒. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
  ๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
  ๒.๒  สร้างเครื่องมือประเมินผล 
  ๒.๓  ดำเนินตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายก่อนดำเนินโครงการเพ่ือดูความเป็นไปได้ระหว่างดำเนิน

โครงการ เพ่ือดูความก้าวหน้า  และปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน และประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการเพ่ือดู
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานตามโครงการ 

 
 
 
 
 
 

ด้านปัจจัย 

ด้านกระบวนการ 

ด้านผลผลิต 

ผลการดำเนินงาน 
ปัญหา/อุปสรรค 

การกำกับ 
ติดตาม 

การปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการ 

ปรับปรุงและพัฒนางาน 
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วงจรสู่ความสำเร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
  การตรวจสอบ 
และประเมินคุณภาพ 
 
 

 
 
 
๓. การตรวจสอบ 
 - เป็นการประเมินความก้าวหน้าของดำเนินงาน/โครงการตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ 

ของงาน/โครงการนั้นๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กำหนดการตรวจสอบจึงเป็น
กระบวนการที่ชี้วัดคุณภาพของงาน/โครงการของโรงเรียนว่าประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์/เป้าหมาย
หรือไม่เพียงใด การตรวจสอบแบ่งออกเป็น ๒ ระดับ ดังนี้ 

3.๑ การตรวจสอบคุณภาพภายใน  หรือการประเมินตนเองในโรงเรียน 
  เป็นกระบวนการที่กระทำโดยผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน/โครงการ ก่อให้เกิดสารสนเทศในการ 

ตัดสินผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการและต้องกระทำทุกขั้นตอนของการทำงาน  ซึ่งการตรวจสอบนี้อาจกระทำ
เป็น  ๓  ระยะ  คือ  ระยะก่อนดำเนินการ  ระหว่างดำเนินการ  และเมื่อสิ้นสุดงาน/โครงการ 

3.๒ การตรวจสอบคุณภาพภายนอก    
เป็นกระบวนการที่กระทำโดยบุคลากรหรือคณะบุคคลที่ไม่ได้ร่วมงาน/โครงการซึ่งทางโรงเรียนแต่งตั้ง 

หรือตรวจสอบโดยผู้ปกครอง ชุมชน โดยเน้นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการ เพ่ือตรวจสอบ
ว่างาน/โครงการ ประสบผลสำเร็จเพียงใด โดยพิจารณาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของผลผลิต เปรียบเทียบ
กับวัตถุประสงค์ของงาน/โครงการที่กำหนดไว้ ผลการตรวจสอบจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการ
ปรับปรุงและพัฒนางาน/โครงการต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

ร่วมกันปฏิบัติ ร่วมกันปรับปรุง 

ร่วมกันตรวจสอบ 
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โรงเรียนวัดรังสิตได้กำหนดรูปแบบของการตรวจสอบคุณภาพของงาน/โครงการ ดังนี้ 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
      
 
 
 
๔. การรายงานผล 

เป็นการรวบรวมผลการดำเนินงาน/โครงการซึ่งเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญของโรงเรียนที่จะต้องรายงานผล
ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ความสำเร็จ และ
ปัญหาอุปสรรค เพ่ือร่วมมือสนับสนุนในการวางแผนพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงาน/โครงการของโรงเรียนให้
ประสบผลสำเร็จในปีต่อไป 
 โรงเรียนวัดรังสิตได้กำหนดแนวทางในการรายงานผลการดำเนินงาน    /โครงการ ดังนี้ 

 ๑ รายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ เมื่อสิ้นสุดแต่ละกิจกรรมที่กำหนดไว้ โดยผู้รับผิดชอบ 
โครงการ/กิจกรรม 

 ๒. สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ เป็น  ๒  ระยะ  คือ ระยะที่ ๑ เดือน ๑๐  ตุลาคม 
ระยะที่ ๒ เดือน ๓๑ มีนาคม 

 ๓. ทุกสิ้นปีการศึกษา โรงเรียนจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน   เพื่อเผยแพร่ให้ชุมชน  
หน่วยงานต้นสังกัดได้ทราบต่อไป  ซึ่งมีสาระของเรื่องที่จะรายงาน ดังนี้ 
    3.๑ ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปี 
    3.๒ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 
    ๓.3 ผลสำเร็จที่เป็นจุดเด่น จดุด้อย และจุดพัฒนาในอนาคต 

 
 
 
 
 

 

การตรวจสอบคุณภาพงาน/โครงการ 

การตรวจสอบคุณภาพภายใน 

โดยผูมี้ส่วนร่วมในงาน/โครงการ 

ก่อน 

ด าเนินการ 

ระหว่าง 

ด าเนินการ 

หลงั 

ด าเนินการ 

ขอ้มูลเพื่อประกอบการ 

ปรับปรุงและพฒันา 

การตรวจสอบคุณภาพภายนอก 

โดยกรรมการสถานศึกษาฯ ผูป้กครอง ชุมชน 

ขอ้มูลเพื่อประกอบการ 

ปรับปรุงและพฒันา 

งาน/โครงการท่ีมีประสิทธิภาพ 

และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 



 

 

 

 

คำสั่ง โรงเรียนวัดรังสิต  
ที่  35 / 2563 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ   ประจำปี  2563 
………………………………………………………………………….. 

 เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖3 เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีผู้รับผิดชอบในหน้าที่อย่างเป็นระบบ ถูกต้องตามระเบียบ ทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและ
เกิดผลดีต่อราชการ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  จึงแต่งตั้งและมอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน  ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕63 ประกอบด้วย 

 

1. นางเสาวนีย์  ดาบทอง   ผู้อำนวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
2. นายทวีพร  จั่นนาค   ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา กรรมการ 
3. นายจรัญ  เทวัน   ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา กรรมการ  
4. นางวิดาวรรณ  ธีระภัทรานันท์  หัวหน้างานบริหารงบประมาณ กรรมการ 
5. นางเจริญศรี  สุพรรณสาร  หัวหน้างานบริหารบุคคล  กรรมการ 
6. นางสาววิยะดา  ใจอิ่มสิน  หัวหน้างานบริหารวิชาการ กรรมการ 
7. นางจิตรอารีย์ มรกตศรีวรรณ  ครู    กรรมการ 
8. นางสมถวิล เสรีเจริญกิจ  ครู    กรรมการ 
9. นางบุษยา โล่ดำรงรัตน์   ครู    กรรมการ 
10. นางสาวรติกร  คัมภิรานนท์  ครู    กรรมการ 
11. นางสาวณัฏฐ์กันย์  นวลสนอง  ครู    กรรมการ 
12. นายณัฐพล  อำพันแสง  ครู    กรรมการ 
13. นางสาวอำไพรวรรณ  บุญคง  ครู    กรรมการ 
14. นางสาวกนกทิพย์ ศรีสมพงษ์  ครู    กรรมการ 
15. นางสาววรรณวรางค์  เกตุจุนา ครู    กรรมการ 
16. นางสาวนฤมล  คงวุ่น  ครู    กรรมการ 
17. นายพงศกรณ์  เชื้อโฮม  ครู    กรรมการ 
18. นางสาวสิทธการย์  เทียบศรี  ครู    กรรมการ 
19. นางสาวน้ำอ้อย  ชื่นยินดี  ครู    กรรมการ 
20. นางสาวจันจิรา  เพ็งโท ้  ครู    กรรมการ 
21. นางสาวจิราภรณ์  คำยศ  ครู    กรรมการ 
22. นางสุกฤตา เจริญชีพ   ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
23. นางสาวธิศชารัตน์  สาลรีาช  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ  
24. นางสาวศิริลักษณ์  สกุลไทย  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
25. นางสาวกัญจน์ณัฎฐ์ เกษศรีระ  ครูพ่ีเลี้ยงอนุบาล   กรรมการ 



 

26. นายศุภฤกษ์  สุรังสิมันต์กุล  ครูพ่ีเลี้ยงนักเรียนการศึกษาพิเศษ กรรมการ 
27. นางสาวศิริพร  เจือแก้ว  ครูธุรการ   กรรมการ 
28. นางสาวพรพิมล  ผึ่งกัน  หัวหน้างานบริหารทั่วไป  กรรมการและเลขานุการ 

 

 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรม โครงการที่กำหนด โดยให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและโรงเรียนอย่างสูงสุด  และเมื่อเสร็จสิ้นการ
ดำเนินงานตามโครงการกำหนดแล้ว  ให้ประเมินผล รายงานผลการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร    เสนอ
ผู้บริหาร เพื่อสรุป หาข้อเสนอแนะปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป 
 

 ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖3 

 
 
                                                          ( นางเสาวนีย์  ดาบทอง ) 
                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังสิต     
       

 
 


