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ส่วนที่ 5 
 การกำกบั ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 379 
 

ปฏิทินการติดตาม ประเมินผล โครงการ และรายงานผลการดำเนิน โครงการ 
ประจำปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนดงหลวงวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 
ที ่ วัน เดือน ปี งานที่ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
1 23-31 มีนาคม 

  2564 
ทุกฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งานดำเนินการ
เขียนโครงการ/งานประจำปี 2560 ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานและตัวบ่งชี้มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา แนวทางปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 3 ปี 
(ประจำปี  พ.ศ. 2558– 2560) 
และส่งโครงการงานที่พิมพ์เสร็จแล้วพร้อม
แผ่นดิสก์ให้งานนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
ส่งภายในวันที่  31 มีนาคม 2564 

- หัวหน้ากลุ่มงาน/ 
กลุ่มสาระฯ/หัวหน้างาน 
- งานนโยบาย และ
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

4 31 มีนาคม 2564 ประชุมสรุปงานปี 2563 / พิจารณาจัดสรร
งบประมาณปี 2564 

- คณะกรรมการ
ดำเนินการ 

5 1-30 เมษายน 
2564 

งานนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รวบรวมโครงการ/งาน  วิเคราะห์จัดพิมพ์ และทำ
รูปเล่ม 

- งานนโยบาย และ
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

6 1 พฤษภาคม
2564 

นำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาอนุมัติ
แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 

- งานนโยบายและแผนฯ 
- คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

7 พฤษภาคม –
กันยายน 
2564 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ดำเนินการตามโครงการ 

- งานนโยบาย และแผนฯ  
- ทุกฝ่าย/ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้/ทุกงาน 
- งานการเงิน 
- งานพัสดุ 

8 สิงหาคม 2564 นิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรม 
ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 

- คณะกรรมการ
ดำเนินการ 
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ที ่ วัน เดือน ปี งานที่ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
9 กันยายน  2564 

 
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ประเมินสรุปผลการ
ดำเนินงานตามโครงการประจำภาคเรียนที่ 
1/2564 

- งานนโยบาย และ
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
- ทุกฝ่าย/ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้/ทุกงาน 
- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

10 ตุลาคม 2564 –
มีนาคม  2565 

 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ดำเนินการตามโครงการ 

- งานนโยบาย และ
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
- ทุกฝ่าย/ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้/ทุกงาน 
- งานการเงิน 
- งานพัสดุ 

11 กุมภาพันธ์ 2564 นิเทศ ติดตาม  การใช้งบประมาณติดตามงาน /  
โครงการ  ครั้งที่ 2  พร้อมทั้งติดตามการรายงาน
ผลและประเมินโครงการ พร้อมสรุปภาพรวมของ
การดำเนินงานตามแผนงานประจำภาคเรียนที่ 2 
/ 2564 

- คณะกรรมการ
ดำเนินการ 

12 23-27กุมภาพันธ์ 
 2564 

ประเมินกิจกรรม/งาน/โครงการ ปี 2564 - หัวหน้ากลุ่มงาน/ 
กลุ่มสาระฯ/หัวหน้างาน 

13 13 มีนาคม 2565 ประชุมสรุปงานปี 2564 - หัวหน้ากลุ่มงาน/ 
กลุ่มสาระฯ/หัวหน้างาน 

 
 หมายเหตุ ตารางเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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แบบติดตามความก้าวหน้า โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ................................................................................................  
กิจกรรม.................................................................................................  
ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างวันที่.......................................ถึงวันที่......................................  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ................................................................................. 
1. การเริ่มดำเนินการ   

(  ) ยังไม่ดำเนินการ (รายงานเฉพาะ ข้อ 2.1 และ 3.3) 
(  ) กำลังดำเนินการ (รายงานเฉพาะ ข้อ 2 และ ข้อ 3) 
(  ) ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว (รายงานทุกข้อ) และสรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รายงาน 5 บท 

เสนอผู้บริหารทราบแล้ว เมื่อวันที่....................................................................... 
2. ด้านทรัพยากร 
 2.1 งบประมาณ 
  1) ได้รับ.............................บาท  ใช้.............................บาท 
  2) ความเพียงพอของงบประมาณ 
  (  ) เพียงพอ (  ) ไม่เพียงพอ จำนวน...............บาท  เนื่องจาก......................................... 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2.2 บุคลากร 
  1) จำนวนบุคลากรที่ร่วมโครงการ/กิจกรรม.............................คน 
  2) ความเพียงพอของบุคลากรที่ร่วมโครงการ/กิจกรรม 
  (  ) เพียงพอ (  ) ไม่เพียงพอ เนื่องจาก.............................................................................. 

.................................................................................................................................................  
 2.3 สิ่งอำนวยความสะดวก (กรณีท่ีใช้) 
  1) วัสดุ อุปกรณ์ 
  (  ) เพียงพอ (  ) ไม่เพียงพอ เนื่องจาก.............................................................................. 

............................................................................................................................. .................... 
  2) อาคารสถานที่ 
  (  ) เพียงพอ (  ) ไม่เพียงพอ เนื่องจาก.............................................................................. 

............................................................................................................................. .................... 
3. ด้านกระบวนการทำงาน 
 3.1 กิจกรรมที่ดำเนินการ 
  (  ) ทำได้ครบทุกกิจกรรม 
  (  ) ทำได้น้อยกว่ากิจกรรมที่กำหนด เนื่องจาก.........................................................................  

............................................................................................................................. .................... 
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 3.2 ระยะเวลาดำเนินการ 
  (  ) ทำได้ตามเวลาที่กำหนด (  ) ทำได้ตามเวลากำหนดเป็นส่วนใหญ่ 
  (  ) ทำได้ช้ากว่าเวลาที่กำหนดเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจาก............................................................. 
  .................................................................................... ............................................................. 
 3.3 ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. ด้านผลการดำเนินงาน 
 4.1 ด้านปริมาณ ผลงานที่ได้ (สอดคล้องโครงการ/กิจกรรม) 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 4.2 ด้านคุณภาพ ผลงานที่ได้ (สอดคล้องโครงการ/กิจกรรม) 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ระดับความพึงพอใจของโครงการ/กิจกรรม 

4  หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานมากท่ีสุด 
  3 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานมาก 
  2 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานปานกลาง 
  1 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานน้อยมาก 
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รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ หมายเหตุ 

4 3 2 1 
1. การดำเนินโครงการ/กิจกรรมมีกำหนดในแผนดำเนินงาน      
2. คณะทำงานมีความรู้ความเข้าใจ มีเป้าหมายร่วมกัน      
3. การบริหารทรัพยกรมีความคุ้มค่า      
4. การบริหารจัดการเวลาให้คุ้มค่า      
5. การบริหารจัดการบุคลากรตรงตามความรู้ความสามารถ      
6. การประสานงานในคณะทำงานมีความคล่องตัว      
7. ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ร่วมโครงการ      
8. การนำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงโครงการ      
9. โครงการที่ดำเนินการเกิดประโยชน์ต่อนักเรียน ครู 
สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน 

     

10. ผลสำเร็จของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม อยู่ในระดับ      
 
 
 
ลงชื่อ.........................ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
 (...................................) 
ตำแหน่ง................................................... 
วันที่........../............................/...................... 

 
 
ลงชื่อ................................................หัวหน้ากลุ่มงาน 
  (..............................................) 
ตำแหน่ง.......................................................... 
วันที่............../.................................../................... 

ความเห็นของหัวหน้างานแผนงาน 
................................................................................. 
.................................................................... ............. 
................................................................................. 
 
ลงชื่อ.......................................หัวหน้างานแผนงาน 
 (นางศุภลักษณ ์ ภูนาโคก) 
ตำแหน่ง........................................................ 
วันที่........../............................../........................ 

ความเห็นของผู้บริหาร 
..................................................................................  
.................................................................................. 
..................................................................................  
 
ลงชื่อ............................................................. 
  (....................................................) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
วันที่.........../............................/....................... 
 

 


