
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าน า 
 
 การก ากับ ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการเป็นกิจกรรมที่ส าคัญ เพราะสามารถน าข้อมูลนั้นมา
วิเคราะห์ติดตาม ก ากับการบริหารปีการศึกษาอย่างถูกต้องและเพียงพอ อีกทั้งยังเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหาร เพ่ือให้
สามารถตัดสินใจในการบริหารหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 ในการนี้ ฝ่ายนโยบายและแผน จึงได้จัดท าแบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา 2563 เพ่ือสร้างความเข้าใจในสาระส าคัญ กลไกของการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปี
ให้กับผู้ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างกรอบแนวความคิดเดียวกัน ซึ่งท าให้เกิดความเข้าใจในการ
ติดตามและประเมินมากขึ้น และข้อมูลที่จะได้รับจากการติดตามประเมินผลนี้ จะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา 
ปรับปรุงการบริหารงานของโรงเรียนได้เป็นอย่างดียิ่งข้ึน 
 
 
 

 
           ฝ่ายนโยบายและแผน 

  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) 
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แผนติดตามความก้าวหนา้ระยะ 6 เดือน การด าเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเม่ือน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้อ านวยการ คณะครู และบุคลากร
ในโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาโรงเรียน
ได้ตามแผนงาน โครงการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
การศึกษา 2563 ของโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน
(พัฒนาการภาคตะวันออก) หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา 2563 ที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งปีการศึกษาในการด าเนินงาน 
 2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) 
ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลา
ที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
 3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือ
การพัฒนาโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) และขั้นตอนต่างๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือ
การพัฒนาโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) 
 4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงานตาม
ภารกิจของโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)ว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท า
ให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (Threats) ของแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 2563 ห้าปี (พ.ศ.2561 – 2565) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้อ านวย คณะครู และ
บุคลากรในโรงเรียน รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมในสังคม ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของทุกฝ่าย 
 บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่า
ในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเม่ือพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการ และจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ด าเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบ
ปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอมพยายามลดถอยสิ่งที่
เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่น



เพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์ เพ่ือ
ด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมกับปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิด
การพัฒนาโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 
 2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้
ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการ
ตามโครงการเพ่ือการพัฒนานั้น ว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการฯ เพ่ือการพัฒนาโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) ที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด 
เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
 1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการของโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) ซึ่งจะ
ช่วยตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 
ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) ตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
 3. เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ การยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) 
 4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่าย ในแต่ละปีการศึกษาของโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน
(พัฒนาการภาคตะวันออก) 
 5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้อ านวยการ คณะครู และบุคลากรในโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการ
ภาคตะวันออก) ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และเพ่ือให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในชุมชน ต าบลเขา
หินซ้อน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
 6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงาน
ฝ่ายต่างๆ ในปีการศึกษา 2563 
 
3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดแนวทางการใช้ปีการศึกษาให้
โรงเรียนจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนที่สอดคล้องกับนโยบาย / จุดเน้นของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 และบริบทของโรงเรียน โดยเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนผ่านความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา 



 3.1 การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  3.1.1 ประชุมเพื่อก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับโรงเรียนบ้านเขาหิน
ซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) 
  3.1.2 ด าเนินการติดตามและประเมินผลการพัฒนาโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาค
ตะวันออก)สี่ปี ตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอด
ระยะเวลา 
  3.1.3 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
การศึกษา 2563 ต่อผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) เพื่อด าเนินการต่อไป 
 3.2 การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนบ้าน
เขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) ดังนี้ 
  3.2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพื่อการพัฒนาโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้
จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม 
เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้
รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์ หรือ สังเกตแล้ว
น าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  3.2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 
3.2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์ของการติดตาม 
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ ซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  3.2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 เป็นการด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผน
ปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2563 ไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้อง
ติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
  3.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ จ านวน เป็นต้น การ
พรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flowchart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบ
กันตามความเหมาะสมของโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) 



  3.2.5 รายงานตามแบบแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 เป็นการรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบโดยรายงานตามแบบที่ก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตาม
แผนงาน โครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาค
ตะวันออก) ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมา
ของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 
2 และส่วนที่ 3 
  3.2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน
(พัฒนาการภาคตะวันออก)ต่อผู้อ านวยการโรงเรียน เพ่ือให้ผู้อ านวยการโรงเรียนเสนอต่อผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่ และ
คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  3.2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขท่ีดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) หรือ
ผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้มีอ านาจในโรงเรียน ฝายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จาก
รายงานสรุป ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้อ านวยการ
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) 
 3.3 การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาค
ตะวันออก) มีอ านาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้อ านวยการโรงเรียน เพื่อให้ผู้อ านวยการโรงเรียนเสนอต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 
2 และคณะกรรมการพัฒนาของโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
 เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์ หรือ
เทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผลพัฒนาโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) 
ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 ได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น 
แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น โดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและ
ประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 ได้แก่ แก่แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ 
(Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยพื้นที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจของโรงเรียน
บ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาค
ตะวันออก) รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงน า



เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง ด าเนินการ
ส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป 
 1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนบ้าน
เขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
   1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
ของโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 
   2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา
ทุกครั้ง 
   3. รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ต่อ
ผู้อ านวยการโรงเรียน ภายในวันที่ 15 เมษายน และภายในวันที่ 15 ตุลาคม เพื่อให้ผู้อ านวยการโรงเรียนเสนอต่อ
ส านักงานเขตพ้ืนที่ฯ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาค
ตะวันออก) 
  1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงในโรงเรียนมา
ปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจากรายการ
ที่เป็นโครงการ วัดได้จากช่องปีการศึกษาและปีที่ผ่านๆ มา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตหรือ
ผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) ซึ่งสามารถวัด
ได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล 
และอาจรวมถึงอ าเภอ และจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาโรงเรียนแบบองค์
รวมของจังหวัดเดียวกัน 
 
 



 2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนบ้าน
เขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
   1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล 
   2) เครื่องมือ 
   3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผัน
แปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) ที่จะเกิดข้ึนได้ 
   2) การส ารวจ (Survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต 
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เจ้าหน้าที่ บุคลากรของโรงเรียน ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ สามารถศึกษาได้โดย
วิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 3. ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนบ้าน
เขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล เพื่อ
ดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัดจะใช้เครื่องมือ
ใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการ
ภาคตะวันออก) เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์
ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือก่ึงทางการ (formal or semiformal 
interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในข้ันตอน 
  3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโรงเรียนบ้านเขา
หินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาโรงเรียน มีการบันทึก
การสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant 



observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล สังเกตและบันทึกผลลักษณะทางกายภาพ 
โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในโรงเรียนทุกๆ ฝ่ายงาน 
  3.4 การส ารวจ (Surveys) ในที่นี้ หมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของบุคลากรในโรงเรียน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
โรงเรียนจะต้องท าการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ มีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของบุคลากรใน
โรงเรียน สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กล
ยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) 
 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 ในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ 
แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
 1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 และ
การด าเนินการตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปในแนวทางเดียวกัน 
 2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
และการด าเนินการตามโครงการพัฒนาโรงเรียนฯ มีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที 
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
 4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวกับรายละเอียด ความต้องการ ปัญหาต่างๆ ที่จะน าไป
จัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติ 
หรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการทั้งภายในและ
ภายนอก รวมถึงชุมชน องค์กรต่างๆ  
 5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) 
การจัดท าโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข 
ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
 6. ท าให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) แต่ละคน แต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือฝ่ายต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้
เป้าหมายของโรงเรียนเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 7. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ และบุคลากร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการของโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาค
ตะวันออก)  



ที่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณที่

เบิกจ่ายแล้ว
งบคงเหลือ เบิกเกินงบ

1 เพิม่ประสิทธิภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และทคโนโลยี

ครูชลอ สงัด 50,000 8,921 41,079

2 โครงการตลาดนัดงานอาชีพ ครูชลอ สงัด 10,000 9,997 3

3 การยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนO-NET ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่6 ปีการศึกษา 2563

ครูบัวหลวง บุตรทอง 25,000 0 25,000

4 เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน ครูบัวหลวง บุตรทอง 50,000 59,784 0 9,784

5 เสริมสร้างคุณธรรม (ชั้น ป.1 – ป.6) ครูบัวหลวง บุตรทอง 28,500 0 28,500

6 เสริมสร้างทักษะชีวิต  ( กิจกรรม To Be Number 

One )  และสภานักเรียน

ครูกาญจนา บุญมี 17,500 6,458 11,042

7 โครงการลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้ ครูบัวหลวง บุตรทอง 10,000 0 10,000

8 การปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ครูสิรกมล  ศรีมุณี 27,000 0 27,000

9 คุณธรรมน าชีวิต ครูพรศักด์ิ อินทนิล 10,250 0 10,250

10 อยู่ค่ายพักแรมชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1-3 ครูพรศักด์ิ อินทนิล 103,800 0 103,800

ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

1. ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที ่อ.2 - อ.3 ครูชุติมณฑ์  ราญรอน 24,340 24,340 0

2. ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที ่ป.1 - ป.3 ครูพรพิมล โชติโก 61,500 0 61,500

3. ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที ่ป.4 - ป.6 ครูสมใจ  สุวรรณกุล 34,040 0 34,040

4. ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที ่ม.1 - ม.3 ครูพรศักด์ิ อินทนิล 50,045 0 50,045

การตดิตามงบตามภารกิจงาน ระยะเวลา 6 เดอืนแรก โครงการตามแผนปฏิบัตกิาร

ประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชงิเทรา เขต 2
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ที่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณที่

เบิกจ่ายแล้ว
งบคงเหลือ เบิกเกินงบ

12 กิจกรรมวันส าคัญ

1.วันไหว้ครู ครูพรศักด์ิ อินทนิล 0 0 0

2.วันสุนทรภู/่วันภาษาไทย ครูกัญสพัฒน์ อธิโชตทวีกุล 20,000 0 20,000

3.วันเข้าพรรษา/วันอาสาฬบูชา ครูพรศักด์ิ อินทนิล 3,000 0 3,000

4.วันแม่แห่งชาติ ครูพรศักด์ิ อินทนิล 3,000 0 3,000

5.วันลอยกระทง ครูชลอ สงัด 6,000 5,980 20

6.วันพ่อแห่งชาติ ครูพรศักด์ิ อินทนิล 3,000 0 3,000

7.วันคริสต์มาส ครูบัวหลวง บุตรทอง 2,000 0 2,000

8.วันเด็กแห่งชาติ ครูพรศักด์ิ อินทนิล 10,000 3,000 7,000

9.วันมาฆบูชา ครูพรศักด์ิ อินทนิล 0 0 0

13 แนะแนว ครูกัญสพัฒน์ อธิโชตทวีกุล 5,000 0 5,000

14 เยี่ยมบ้านนักเรียน 63 ครูกัญสพัฒน์ อธิโชตทวีกุล 22,000 0 22,000

15 การพัฒนาการเรียนรู้เกษตรกรรม ครูประสิทธิ ์   เทพโกมุท 2,000 0 2,000

16 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา และวัสดุประจ าห้องพยาบาล ครูลัดดาวัลย์  ชื่นใจดี 20,000 0 20,000

17 ปัจฉิมนิเทศ และมอบอนุสรณ์รุ่นที ่29 ครูกัญสพัฒน์ อธิโชตทวีกุล 13,000 13,000 0

18 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูวันดี  เธียรประมุข 0 0 0

19 อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ครูชัชวาล  แสงทอง 18,021 21,045 0 3,024

20 อยู่ค่าย Day Came ลูกเสือส ารอง ครูชัชวาล  แสงทอง 37,250 0 37,250

21 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงเรียน ครูชัชวาล  แสงทอง 22,484 0 22,484

22 ส่งเสริมการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับประเทศ ครูชัชวาล  แสงทอง 30,350 4,500 25,850



ที่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณที่

เบิกจ่ายแล้ว
งบคงเหลือ เบิกเกินงบ

23 โครงการดนตรีนาฏศิลป์ ครูชัชวาล  แสงทอง 60,000 0 60,000

24 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ครูบัวหลวง บุตรทอง 1,500 0 1,500

25 พัฒนาการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาตามโครงการ

เรียนฟรี 15 ปี

ครูอภิชาติ  อยู่จุ้ย 35,000 0 35,000

26 กีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน ครูอภิชาติ  อยู่จุ้ย 24,000 24,550 0 550

27 ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน ครูประสิทธิ ์ เทพโกมุท 40,000 11,480 28,520

28 จัดซ้ือวัสดุ / อุปกรณ์ เกี่ยวกับการเรียนการสอนในชั้น

เรียน

ครูพัชรมัย  ทองแพง 310,000 15,035 294,965

29 ปรับปรุงประสิทธิภาพศูนย์ควบคุมระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ รร.บ้านเขาหินซ้อน

ครูณรงศักด์ิ เจริญสิทธิชัย 25,000 0 25,000

30 ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ (มัธยม) ครูภาณุพงค์ ค าวิชัย 20,500 0 20,500

31 พัฒนางานสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน ครูภาณุพงค์ ค าวิชัย 30,000 0 30,000

32 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยทักษะการเรียนรู้ที่

จ าเป็นในศตวรรษที ่21 ด้วยการเรียนรู้เทคโนโลยี

ทางด้านหุน่ยนต์และการเขียนโปรแกรมหุน่ยนต์

เบือ้งต้น

ครูณรงศักด์ิ เจริญสิทธิชัย 40,000 26,341 13,659

33 วิจัยและพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

เพือ่พัฒนาคุณลักษณะและทักษะพืน้ฐานความเป็นนัก

ธุรกิจแนวใหม่ เพือ่รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวันออก(EEC)

ครูพิมพ์พิษา  วิบุลศิลป์ 1,000 0 1,000

34 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ครูพิมพ์พิษา  วิบุลศิลป์ 2,000 0 2,000



ที่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณที่

เบิกจ่ายแล้ว
งบคงเหลือ เบิกเกินงบ

35 งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน ครูพิมพ์พิษา  วิบุลศิลป์ 15,000 0 15,000

ครูพิมพ์พิษา  วิบุลศิลป์ 0 55,000

ครูณรงค์ศักด์ิ  เจริญสิทธิชัย

37 บริหารจัดการเพือ่ส่งเสริมการจัดการศึกษา (ระบบ

สาธารณูปโภค)

ครูทัศนี  ไชยฤทธิ์ 390,000 151,266.15 238,733.85

38 พัฒนาบุคลากรเพือ่ส่งเสริมประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

ครูพิมพ์พิษา  วิบุลศิลป์ 50,000 0 50,000

39 วัดผลและประเมินผล ครูเกษร    แจ่มใส 9,750 0 9,750

1,827,830 385,697.15 1,442,132.85 13,358

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)

36 ปรับปรุงคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน

55,000

รวม

ลงชื่อ......................................................................

( นายพรศักด์ิ   อินทนิล )


