


 

ค ำน ำ   

 

 การวางแผนเป็นการก าหนดทิศทางและแนวทางการด าเนินการในอนาคตขององค์กร  องค์กร                       
ที่มีคุณภาพ จะให้ความส าคัญกับการวางแผน เพราะการวางแผนช่วยให้องค์กรมีทิศทาง และวางกลยุทธ์ที่จะ
ขับเคลื่อนให้องค์กรมุ่งไปสู่ความส าเร็จ ดังนั้น ก่อนการด าเนินงานทุกเรื่อง ต้องมีการวางแผนและน าแผนไปสู่
การปฏิบัติจริง                        

 ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐาน ได้พิจารณาเห็นว่า โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา เป็นโรงเรียนตามแนวพระราชด าริที่ต้อง                              
ให้ความส าคัญ โดยเฉพาะการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือที่ตอบโจทย์การด าเนินงาน
ของสถานศึกษา ตามแนวทางการด าเนินการของโครงการกองทุนการศึกษา จึงได้ก าหนดให้มีโครงการ
ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง ในภูมิภาคต่าง ๆ 
จ านวน ๖ หน่วยอบรม ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยมีสถานศึกษาที่เข้า
ร่วมการอบรมจ านวน ๑๒๔ แห่ง 

 คู่มือแนวทางการติดตาม การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้ติดตาม การน าแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นและ
ช่วยเหลือโรงเรียนได้น าแผนไปใช้จริง ซ่ึงประกอบด้วย ๓ ส่วน  คือ ส่วนที่ ๑ ความเป็นมาของการติดตาม   
ส่วนที่ ๒ แนวทางการติดตาม เครื่องมือ และการรายงานผล ส่วนที่ ๓ แนวทางการน ากระบวนการติดตามไป
ปรับใช้ในแผนพัฒนาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด    

ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ  ขอขอบคุณคณะท างานที่ร่วมกันคิด            
ก าหนดแนวทางการติดตาม ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาสถานศึกษา ไว้ ณ โอกาสนี้ และหวังว่าเอกสารจะช่วย
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องน าไปปรับใช้ในการด าเนินการติดตามที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาต่อไป                 

 

ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ   
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
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ตอนที่ 1 
บทน ำ 

 
ควำมส ำคัญและควำมเปน็มำ 
  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยศูนย์บริหำรงำนกำรพัฒนำศักยภำพบุคคล
เพ่ือควำมเป็นเลิศ จึงได้ก ำหนดให้มโีครงกำรขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภำพด้วยแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำสู่กำรปฏิบัติจริง ในภูมิภำคต่ำง ๆ จ ำนวน ๖ จุดอบรม ในระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน 
๒๕๖๓ ถึงเดือนมกรำคม ๒๕๖๔  โดยมีสถำนศึกษำท่ีเข้ำร่วมกำรอบรมจ ำนวน  ๑๒๔ แห่ง   

เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพในกำรน ำแผนกำรจัดกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติจริงในสถำนศึกษำ จึงต้องมี
กระบวนกำรติดตำม และประเมินผลกำรน ำแผนไปใช้ในสถำนศึกษำที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
อย่ำงแท้จริง 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรติดตำมกำรขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภำพด้วยแผนกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำสู่กำรปฏิบัติจริง โรงเรียนในโครงกำรกองทุนกำรศึกษำในระดับพ้ืนที่ โดยหน่วยงำนทำง
กำรศึกษำที่เก่ียวข้อง 
  
ขอบเขตของกำรติดตำม 
 ๑) ผู้ติดตำม    
       1. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำท่ีได้รับมอบหมำย 
       ๒. ศึกษำธิกำรจังหวัด หรือรองศึกษำธิกำรจังหวัดที่ได้รับมอบหมำย 
       ๓. ศึกษำนิเทศก์ท่ีรับผิดชอบโรงเรียนในโครงกำรกองทุนกำรศึกษำ 
       ๔. อำสำสมัครพื้นที่โครงกำรกองทุนกำรศึกษำ 
       ๕. บุคลำกรอ่ืนที่ได้รับมอบหมำย 
 ๒) ระยะเวลำกำรติดตำม 
               กำรติดตำมกำรขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภำพด้วยแผนกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ     
สู่กำรปฏิบัติจริง โรงเรียนในโครงกำรกองทุนกำรศึกษำ แบ่งเป็น ๔ ระยะ  คือ 

 ระยะที่ 1  กุมภำพันธ์ – เมษำยน  ติดตำมกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของ 
                                               สถำนศึกษำ 

                 ระยะที่ 2  พฤษภำคม – กรกฎำคม  ติดตำมกำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติในสถำนศึกษำ 
                 ระยะท่ี 3  สิงหำคม – พฤศจิกำยน  ติดตำมควำมก้ำวหน้ำในระยะครึ่งปี                                     

         (สิ้นภำคเรียน 1) 
 ระยะที่ 4  ธันวำคม – มีนำคม   ติดตำมควำมส ำเร็จของแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ 
         และแผนปฏิบัติกำร 



           คู่มือ แนวทำงกำรติดตำมกำรขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภำพด้วยแผนกำรจัดกำรศึกษำ 

ของสถำนศึกษำสู่กำรปฏิบัติจริง โรงเรียนในโครงกำรกองทุนกำรศึกษำ 
  

2 

 

 

  
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  ๑. โรงเรียนในโครงกำรกองทุนกำรศึกษำได้รับกำรติดตำมและมีกำรน ำแผนพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำไปสู่กำรปฏิบัติจริง 
 ๒. โรงเรียนในโครงกำรกองทุนกำรศึกษำ มีแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำที่เป็นระบบ สำมำรถ
ประเมินผลกำรปฏิบัติตำมแผนส่งผลต่อคุณภำพของผู้เรียน ตำมแนวทำงกำรด ำเนิน ๓ เสำหลัก                             
๕ กลยุทธ์ ที่สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของกระทรวงศึกษำธิกำร 
 



ตอนที่ 2 
แผนการติดตาม การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

ของสถานศึกษาสู่การปฏบิัติจริง 
โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 

 

 การติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การ
ปฏิบัติจริง โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ได้ก าหนดกระบวนการติดตาม เป็น 4 ระยะ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ 1 กระบวนการติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
                   ของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง 

ระยะที่ 1  
กุมภาพันธ์ – เมษายน  
การจัดท าแผนพัฒนา     

การจัดการศึกษา 
 

1. สถานศึกษาสร้างความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนาการจดั
การศึกษาฯ 
2. สถานศึกษาจดัท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
3. เอกสาร / รูปเลม่แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
    3.1 มีการ SWOT อย่างชัดเจนเป็นไปตามขั้นตอน  
    3.2 ความถูกต้อง และเป็นไปได้ขององค์ประกอบในแผนพัฒนา 
          การจัดการศึกษา 
    3.3 ความสอดคล้องกับ ๓ เสาหลัก  มาตรฐานการศึกษาขั้นฐาน   
          และกลยุทธ์ของสถานศึกษา 

ระยะท่ี 2 
พฤษภาคม – กรกฎาคม 
ติดตามการน าแผนสู่การ

ปฏิบัติในสถานศึกษา 
 
 

1. สถานศึกษาจดัท าแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา                       
    การจัดการศึกษา 
2. สถานศึกษามีโครงการใดบ้างท่ีด าเนินการไปแล้วบ้าง 
    (ผลเป็นอย่างไร / มีปัญหาอะไรบ้าง / และแกไ้ขอย่างไร) 
3. สถานศึกษามีโครงการใดบ้างท่ียังไม่ปฏิบตัิตามปฏิทินงาน 
    (เพราะเหตุใด / ท าทันเวลาหรอืไม่ / แก้ไขอย่างไร) 
4. ติดตามโครงการรายกลยุทธ์ 

ระยะที่ 3 
สิงหาคม – พฤศจิกายน 
ติดตามความก้าวหน้า 

ในระยะครึ่งปี  
(สิ้นภาคเรียนที่ 1) 

 
 

1. สถานศึกษามีโครงการใดบ้างท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ และด าเนินการ    
    เสร็จสิ้นแล้ว (ผลเป็นอย่างไรเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ /                       
    มีปัญหาอะไรบ้าง / แก้ไขอย่างไร) 
2. สถานศึกษามีโครงการใดบ้างท่ียังไม่ปฏิบตัิตามปฏิทินงาน 
    (เพราะเหตุใด / จะท าทันเวลาหรือไม่ / แก้ไขอย่างไร) 
3. สถานศึกษามีการก ากับ ตดิตาม และเตรียมการสรุปผล  
    (ท าอย่างไร / ผลจะเป็นอย่างไร / ผลที่ไดจ้ากการประเมิน) 
4. สถานศึกษามีการประเมินโครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 

ระยะที่ 4 
ธันวาคม – มีนาคม  

ติดตามความส าเร็จของแผน 
 
 

1. สถานศึกษามีการประเมินโครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแลว้ 
2. ผลความส าเร็จเป็นไปตามตัวชี้วัดของโครงการ ในแผนปฏิบตัิ
การประจ าปี  
3. ผลความส าเร็จเป็นไปตามตัวชี้วัดของค่าเป้าหมายรายปี 
    ตามแผนพฒันา (ระบุตามโครงการรายกลยุทธ์) 



           คู่มือ แนวทางการติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 
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รายละเอียดของการติดตาม  

 การติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การ
ปฏิบัติจริง โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา  แบ่งเป็น 4 ระยะ มีรายละเอียดของการติดตาม 
เครื่องมือการติดตาม และแบบรายงานผลการติดตาม ดังนี้ 
 

ระยะที่ ๑  การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา (กุมภาพันธ์ – เมษายน)  
1.1  รายละเอียดของการติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ระยะท่ี ๑ 
 

ที ่ รายการติดตาม เครื่องมือ ร่องรอยหลักฐาน 
1 สถานศึกษาสร้างความเข้าใจในการ

จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาฯ 
แบบสอบถามการ
จัดท าแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา 

1. บันทึกประชุมคณะกรรมการ
จัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
2. เอกสารประกอบการประชุม 
3. รูปภาพการปฏิบัติงาน  
4. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
5. บันทึกการปฏิบัติงาน 
6. รูปเล่มแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา 
๗. อ่ืนๆ.......................... 

2 สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา 
2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
2.2 การท า SWOT 
2.3 การวิเคราะห์แผนพัฒนาการจัด
การศึกษา โดยใช้หลักเกณฑ์ คือ 
สอดคล้องและเป็นไปได้ 
2.๔ มีการมอบหมายหน้าที่ให้กับคณะ
ครูน าสู่การปฏิบัติ 

3 เอกสาร / รูปเล่มแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา 
3.1 มีการ SWOT อย่างชัดเจนเป็นไป
ตามข้ันตอน  

แบบประเมิน
แผนพัฒนาการจัด
การศึกษา 

รูปเล่มแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา 

3.2 ความถูกต้อง และเป็นไปได้ของ
องค์ประกอบในแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา 
3.3 ความสอดคล้องกับ ๓ เสาหลัก  
มาตรฐานการศึกษาขั้นฐาน  และกลยุทธ์
ของสถานศึกษา 

 



           คู่มือ แนวทางการติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 
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๑.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม ระยะท่ี 1 
    ๑)  แบบสอบถามการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

 

ที ่ รายการติดตาม 
ผลการติดตาม 

ร่องรอยหลักฐาน 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1 สถานศึกษาสร้างความเข้าใจ
ในการจัดท าแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาฯ 

   

2 สถานศึกษาแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

   

๓ สถานศึกษามีการจัดท า 
SWOT Analysis 

   

๔ สถานศึกษาวิเคราะห์
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
โดยใช้หลักเกณฑ์ คือ 
สอดคล้องและเป็นไปได้ 

   

๕ สถานศึกษามีการก าหนด
ผู้รับผิดชอบในการจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
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ของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 
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    ๒)  แบบประเมินแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
 

ประเด็นการประเมิน คะแนนที่ได้ 
(เต็ม 3 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนา 

1. ข้อมูลพื้นฐาน 
     1.1 มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
     1.2 มีความครบถ้วนท้ังข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  
     1.3 ครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษา 

  
………………………………
………………………………
………………………………. 

 2. วิสัยทัศน์  
     2.1 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดการศึกษาตามลักษณะของ 
              กลุ่มโรงเรียน   
     2.2 แสดงแนวโน้มในอนาคต 
     2.3 สามารถน าสู่การปฏิบตัิได ้

  
………………………………
………………………………
………………………………. 
………………………………. 

3. พันธกิจ 
     3.1 ครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษา 
     3.2 มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 
     3.3 มีลักษณะเฉพาะเจาะจงตามลักษณะของกลุ่มโรงเรียน  
     3.4 สามารถน าสู่การปฏิบตัิได ้

  
………………………………
………………………………
………………………………. 
………………………………. 

4. เป้าประสงค์ 
     4.1 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษา 
     4.2 แสดงสภาพความส าเร็จ หรือ ผลการด าเนินงาน 
     4.3 สามารถน าสู่การปฏิบตัิได้ 

  
………………………………
………………………………
………………………………. 

5. ตัวช้ีวัด 
     5.1 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา 
     5.2 แสดงปริมาณ หรือคณุภาพที่บ่งบอกคุณลักษณะของสิ่งที่ท าการวัด  
     5.3 มีความชัดเจนสามารถวัดและประเมินผลได ้

  
………………………………
………………………………
………………………………. 

6. กลยุทธ์ 
     6.1 แสดงวิธีการท างานอย่างมีทิศทางที่เหมาะสม  
     6.2 สอดคล้องกับ 3 เสาหลัก มาตรฐานการศึกษา และบริบทของ 
              สถานศึกษา 
     6.3 กลยุทธ์ของสถานศึกษาครอบคลมุอย่างน้อย 5 กลยุทธ์ของ 
              โรงเรียนกลุ่มพเิศษ  
     6.4 สามารถน าสู่การปฏิบตัิได้ 

  
………………………………
………………………………
………………………………. 
………………………………. 
………………………………
………………………………. 

7. โครงการ/กิจกรรม  
     7.1 ครอบคลุม และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     7.2 สอดคล้องกับกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
     7.3 สามารถน าสู่การปฏิบตัิได ้

  
………………………………
………………………………
………………………………. 

รวมคะแนน   
ระดับคณุภาพ   

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม : 19-21 คะแนน   ดีมาก : 17-18 คะแนน          ดี : 13-16 คะแนน       
พอใช้ : 11-12 คะแนน        ปรับปรุง : ต่ ากว่า 11 คะแนน 



           คู่มือ แนวทางการติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 
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ประเด็นการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

 

ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 

1. ข้อมูลพื้นฐาน 
    1.1  มีความถูกต้องเป็นปัจจุบนั 
    1.2 มีความครบถ้วนท้ังข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  
    1.3 ครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษา 

 
มีครบ 3 ข้อ 

 
มี 2 ข้อ 

 
มี 1 ข้อ 

 2. วิสัยทัศน์  
    2.1  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดการศึกษาตามลักษณะของ 
          กลุ่มโรงเรียน   
    2.2  แสดงแนวโน้มในอนาคต  
    2.3  สามารถน าสู่การปฏิบัตไิด้ 

 
มีครบ 3 ข้อ 

 
มี 2 ข้อ 

 
มี 1 ข้อ 

3. พันธกิจ 
    3.1  ครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษา 
    3.2  มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 
    3.3  มีลักษณะเฉพาะเจาะจงตามลักษณะของกลุ่มโรงเรยีน  
    3.4  สามารถน าสู่การปฏิบัตไิด้ 

 
มีครบ 4 ข้อ 

 
มี 3 ข้อ 

 
มี 1-2 ข้อ 

4. เป้าประสงค์ 
    4.1  สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษา 
    4.2 แสดงสภาพความส าเรจ็ หรือ ผลการด าเนินงาน 
    4.3 สามารถน าสู่การปฏิบตัิได ้

 
มีครบ 3 ข้อ 

 
มี 2 ข้อ 

 
มี 1 ข้อ 

5. ตัวช้ีวัด 
    5.1 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา 
    5.2 แสดงปริมาณ หรือคณุภาพท่ีบ่งบอกคุณลักษณะของสิ่งที่ท าการวัด  
    5.3 มีความชัดเจนสามารถวัดและประเมินได้ 

 
มีครบ 3 ข้อ 

 
มี 2 ข้อ 

 
มี 1 ข้อ 

6. กลยุทธ์ 
    6.1  แสดงวิธีการท างานอย่างมีทิศทางที่เหมาะสม  
    6.2  สอดคล้องกับ 3 เสาหลัก มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 
          บริบทของสถานศึกษา 
    6.3  กลยุทธ์ของสถานศึกษาครอบคลุมอยา่งน้อย 5 กลยุทธ์ของ 
          โรงเรียนกลุ่มพิเศษ  
    6.4  สามารถน าสู่การปฏิบตัิได้ 

 
มีครบ 4 ข้อ 

 
มี 3 ข้อ 

 
มี 1-2 ข้อ 

7. โครงการ / กิจกรรม  
    7.1 ครอบคลุม และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ,  
         3 เสาหลัก และบริบทของสถานศึกษา 
    7.2 สอดคล้องกับกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
    7.3 สามารถน าสู่การปฏิบัตไิด้ 

 
มีครบ 3 ข้อ 

 
มี 2 ข้อ 

 
มี 1 ข้อ 
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    ๓)  แบบรายงานผลการติดตามระยะที่ ๑ 
 

แบบรายงานการติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

สู่การปฏิบัติจริง โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 
ระยะที่ ๑ การจัดท าแผน (กุมภาพันธ์ – เมษายน) 

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

  ๑. สังกัด 
         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด.................................................เขต............. 
         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต........................................................ .................. 
         ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด.................................................................... ................................   
  ๒. จ านวนโรงเรียนในโครงการกองทุนที่รับผิดชอบ จ านวน.....................โรง   
      ออกติดตามระยะที่ ๑   จ านวน....................................................โรง 
  ๓. ผลการติดตามการน าแผนสู่การปฏิบัติจริง    

ที ่ รายการติดตาม 
จ านวน
โรงเรียน
ที่ติดตาม 

ผลการติดตาม ข้อสังเกตของ
คณะกรรมการติดตาม ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1 สถานศึกษาสร้างความ

เข้าใจในการจัดท า
แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาฯ 

 

 

  

 

 

๒ สถานศึกษาแตง่ตั้ง
คณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาการจัด
การศึกษา 

      

๓ สถานศึกษามีการจัดท า 
SWOT Analysis 

      

๔ สถานศึกษาวิเคราะห์
แผนพัฒนาการจัด
การศึกษา โดยใช้
หลักเกณฑ์ คือ สอดคล้อง
และเป็นไปได ้

      

๕ สถานศึกษามีการก าหนด
ผู้รับผิดชอบในการจัดท า
แผนพัฒนาการจัด
การศึกษา 
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         จุดเด่นของการติดตาม ระยะท่ี ๑ 
 ………………….................................................................................... ............................................. 
.................................................................................................... ................................................................ 
.................................................................................................... ................................................................ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................... ................................................................ 
 
         จุดที่ควรพัฒนา 
 ………………….................................................................................... ............................................. 
.................................................................................................... ................................................................ 
.................................................................................................... ................................................................ 
.................................................................................................... ................................................................ 
.................................................................................................... ................................................................ 
 

ข้อเสนอแนะให้กับสถานศึกษา 
 ………………….................................................................................... ............................................. 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................... ................................................................ 
.................................................................................................... ................................................................ 
.................................................................................................................................................................... 
 
 
                                                                   ลงชื่อ............................................ผู้รายงานผล 
                                                                    (........................................................) 
                                                            ต าแหน่ง............................................................. 
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ระยะที่ 2  น าแผนสู่การปฏิบัติ  (พฤษภาคม – กรกฎาคม)  
2.1  รายละเอียดของการติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ระยะท่ี ๒ 
 

ที ่ รายการติดตาม เครื่องมือ ร่องรอยหลักฐาน 
1 ความสอดคล้องระหวา่งแผนปฏิบตัิการกับ

แผนพัฒนาการจดัการศึกษา 
แบบประเมินความสอดคล้อง
ระหว่างแผนปฏิบัติการกับ
แผนพัฒนาการจดัการศึกษา 

1.แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
๒.แผนปฏิบัติการประจ าป ี
๓. เอกสาร หลักฐานโครงการ    
ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 
๔.สรุปผลการจัดกิจกรรม  
(ถ้ามี) 
๕. ปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผน 
๖. แฟ้มการปฏิบัติงานตามแผน 
(ถ้ามี) 

2 จ านวนโครงการตามแผนปฏิบตัิการที่ยังไม่
ปฏิบัติตามปฏิทินงานจ าแนกรายกลยุทธ์ 

แบบติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจ าป ี

๓ จ านวนโครงการตามแผนปฏิบตัิการทีอ่ยู่
ระหว่างด าเนินการจ าแนกรายกลยุทธ์ 

๔ จ านวนโครงการตามแผนปฏิบตัิการที่
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จ าแนกรายกลยุทธ์ 

 
๑.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม ระยะท่ี ๒ 
    ๑)  แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างแผนปฏิบัติการกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
 

ค าชี้แจง  พิจารณาความสอดคล้องของประเด็นพิจารณาที่ปรากฏในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจ าปี ดังนี้  ให้ ๑ คะแนน เมื่อพิจารณาว่าสอดคล้องกัน  ให้ ๐ คะแนน  เมื่อ
พิจารณาว่าไม่แน่ใจว่าสอดคล้องกันหรือไม่   ให้ -๑ คะแนน  เมื่อพิจารณาว่าไม่สอดคล้องกัน 
 

ที ่
ประเด็นพิจารณา ความสอดคล้อง 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี 1 0 -1 
1 ข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อมูลพ้ืนฐานรายปี    
2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา    

2.1 วิสัยทัศน ์ 2.1 วิสัยทัศน ์    
2.2 พันธกิจ 2.2 พันธกิจ    
2.3 เป้าประสงค์ 2.3 เป้าประสงค ์    
2.4 ตัวชีว้ัดรายปี 2.4 ตัวชีว้ัด    
2.5 กลยุทธ ์ 2.5 กลยุทธ ์    

3 โครงการ/กิจกรรม รายปี โครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการ    
4 ค่าเป้าหมายรายปี เป้าหมาย ตัวชี้วัดของโครงการ    
5 การก ากับ ติดตาม ประเมินผล และ

รายงานผล 
การก ากับ ติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผล 

   

รวมคะแนน  
 

เกณฑ์ความสอดคล้อง 
น้อยกว่า ๕ คะแนน   คือ ระดับปรับปรุง 5-๗ คะแนน  คือ ระดับพอใช้         8-9 คะแนน  คือ ระดับด ี
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    ๒)  แบบติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สู่การปฏิบัติจริง โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 

 
ชื่อสถานศึกษา........................................................................... สงักัด....................................... 

 
ที ่ รายการติดตาม 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
               จ านวนโครงการทั้งหมด.................โครงการ 
๑ โรงเรียนมีโครงการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามปฏิทินการด าเนินงาน…………………………โครงการ คือ 

1. ชื่อโครงการ  
- สาเหตุ  
- การแก้ไข  
2. ชื่อโครงการ  
- สาเหตุ  
- การแก้ไข  

2 โรงเรียนมีโครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินงาน…………………………โครงการ คือ 
1. ชื่อโครงการ  
- ปัญหาที่พบ  
- แนวทางแก้ไข  
2. ชื่อโครงการ  
- ปัญหาที่พบ  
- แนวทางแก้ไข  

๓ โรงเรียนมีโครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว…………………………………….…..โครงการ คือ 
1. ชื่อโครงการ  
- ผลการด าเนินการ  
- ปัญหาที่เกิดข้ึน  
- การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  
2. ชื่อโครงการ  
- ผลการด าเนินการ  
- ปัญหาที่เกิดข้ึน  
- การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  
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ของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 

  
12 

 

 

 
ที ่ รายการติดตาม 
กลยุทธ์ที่ 2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
               จ านวนโครงการทั้งหมด.................โครงการ 
๑ โรงเรียนมีโครงการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามปฏิทินการด าเนินงาน…………………………โครงการ คือ 

1. ชื่อโครงการ  
- สาเหตุ  
- การแก้ไข  
2. ชื่อโครงการ  
- สาเหตุ  
- การแก้ไข  

2 โรงเรียนมีโครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินงาน…………………………โครงการ คือ 
1. ชื่อโครงการ  
- ปัญหาที่พบ  
- แนวทางแก้ไข  
2. ชื่อโครงการ  
- ปัญหาที่พบ  
- แนวทางแก้ไข  

๓ โรงเรียนมีโครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว…………………………………….…..โครงการ คือ 
1. ชื่อโครงการ  
- ผลการด าเนินการ  
- ปัญหาที่เกิดข้ึน  
- การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  
2. ชื่อโครงการ  
- ผลการด าเนินการ  
- ปัญหาที่เกิดข้ึน  
- การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  
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ที ่ รายการติดตาม 
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
               จ านวนโครงการทั้งหมด.................โครงการ 
๑ โรงเรียนมีโครงการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามปฏิทินการด าเนินงาน…………………………โครงการ คือ 

1. ชื่อโครงการ  
- สาเหตุ  
- การแก้ไข  
2. ชื่อโครงการ  
- สาเหตุ  
- การแก้ไข  

2 โรงเรียนมีโครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินงาน…………………………โครงการ คือ 
1. ชื่อโครงการ  
- ปัญหาที่พบ  
- แนวทางแก้ไข  
2. ชื่อโครงการ  
- ปัญหาที่พบ  
- แนวทางแก้ไข  

๓ โรงเรียนมีโครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว…………………………………….…..โครงการ คือ 
1. ชื่อโครงการ  
- ผลการด าเนินการ  
- ปัญหาที่เกิดข้ึน  
- การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  
2. ชื่อโครงการ  
- ผลการด าเนินการ  
- ปัญหาที่เกิดข้ึน  
- การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  
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ที ่ รายการติดตาม 
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 
               จ านวนโครงการทั้งหมด.................โครงการ 
๑ โรงเรียนมีโครงการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามปฏิทินการด าเนินงาน…………………………โครงการ คือ 

1. ชื่อโครงการ  
- สาเหตุ  
- การแก้ไข  
2. ชื่อโครงการ  
- สาเหตุ  
- การแก้ไข  

2 โรงเรียนมีโครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินงาน…………………………โครงการ คือ 
1. ชื่อโครงการ  
- ปัญหาที่พบ  
- แนวทางแก้ไข  
2. ชื่อโครงการ  
- ปัญหาที่พบ  
- แนวทางแก้ไข  

๓ โรงเรียนมีโครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว…………………………………….…..โครงการ คือ 
1. ชื่อโครงการ  
- ผลการด าเนินการ  
- ปัญหาที่เกิดข้ึน  
- การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  
2. ชื่อโครงการ  
- ผลการด าเนินการ  
- ปัญหาที่เกิดข้ึน  
- การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  
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ที ่ รายการติดตาม 
กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพ 
               จ านวนโครงการทั้งหมด.................โครงการ 
๑ โรงเรียนมีโครงการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามปฏิทินการด าเนินงาน…………………………โครงการ คือ 

1. ชื่อโครงการ  
- สาเหตุ  
- การแก้ไข  
2. ชื่อโครงการ  
- สาเหตุ  
- การแก้ไข  

2 โรงเรียนมีโครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินงาน…………………………โครงการ คือ 
1. ชื่อโครงการ  
- ปัญหาที่พบ  
- แนวทางแก้ไข  
2. ชื่อโครงการ  
- ปัญหาที่พบ  
- แนวทางแก้ไข  

๓ โรงเรียนมีโครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว…………………………………….…..โครงการ คือ 
1. ชื่อโครงการ  
- ผลการด าเนินการ  
- ปัญหาที่เกิดข้ึน  
- การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  
2. ชื่อโครงการ  
- ผลการด าเนินการ  
- ปัญหาที่เกิดข้ึน  
- การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  
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    ๓)  แบบรายงานผลการติดตาม ระยะท่ี ๒ 
 

 

แบบรายงานการติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

สู่การปฏิบัติจริง โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 
ระยะที่ 2 การน าแผนสู่การปฏิบัติ   (พฤษภาคม – กรกฎาคม) 

  ๑. สังกัด 
         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด.........................................เขต............. 
         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต.....................................................  
         ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด.................................................................... ......................  
  ๒. จ านวนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาที่รับผิดชอบ จ านวน.....................โรง   
      ออกติดตามระยะที่ 2   จ านวน....................................................โรง 
  ๓. ผลการติดตามการน าแผนสู่การปฏิบัติจริง    
 
ที ่

 
รายการผลการติดตาม 

จ านวน
โครงการ
ที่ติดตาม 

จ านวนโครงการที่ปฏิบัติตามกลยุทธ์ ข้อสังเกตของ
คณะกรรมการ

ติดตาม 

โครงการที่ยัง
ไม่ด าเนินการ 

โครงการที่อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ  

โครงการที่
ด าเนินการไป

แล้ว 

๑ กลยุทธ์การพัฒนาครูให้มี
ศักยภาพในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 

     

๒ กลยุทธ์การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

     

๓ กลยุทธ์การพัฒนา
คุณลักษณะ ของนักเรียน         
ให้มีวินัย 

     

๔ กลยุทธ์การพัฒนาทักษะชีวิต
และทักษะอาชีพ 

     

๕ กลยุทธ์การบริหารจัดการ 
โรงเรียนให้มคีุณภาพ 

     

๖ กลยุทธ์อ่ืน ๆ.......................      
 

          จุดเด่นของโครงการในแต่ละกลยุทธ์…………………......................................................................... 
.................................................................................................... ................................................................ 

จุดที่ควรพัฒนาในแต่ละกลยุทธ์………………….......................................................... ..................... 
.................................................................................................... ................................................................ 

ข้อเสนอแนะให้กับสถานศึกษา…………………............................................................. ................... 
............................................................................................. ....................................................................... 
 
 



           คู่มือ แนวทางการติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 
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ระยะที่ 3  ติดตามความก้าวหน้าในระยะครึ่งปี (สิน้ภาคเรียนที่ 1)  
             (สิงหาคม–พฤศจิกายน)  

3.1  รายละเอียดของการติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ระยะท่ี ๓ 
 

ที ่ รายการติดตาม เครื่องมือ ร่องรอยหลักฐาน 
1 จ านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ  

ที่ยังไม่ปฏิบัติตามปฏิทินงานจ าแนก
รายกลยุทธ์ 

แบบติดตาม
ความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

1. รูปเล่มแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
2. เอกสาร หลักฐานโครงการ 
ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 
3. สรุปผลการจัดกิจกรรม 
(ถ้ามี) 
4. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ตามแผนปฏิบัติการ 
5. แฟ้มการปฏิบัติงาน                 
ตามแผนแผนปฏิบัติการ 
6. เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
โครงการ 

2 จ านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ   
ทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการจ าแนกราย  
กลยุทธ์ 

๓ จ านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ  
ที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จ าแนกราย
กลยุทธ์ 

๔ สถานศึกษามีการก ากับ ติดตาม และ
เตรียมการสรุปผล 

๕ สถานศึกษามีการประเมินโครงการที่
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 

 
  



           คู่มือ แนวทางการติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 
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๓.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม ระยะท่ี ๓ 
    ๑)  แบบติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ระยะที่ 3 
 

ชื่อสถานศึกษา........................................................................... สังกัด....................................... 
 

ตอนที่ 1 ความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ 
 

ที ่ รายการติดตาม 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
               จ านวนโครงการทั้งหมด.................โครงการ 
๑ โรงเรียนมีโครงการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามปฏิทินการด าเนินงาน…………………………โครงการ คือ 

1. ชื่อโครงการ  
- สาเหตุ  
- การแก้ไข  
2. ชื่อโครงการ  
- สาเหตุ  
- การแก้ไข  

2 โรงเรียนมีโครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินงาน…………………………โครงการ คือ 
1. ชื่อโครงการ  
- ปัญหาที่พบ  
- แนวทางแก้ไข  
2. ชื่อโครงการ  
- ปัญหาที่พบ  
- แนวทางแก้ไข  

๓ โรงเรียนมีโครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว…………………………………….…..โครงการ 
1. ชื่อโครงการ  
- ผลการด าเนินงาน  
- ปัญหาที่เกิดข้ึน  
- การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  
2. ชื่อโครงการ  
- ผลการด าเนินงาน  
- ปัญหาที่เกิดข้ึน  
- การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  

๔ โรงเรียนมีโครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้นและมีการประเมินโครงการ 
 ๑.ชื่อโครงการ  
 ๒.ชื่อโครงการ  



           คู่มือ แนวทางการติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 
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ที ่ รายการติดตาม 
กลยุทธ์ที่ 2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
               จ านวนโครงการทั้งหมด.................โครงการ 
๑ โรงเรียนมีโครงการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามปฏิทินการด าเนินงาน…………………………โครงการ คือ 

1. ชื่อโครงการ  
- สาเหตุ  
- การแก้ไข  
2. ชื่อโครงการ  
- สาเหตุ  
- การแก้ไข  

2 โรงเรียนมีโครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินงาน…………………………โครงการ คือ 
1. ชื่อโครงการ  
- ปัญหาที่พบ  
- แนวทางแก้ไข  
2. ชื่อโครงการ  
- ปัญหาที่พบ  
- แนวทางแก้ไข  

๓ โรงเรียนมีโครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว…………………………………….…..โครงการ 
1. ชื่อโครงการ  
- ผลการด าเนินงาน  
- ปัญหาที่เกิดข้ึน  
- การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  
2. ชื่อโครงการ  
- ผลการด าเนินงาน  
- ปัญหาที่เกิดข้ึน  
- การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  

๔ โรงเรียนมีโครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้นและมีการประเมินโครงการ 
 ๑.ชื่อโครงการ  
 ๒.ชื่อโครงการ  

 
 
 
 
 
 
 
 



           คู่มือ แนวทางการติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 
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ที ่ รายการติดตาม 
กลยุทธ์ที ่3 การพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
               จ านวนโครงการทั้งหมด.................โครงการ 
๑ โรงเรียนมีโครงการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามปฏิทินการด าเนินงาน…………………………โครงการ คือ 

1. ชื่อโครงการ  
- สาเหตุ  
- การแก้ไข  
2. ชื่อโครงการ  
- สาเหตุ  
- การแก้ไข  

2 โรงเรียนมีโครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินงาน…………………………โครงการ คือ 
1. ชื่อโครงการ  
- ปัญหาที่พบ  
- แนวทางแก้ไข  
2. ชื่อโครงการ  
- ปัญหาที่พบ  
- แนวทางแก้ไข  

๓ โรงเรียนมีโครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว…………………………………….…..โครงการ 
1. ชื่อโครงการ  
- ผลการด าเนินงาน  
- ปัญหาที่เกิดข้ึน  
- การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  
2. ชื่อโครงการ  
- ผลการด าเนินงาน  
- ปัญหาที่เกิดข้ึน  
- การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  

๔ โรงเรียนมีโครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้นและมีการประเมินโครงการ 
 ๑.ชื่อโครงการ  
 ๒.ชื่อโครงการ  

 
 

 
 
 
 



           คู่มือ แนวทางการติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 
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ที ่ รายการติดตาม 
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 
               จ านวนโครงการทั้งหมด.................โครงการ 
๑ โรงเรียนมีโครงการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามปฏิทินการด าเนินงาน…………………………โครงการ คือ 

1. ชื่อโครงการ  
- สาเหตุ  
- การแก้ไข  
2. ชื่อโครงการ  
- สาเหตุ  
- การแก้ไข  

2 โรงเรียนมีโครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินงาน…………………………โครงการ คือ 
1. ชื่อโครงการ  
- ปัญหาที่พบ  
- แนวทางแก้ไข  
2. ชื่อโครงการ  
- ปัญหาที่พบ  
- แนวทางแก้ไข  

๓ โรงเรียนมีโครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว…………………………………….…..โครงการ 
1. ชื่อโครงการ  
- ผลการด าเนินงาน  
- ปัญหาที่เกิดข้ึน  
- การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  
2. ชื่อโครงการ  
- ผลการด าเนินงาน  
- ปัญหาที่เกิดข้ึน  
- การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  

๔ โรงเรียนมีโครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้นและมีการประเมินโครงการ 
 ๑.ชื่อโครงการ  
 ๒.ชื่อโครงการ  

 
 
 
 
 
 



           คู่มือ แนวทางการติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 
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ที ่ รายการติดตาม 
กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพ 
               จ านวนโครงการทั้งหมด.................โครงการ 
๑ โรงเรียนมีโครงการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามปฏิทินการด าเนินงาน…………………………โครงการ คือ 

1. ชื่อโครงการ  
- สาเหตุ  
- การแก้ไข  
2. ชื่อโครงการ  
- สาเหตุ  
- การแก้ไข  

2 โรงเรียนมีโครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินงาน…………………………โครงการ คือ 
1. ชื่อโครงการ  
- ปัญหาที่พบ  
- แนวทางแกไ้ข  
2. ชื่อโครงการ  
- ปัญหาที่พบ  
- แนวทางแก้ไข  

๓ โรงเรียนมีโครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว…………………………………….…..โครงการ 
1. ชื่อโครงการ  
- ผลการด าเนินงาน  
- ปัญหาที่เกิดข้ึน  
- การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  
2. ชื่อโครงการ  
- ผลการด าเนินงาน  
- ปัญหาที่เกิดข้ึน  
- การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  

๔ โรงเรียนมีโครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้นและมีการประเมินโครงการ 
 ๑.ชื่อโครงการ  
 ๒.ชื่อโครงการ  

 
    
 
 
 
 
 



           คู่มือ แนวทางการติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 
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ตอนที่ ๒  การนิเทศ ติดตามและการประเมินโครงการ 
 

ที ่ รายการติดตาม ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
ข้อสังเกตของคณะกรรมการ

ติดตาม 
๑ โรงเรียนมกีารนิเทศ ก ากับ 

ติดตาม เตรียมการสรุปผล  
   

 1.๑ ก าหนดวิธีการนิเทศ ก ากับ 
ติดตามและการสรุปผล 

   

 1.๒ มีเครื่องมือนิเทศ ก ากับ 
ติดตามและการสรุปผล 

   

 1.๓ มีการประเมินผลใน                 
แต่ละโครงการ 

   

๒ โรงเรียนมีการเตรียมประเมิน
โครงการระยะที่ ๔ 
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    ๓)  แบบรายงานผลการติดตาม ระยะท่ี ๓ 
 

แบบรายงานการติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

สู่การปฏิบัติจริง โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 
ระยะที่ 3  ติดตามความก้าวหน้าในระยะครึ่งปี (สิ้นภาคเรียนที่ 1)  (สิงหาคม – พฤศจิกายน) 

 

  ๑. สังกัด 
         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด.................................................เขต............. 
         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต.......................................................................... 
         ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด.................................................................... ................................   
  ๒. จ านวนโรงเรียนในโครงการกองทุนที่รับผิดชอบ จ านวน.....................โรง   
      ออกติดตามระยะที่ 3   จ านวน....................................................โรง 
  ๓. ผลการติดตามการน าแผนสู่การปฏิบัติจริง 
      ตอนที่ 1 ความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ 
 

ที ่ รายการผลการติดตาม 
จ านวน
โครงการ
ในแผนฯ 

จ านวนโครงการตามกลยุทธ์ 
ข้อสังเกต
กรรมการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
๑ การพัฒนาครูให้มีศักยภาพ

ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

        

๒ การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน   

        

3 การพัฒนาคุณลักษณะของ
นักเรียนให้มีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม 

        

4 การพัฒนาทักษะชีวิตและ
ทักษะอาชีพ 

        

5 การบริหารจัดการโรงเรียน
ให้มคีุณภาพ 

        

6 กลยุทธ์
............................................ 
…………………………………….. 
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   ตอนที่ ๒  การนิเทศ ติดตามและการประเมินโครงการ 
 

ที ่ รายการติดตาม 
จ านวน
โรงเรียน
ที่ติดตาม 

จ านวนโรงเรียน ข้อสังเกตของ
คณะกรรมการ

ติดตาม 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

๑ โรงเรียนมกีารนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม เตรียมการสรุปผล  

      

 1.๑ มีวิธีการนิเทศ ก ากับ 
ติดตามและการสรุปผล 

      

 1.๒ มีเครื่องมือนิเทศ ก ากับ 
ติดตามและการสรุปผล 

      

 1.๓ มีการประเมินผลใน                 
แต่ละโครงการ 

      

๒ โรงเรียนมีการเตรียมประเมิน
โครงการระยะที่ ๔ 

      

  

๓.๓ สรุปภาพการด าเนินงาน 
         จุดเด่นของโครงการในแต่ละกลยุทธ์............................................................................... 
........................................................ ............................................................................................................ 
.................................................................................................... ................................................................ 
          จุดที่ควรพัฒนาโครงการในแต่ละกลยุทธ์........................................................................ 
.................................................................................................... ................................................................  
.......................................................................................... ..........................................................................
  ข้อเสนอแนะให้กับสถานศึกษา....................................................................................... 
................................................................... ................................................................................................. 
.................................................................................................... ................................................................ 
 

                                                                    ลงชื่อ............................................ผู้รายงานผล 
                                                                      (........................................................) 
                                                             ต าแหนง่................................................................... 
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ระยะที่ 4  ติดตามความส าเร็จของแผน  (ธนัวาคม – มีนาคม)  
4.1  รายละเอียดของการติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ระยะท่ี 4 
 

ที ่ รายการติดตาม เครื่องมือ ร่องรอยหลักฐาน 
1 จ านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการที่

ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
แบบติดตามความก้าวหน้า
ในการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

 

2 ผลความส าเร็จเป็นไปตามตัวชี้วัดของ
โครงการ ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 

๓ ผลความส าเร็จเป็นไปตามตัวชี้วัดของ
ค่าเป้าหมายรายปีตามแผนพัฒนา 
(ระบุตามโครงการรายกลยุทธ์) 
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4.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม ระยะท่ี 4 
    ๑)  แบบติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 
 

ชื่อสถานศึกษา....................................................................... .................สังกัด…………………………………… 
 

ผลการติดตามความส าเร็จของการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 

กลยุทธ์ รายการ 
จ านวน
โครงการ
ท้ังหมด 

โครงการที่
ประเมิน/ส าเร็จ 

โครงการที่ไม่
ประเมิน/ไม่ส าเร็จ 

ข้อสังเกต 
(เน้นที่โครงการไม่

ส าเร็จ) จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. การพัฒนา
ครูให้มี
ศักยภาพใน
การจัด  
 กิจกรรมการ
เรียนการสอน 

โรงเรียนมีการประเมิน
โครงการ 

      

ผลการด าเนนิงานเปน็ไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ       

ผลการด าเนนิงานเปน็ไปตาม
เป้าหมายของโครงการ       

ผลการด าเนนิงานเปน็ไปตาม
ค่าเป้าหมายรายปีตาม
แผนพัฒนาฯ 

     
 

2. การ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

โรงเรียนมีการประเมิน
โครงการ 

      

ผลการด าเนนิงานเปน็ไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ       

ผลการด าเนนิงานเปน็ไปตาม
เป้าหมายของโครงการ       

ผลการด าเนนิงานเปน็ไปตาม
ค่าเป้าหมายรายปีตาม
แผนพัฒนาฯ 

     
 

3. การพัฒนา
คุณลักษณะ
ของนักเรียน  
ให้มีวินัย 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

โรงเรียนมีการประเมิน
โครงการ 

      

ผลการด าเนนิงานเปน็ไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ       

ผลการด าเนนิงานเปน็ไปตาม
เป้าหมายของโครงการ       

ผลการด าเนนิงานเปน็ไปตาม
ค่าเป้าหมายรายปีตาม
แผนพัฒนาฯ 
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กลยุทธ์ รายการ 
จ านวน
โครงการ
ท้ังหมด 

โครงการที่
ประเมิน/ส าเร็จ 

โครงการที่ไม่
ประเมิน/ไม่ส าเร็จ 

ข้อสังเกต 
(เน้นที่โครงการไม่

ส าเร็จ) จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

4. การพัฒนา
ทักษะชีวิต
และทักษะ
อาชีพ 

โรงเรียนมีการประเมิน
โครงการ 

      

ผลการด าเนนิงานเปน็ไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ       

ผลการด าเนนิงานเปน็ไปตาม
เป้าหมายของโครงการ       

ผลการด าเนนิงานเปน็ไปตาม
ค่าเป้าหมายรายปีตาม
แผนพัฒนาฯ 

     
 

5. การ
บริหารจัดการ
โรงเรียนให้มี
คุณภาพ 

โรงเรียนมีการประเมิน
โครงการ 

      

ผลการด าเนนิงานเปน็ไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ       

ผลการด าเนนิงานเปน็ไปตาม
เป้าหมายของโครงการ       

ผลการด าเนนิงานเปน็ไปตาม
ค่าเป้าหมายรายปีตาม
แผนพัฒนาฯ 

     
 

 

ปัญหา /อุปสรรค  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

จุดเด่น 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

จุดควรพัฒนา 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับสถานศึกษา 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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    ๒)  แบบรายงานผลการติดตาม ระยะท่ี ๔ 
 

แบบรายงานการติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

สู่การปฏิบัติจริง โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา  
ระยะที่ ๔  ติดตามความส าเร็จของแผน 

 

1. สังกัด 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา............................................................. เขต........... 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต...................................................... ...................... 
       ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด...................................................................................................... 
๒. จ านวนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาที่รับผิดชอบ  จ านวน ................ โรงเรียน 
    จ านวนโรงเรียนที่ออกติดตาม ............... โรงเรียน 
๓. สรุปผลการติดตามความส าเร็จของการน าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติจริง 
 

กลยุทธ์ รายการ 
จ านวน
โรงเรียน
ทั้งหมด 

โรงเรียนที่ปฏิบัติ/
ส าเร็จ 

โรงเรียนที่ไม่ปฏิบัติ/ 
ไม่ส าเร็จ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. การพัฒนา
ครูให้มี
ศักยภาพใน
การจัด  
 กิจกรรมการ
เรียนการสอน 

โรงเรียนมีการประเมินโครงการ      
ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

     

ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
ของโครงการ 

     

ผลการด าเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมาย
รายปีตามแผนพัฒนาฯ 

     

2. การ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

โรงเรียนมีการประเมินโครงการ      
ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

     

ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
ของโครงการ 

     

ผลการด าเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมาย
รายปีตามแผนพัฒนาฯ 

     

3. การพัฒนา
คุณลักษณะ
ของนักเรียน  
ให้มีวินัย 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

โรงเรียนมีการประเมินโครงการ      
ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

     

ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
ของโครงการ 

     

ผลการด าเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมาย
รายปีตามแผนพัฒนาฯ 
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กลยุทธ์ รายการ 
จ านวน
โรงเรียน
ทั้งหมด 

โรงเรียนที่ปฏิบัติ/
ส าเร็จ 

โรงเรียนที่ไม่ปฏิบัติ/ 
ไม่ส าเร็จ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

4. การพัฒนา
ทักษะชีวิต
และทักษะ
อาชีพ 

โรงเรียนมีการประเมินโครงการ      
ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

     

ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
ของโครงการ 

     

ผลการด าเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมาย
รายปีตามแผนพัฒนาฯ 

     

5. การ
บริหารจัดการ
โรงเรียนให้มี
คุณภาพ  

โรงเรียนมีการประเมินโครงการ      
ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

     

ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
ของโครงการ 

     

ผลการด าเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมาย
รายปีตามแผนพัฒนาฯ 

     

 

ปัญหา /อุปสรรค  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

จุดเด่น 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

จุดควรพัฒนา 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับสถานศึกษา 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ข้อเสนอแนะการจัดท ารายงานผลการติดตาม 
การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

สู่การปฏิบัติจริง โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา  
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

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

    ๑. ตอนที่ ๑ บทน า 
               ๑.๑  หลักการและเหตุผล  
               ๑.๒  วัตถุประสงค์ 
               ๑.๓  ขอบข่ายการติดตาม 
                        - เป้าหมายการติดตาม (จ านวนโรงเรียน) 
                        - กรอบการติดตาม 
               ๑.๔  ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ 

     ๒. ตอนที่ ๒  แนวทางการติดตามการน าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติจริง                                    
                ๒.๑  กระบวนการติดตาม 
                ๒.๒  ประเด็นการติดตาม 
                ๒.๓  เครื่องมือการติดตาม 
                ๒.๔  แผนการติดตามของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด / ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

      ๓.  ตอนที่ ๓  ผลการติดตามการน าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติจริง 
                ๓.๑  ระยะที่ 1 - ๔ 
                ๓.๒  จุดเด่นของการติดตาม 
                ๓.๓  จุดที่ควรพัฒนา 

      ๔. ตอนที่ ๔  โรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติที่ดี (มีภาพประกอบด้วย) 
                       กลยุทธ์ที่............................................................. 
                       โรงเรียน.............................................................. 
                       กิจกรรมส าคัญ.................................................... 
                       ผลที่เกิดกับนักเรียน............................................ 
                       ผลที่เกิดกับครู..................................................... 
                       ผลที่เกิดกับโรงเรียน............................................   

       ๕. เอกสารอ้างอิง 

 
       ๖. ภาคผนวก 

 



ตอนที่ 3 
 การน าแผนการติดตามสู่การปฏิบัติจริง 

 
 การน าแผนการติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา สู่การปฏิบัติในระดับส านักงาน มี
กรอบแนวคิดในการด าเนินการติดตาม ดังนี้ 
 
กรอบแนวคิดในการติดตาม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ติดตามความก้าวหน้า 

ในการน าแผนฯ  
ไปปฏิบัติจริง 

รับทราบปัญหาและแนวทางแก้ไข 

ให้ข้อเสนอแนะ / ให้ก าลังใจ 

และช่วยเหลือตามศักยภาพ 

๒. ประเมินความส าเร็จ 

ของสถานศึกษา 

และรายงานผล 

แนวทางการติดตามในระยะต่อไป 

สถานศึกษาท่ีพัฒนาดีแล้ว และสถานศึกษา                        
ที่ต้องให้ค าแนะน า เพ่ือพัฒนาให้ดีขึ้น 

น าไปสู่การวางแผนการพัฒนาและติดตาม 

ในรอบต่อไป 

รายงานผล 

รายงานผล 

สพฐ. องคมนตรี 

สพฐ. องคมนตรี 
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แนวทางการน าการติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สู่การปฏิบัติจริง โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา สู่การปฏิบัติในระดับส านักงาน 

 
  

ระดับส านักงาน 

        ๑. ศึกษาแนวทางการติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนการจัดการศึกษาของ 

              สถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาตามระยะที่ก าหนดไว้  
              โดยให้ผู้ที่เก่ียวข้องมีความเข้าใจวิธีการ และกระบวนการติดตาม 
         ๒. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ร่วมกันวิเคราะห์ ก าหนด  

แผนการติดตามฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการนิเทศ ติดตามของหน่วยงาน  โดยพิจารณา   
ดังนี้ 
                  ๒.๑ ประเด็นของการติดตาม  
                  ๒.๒ เครื่องมือในการติดตาม 
                  ๒.๓ วธิีการติดตาม 
                  ๒.๔ การรายงานผล 
๓. จัดท าเป็นแผนการติดตามไว้ในแผนการนิเทศ ติดตามของส านักงาน หรืออาจท าแผน  
    เฉพาะขึ้นอยู่กับบริบทของส านักงาน 
๔. ออกนิเทศ ติดตามผลตามแผนที่ก าหนด เน้นให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ง่าย และ 

    ไม่เป็นภาระให้กับสถานศึกษา  
๕. สรุปรายงานผล  แยกเป็น  ๒  ทาง คือ   
                  5.1  รายงานผลไปยังศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความ    
                         เป็นเลิศ สพฐ. 
                  5.2  รายงานต่อองคมนตรี 
๖. น าผลการติดตามมาวางแผนในระยะถัดไป  โดยแยกโรงเรียนออกเป็น ๒ ประเภท คือ  
                  ๖.๑  โรงเรียนที่ต้องรับการช่วยเหลือหรือติดตามอย่างเร่งด่วน 
                  ๖.๒  โรงเรียนทีพั่ฒนาได้ดี ให้ได้รับการเสริมแรง หรือช่วยเหลือน้อยกว่า 

                        โรงเรียนประเภทที่ 6.๑ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ค าสั่ง 
คณะกรรมการด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



           คู่มือ แนวทางการติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนการจัดการศึกษา 
                                            ของสถานศึกษาสู่การปฏิบัตจิรงิ โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา  36 
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คณะผู้จัดท า 
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คณะผู้จัดท า 

ที่ปรึกษา 
1. นางอาทิตยา ปัญญา    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  
          ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคล 
          เพ่ือความเป็นเลิศ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. นายเพ็ชรสมร  อุทุมทอง  รองผู้อ านวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคล 
          เพ่ือความเป็นเลิศ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. นายสมชาย  มิตรมูลพิทักษ์  ข้าราชการบ านาญ (อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ) 
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 
 
บรรณาธิการกิจ 
1. นายเพ็ชรสมร  อุทุมทอง  รองผู้อ านวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคล 
          เพ่ือความเป็นเลิศ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. นายสมชาย  มิตรมูลพิทักษ์  ข้าราชการบ านาญ (อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ) 
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 
3. ว่าที ่ร.ต.สรยุทธ สืบแสงอินทร์ ข้าราชการบ านาญ (อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนเชี่ยวชาญ) 
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
4. นางสาวธัญรดี พากเพียร   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
5. นางสาวรุ่งนภา แสนอ านวยผล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
6. นางสาวนงเยาว์  อยู่ธูป        นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ   
          ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคล 
          เพ่ือความเป็นเลิศ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
ผู้จัดท า  
1. นายเพ็ชรสมร  อุทุมทอง  รองผู้อ านวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคล 
          เพ่ือความเป็นเลิศ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. นายสมชาย  มิตรมูลพิทักษ์  ข้าราชการบ านาญ (อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ) 
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 
3. ว่าที ่ร.ต.สรยุทธ สืบแสงอินทร์ ข้าราชการบ านาญ (อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนเชี่ยวชาญ) 
4. นายไพรัช กรบงกชมาศ   ข้าราชการบ านาญ (อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนเชี่ยวชาญ) 
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
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5. นายทวีสิทธิ อิศรเดช    ข้าราชการบ านาญ (อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนเชี่ยวชาญ) 
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
6. นายวรวุฒ ิแสงเฟือง    ประธานอนุกรรมการส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม  
          โครงการกองทุนการศึกษา 
7. นางสาวเพ็ญรพี กลับกูล   ข้าราชการบ านาญ  
          (อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม) 
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
8. นายวิจิตร สมบัติวงศ์    ผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม 
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  
9. นายภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์    ผู้อ านวยโรงเรียนโพธิสารพิทยากร 
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
10. นายไพฑูรย์ จารุสาร    ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวังนนทบุรี 
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  
11. นายวิชัย ยิ่งประเสริฐ    ผู้อ านวยการโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
12. นายนพรัตน์ รุ่งโรจน์    ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
13. นายซันโย สังวรด ี    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
14. นางประกอบ เพชรสุวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ 
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  
15. นายมนูกิจ บ้านเล้า    รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” 
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
16. นางสาวสุนทรี จันทร์ส าราญ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
17. นางสาวธัญรดี พากเพียร   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
18. ว่าที่ พ.ต. เทพนา เครือค า  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
18. นางสาวรุ่งนภา แสนอ านวยผล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
19. นางสาวสุกัญญา  ศรีนนท์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ    
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 
20. นางสาววิไลวรรณ เสาร์อินทร์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 
 



           คู่มือ แนวทางการติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนการจัดการศึกษา 
                                            ของสถานศึกษาสู่การปฏิบัตจิรงิ โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา  42 

 

 

21. นางสาววรนันท์ชนก มิตรสันเทียะ นักวิชาการเงินปฏิบัติการ 
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2  
22. นายกนกชัย มาลัยวงศ์   ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  
      
ออกแบบปก / จัดท ารูปเล่ม 
1. นางสาวสุกัญญา  ศรีนนท์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ    
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 
2. นางสาวกริษฐา เจริญเลิศ   นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
          ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
          ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. นายกิตติ สมศรี     เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
          ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ  
          ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. นางสาวมริสสา  ปาเลย ์  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
          ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ  
          ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 




