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บทที่ 4 การก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน 
       
 โรงเรียนมีบทบาทส าคญัในการก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานในการส่งเสริม พัฒนา
โรงเรียนมีบทบาทส าคญัในการก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานในการส่งเสริมพฒันา นเิทศตดิตาม 
และประเมินผลโรงเรียน การด าเนนิการมีแนวทางตามที่วางแผนร่วมกันดังนี ้

 หลักการ 

 1. การก ากับติดตามประเมินผลโครงการ มุ่งเน้นการจ าข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการด าเนินงาน
มาปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่องยัง่ยืน 
 2. การติดตามประเมินผล ใชเ้ปน็เครื่องมือส าหรับสื่อสาร ท าความเข้าใจ เรียนรู้ร่วมกันและ
พัฒนาปรับปรุงมใิช่มุง่เน้นควบคมุการด าเนินงานตามกจิกรรม เวลา หรืองบประมาณที่ก าหนด 
 3. ยึดหลักประสมประสานการประเมินตนเองของผู้ปฏิบัตกิับการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อ
เป็นการดึงพลังความรับผิดชอบร่วมกนัจากทุกส่วน โดยให้การก ากับติดตามประเมินเป็นส่วนประกอบที่
ควบคู่ไปกับการพัฒนางานสู่ความส าเร็จ 
 

 วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการก ากับติดตามและประเมินผล และน า
ข้อมูลที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ร่วมปรับปรงุพัฒนาการด าเนินงานให้เปน็ไปตามวัตถปุระสงค์ของแผนหลกั
อย่างต่อเนื่อง 
 2. เพื่อพัฒนาความก้าวหน้า และประเมินการเปลีย่นแปลง อันเป็นผลจากการดเนนิงานตามกล
ยุทธ์ และแผนงานเพื่อใช้ในการปรับปรุง ปรับเปลี่ยนกลยทุธ์ และวิธีด าเนนิงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 
 3. เพื่อน าผลการประเมนิโครงการไปใช้ในการพิจารณา ประกอบการขยายผลโครงการต่อไป 
 

 แนวทางการก ากับ ติดตาม และประเมินผล 

 1. การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ตามแผนหลกัของโครงการใหใ้ช้รูปแบบการวัดผล
ประเมินผลเชงิคุณภาพ ( balanced scorecard )  โดยพิจารณาความก้าวหน้าและความส าเรจ็อย่างรอบ
ด้านจากกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดส าคัญที่ก าหนด 
 2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน โครงการ ตามแผนหลักของโครงการประเมินโครงการ ตามวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายของโครงการ กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
 3. รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานโครงการ ละ 1 ครั้ง 
 4. รายงานผลสรุปผลการประเมนิโครงการ และกจิกรรมเมือ่สิ้นการด าเนนิงานตามแผน 
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การก ากับ (Monitoring) 
1. โรงเรียนจัดระบบการก ากับ  ตดิตามผลการปฏิบัติงานตามจุดเน้นและยุทธศาสตร์ในเรื่อง

ขั้นตอน วิธีการ  บุคลากร  ระยะเวลาด าเนนิการ และงบประมาณ 
2. โรงเรียนจัดให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัติงาน  ทั้งกอ่นด าเนนิการ ระหว่างด าเนินการ 

และสิ้นสุดการด าเนินการ เพื่อให้ทราบความก้าวหน้า  อุปสรรค  ปัญหาและความส าเรจ็ของ
งาน 

 

การตรวจสอบ (Auditing ) 
1. การตรวจสอบหรือประเมินภายใน (Internal  Quality) สถานศึกษาจะประเมินตนเอง (School 

Self Evaluation) เป็นการภายใน โดยคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเพื่อตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานทกุขั้นตอน ได้แก่ การวางแผน การจัดองคก์ร การจัดบุคลากร การน าไปปฏิบัติ การ
ควบคุม การจัดสรรงบประมาณ การติดตามประเมินผล ทัง้นี้เพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนา
งานและการประเมนิภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัดคือ   ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ     เป็นผู้ประเมิน 

2. การตรวจสอบหรือประเมินจากภายนอก (External  Quality Audit) สถานศึกษาจะได้รับการ
ประเมินจากองค์กรอิสระซึ่งเป็นองค์กรมหาชนที่รฐับาลก าหนด  ประเมินเพื่อรับรอง มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาตามที่สถานศึกษาก าหนดไว้ 

 

การรายงาน (Reporting) 
1. ให้ผู้รับผิดชอบการปฏิบัตงิานตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

สถานศึกษาจัดท ารายงาน  สรุปผลการด าเนนิงานทกุสิ้นภาคเรียน  
2. สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปี  2559  2560  2561  2562  2563 เพื่อรายงานภาพรวม

ของการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ทั้งผลส าเรจ็  อุปสรรค 
ปัญหา  ด้านปัจจัย  กระบวนการและสิ่งที่สถานศึกษา จะด าเนินการต่อไป        

3. สถานศึกษา จัดท าสรุปรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนพัฒนาการจดั
การศึกษา เสนอต่อหน่วยงานต้นสงักัด  และรายงานสาธารณชน ชุมชน  ผู้ปกครอง  
ประชาชน  

 
 เพื่อให้แผนพัฒนาการจัดการศกึษาสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย พันธกจิและวิสัยทัศน์ทีก่ าหนด ควร
มีการสร้างเครื่องมือ กลไกบุคคล/คณะบคุคลติดตามวัดและประเมินผลการด าเนินงาน ดงันี ้

การสร้างความตระหนัก 
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 1. การจัดให้มีส่วนร่วมจากคณะครู ผู้แทนนักเรียน/ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาในการ
ร่างและจัดท าแผนพฒันาการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกกลุ่มคณะ 
 2. การจัดให้มกีลไกการประสานแผนงานและกลยุทธ์ต่างๆภายในแผน การก าหนดบุคคลหรือ
คณะบุคคลร่วมรับผิดชอบการด าเนนิงานในแต่ละกลยุทธ ์
 3. การสร้างหรือทบทวนความรู้ การสร้างความเข้าใจในการวางแผน การจัดท าแผนการ
ด าเนินงานตามแผนและการประเมนิตนเองพร้อมทั้งรายงานผลการด าเนนิงานในส่วนที่รับผิดชอบแก่คณะ
คร ู
 4. การจัดให้มกีารประชาสัมพนัธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทกุฝา่ยได้ทราบสาระส าคัญอย่างง่ายๆของ
แผน ตลอดทั้งภาพแนวทางการด าเนนิงานที่ชัดเจน 
 5. การจัดให้มกีารพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นปจัจบุัน เพื่อใช้ประโยชนใ์นการปรับปรุงกจิกรรม 
โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าคญั ให้สอดคล้องและทนักับสภาพทีม่ีอยู่แล้วจริง 
 6. มีการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของคณะครใูนการน าแผนสู่การปฏิบัติ 
 7. มีเวทีหรือจัดให้มีการประชุมทางวิชาการหรือประชุมย่อยที่มีการน าและเปิดโอกาสให้มีการ
พูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูล ปัญหา และแนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาทีเ่กิดขึน้ระหว่างการปฏิบตัิงานตาม
แผน 
  8. มีการปรับปรุงเชื่อมโยงกับนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของหน่วยงานตน้สังกัดหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายปเีสมอ 
 9. มีการปรับปรุงพฤติกรรมของผูบ้ริหาร ให้มคีุณลักษณะตามวิสัยทัศนท์ี่ก าหนด และมีความเป็น
ผู้น าที่จะน าโรงเรียนไปสู่วิสัยทัศน์ได้จริง พร้อมทัง้เปน็ผู้น าการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการคิดริเริ่มตัวอย่าง
งานหรือวิธีการท างานอย่างง่ายและเกิดผลดใีนทางปฏิบัตแิก่คณะครเูสมอ 
 10. มีความพยายามหรือมีการปฏิบตัิงานตามบทบาทหนา้ที่ทั้งส่วนของผู้บรหิารและคณะครู
ตามที่ก าหนดไว้ในแผน 
 11. มีความพยายามหรือมีการชักจูง ก ากับให้ผูเ้รียนเกดิการปฏิบัติหน้าทีต่ามที่ก าหนดไว้ในแผน 
 12. มีการประสาน การสนบัสนุน การจัด การหว่านล้อมให้เกิดความร่วมมือหรือข้อตกลงในการ
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ชุมชนและองคก์รสถาบันอ่ืน 
ตามที่ก าหนดไว้ในแผน 
 13. มีการติดตาม วัดและประเมินผลแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ดังนี ้

(1)  ติดตามความก้าวหน้าประจ าปี  เปน็การติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้วัดในแต ่
ละกลยุทธ์ เพื่อตรวจสอบถงึผลงานทีเ่กิดขึน้จริง เปรียบเทยีบกับเป้าหมายที่ก าหนด อันจะน าไปสู่การ
ทบทวนปรับปรุง แก้ไขเป้าหมายและกลยุทธ์ให้มคีวามเหมาะสมต่อไป 

(2)  การวัดและประเมนิผลในระยะครึ่งแผน เปน็การประเมินผลในช่วง 2 ปีการศึกษา 
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แรกของแผน คือ เมื่อสิ้นสุดปกีารศึกษา 2559 เพื่อทบทวนผลความก้าวหน้าและปญัหาอุปสรรค รวมทั้ง
ทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย  

         (3)  การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน เป็นการประมวลผลแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
5   ปี เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2563   เพื่อสรุปผลการพัฒนาการจัดการศึกษา พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงานที่
เกิดขึ้นตลอดช่วงเวลา 5 ปีการศึกษา และเพื่อใชเ้ปน็ฐานขอ้มูลหลักในการจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา  
 14. การจัดท ารายงานผลการปฏิบัตงิานประจ าปีการศกึษาตามแผน 

 
โดยมีการ การก ากบั ตดิตาม ประเมินผล ในแต่ละเป้าหมายหลัก ดังนี ้
 

เป้าหมายหลักท่ี  1  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษามีมาตรฐานเป็น 
ทีย่อมรับ 

ตัวชี้วัดที่ 1   ครูรอ้ยละ 85 ของสถานศึกษามีหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนใหม้ีมาตรฐาน
เป็นท่ียอมรับ 
1.โครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย 

ขั้นตอนการ/วิธกีารก ากบั ตดิตาม 
วิธีการประเมินผล 

ระยะเวลา 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ   
     1.1   แต่งตั้งคณะกรรมการ เม.ย. 59 นางสุชาดา     
     1.2   ประชุมชี้แจงวางแผน  น้อยสอาด 
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จดั   
      2.1   จัดท าค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ พ.ค. 59  
               ด าเนินการตามโครงการ   
      2.2  จัดกจิกรรมตามโครงการ   

- โครงการพัฒนาหลักสตูรสถานศกึษาปฐมวัย มิ.ย. 59  
- ประเมินการใชห้ลักสูตรปฐมวัย ต.ค. 59  

3. ขั้นติดตามและประเมนิผล   
       3.1  แบบประเมินการใช้หลกัสูตรสถานศึกษา มี.ค. 60  
       3.2   ภาพถ่ายการนิเทศติดตามการใช้หลักสตูร   

เป้าหมายหลักท่ี 2   บุคลากรมีส่วนร่วมในการบรหิารจัดการที่เน้นมาตรฐานโดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล 
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ตัวชี้วัดที่ 1 รอ้ยละ 85 ของบุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่เน้นมาตรฐานโดยยึด
หลัก 
ธรรมาภิบาล 
1.โครงการร่วมปลูกจิตส านึกธรรมมาภิบาล (ร่วมกับพื้นฐาน ฝ่ายบริหารทั่วไป) 

ข้ันตอนการ/วิธีการก ากับ ติดตาม 
วิธีการประเมินผล 

ระยะเวลา 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
-ประชุมชี้แจงเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน พ.ค.  

-ประชาสัมพันธ์ พ.ค.  

-สร้างความตระหนัก พ.ค.  

2. ข้ันด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด   

-จัดท าคู่มือการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึกษา พ.ค.  

-สร้างความเข้าใจพร้อมชี้แจงแนวทางปฏิบัติ พ.ค.  

-ก ากับ ติดตามเป็นระยะๆ ตลอดปี  

-มอบรางวัลสายชั้นท่ีปฏิบัติเป็นเลิศ 2 เดือน/ครั้ง  

3. ข้ันติดตามและประเมินผล   

-จัดท าแบบประเมิน ก.ย.  

-แต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน ต.ค.  

-ประเมินและรายงานผล ต.ค.  

   
   
 

เป้าหมายหลักท่ี 3  เด็กเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามแนวคุณค่าของพระวรสาร 
ตัวชี้วัดที่ 1 เด็กร้อยละ 85 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามแนวคุณค่าของพระวรสาร 
1.โครงการเด็กดีมีคุณธรรม 
กิจกรรมที่จัด 
 1)กิจกรรมหนูน้อยจิตอาสา 
 2)กิจกรรมหนู้น้อยมารยาทงาม 
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 3)กิจกรรมวันส าคัญ 
1.โครงการเด็กดีมีคุณธรรม 

ขั้นตอนการ/วิธกีารก ากบั ตดิตาม 
วิธีการประเมินผล 

ระยะเวลา 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1)กิจกรรมหนูน้อยจติอาสา   
1. ขั้นเตรียมการ   
  1.1  ประชุมและวางแผนการด าเนินงาน พ.ค. 59 นางสาวปัทมกร 
  1.2  แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบและผู้เกีย่วข้อง  รัตนกสิกร 
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จดั   
  2.1 ด าเนินการตามโครงการ/กจิกรรมหนูน้อยจิตอาสา ตลอดปี  
  2.2 จัดรูปแบบกิจกรรมและจัดท าเอกสาร การศึกษา  
  2.3 ประชาสัมพันธ์กับเด็กและผู้ปกครองให้ได้รบัทราบ   
  2.4 จัดหาอาสาสมัครในการเข้าร่วมกจิกรรม   
  2.5 พาเด็กๆเข้าร่วมกจิกรรม   
3. ขั้นติดตามและประเมนิผล   
  3.1 แบบประเมินความพึงพอใจ ก.พ. 60  
  3.2 แบบประเมนิพฤตกิรรมด้านสังคม   
  3.3 ใบงาน/ผลงานเด็ก   
2)กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม   
1. ขั้นเตรียมการ    
  1.1  ประชุมวางแผนการด าเนินงาน มิ.ย. 59 นางสาวปัทมกร    
  1.2  แต่งตั้งครูผู้เกี่ยวข้อง  รัตนกสิกร 
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จดั   
  2.1  ประชุมครูผู้เกี่ยวข้อง แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ      มิ.ย. 59  
  2.2 ออกจดหมายประชาสัมพันธใ์ห้ผูป้กครองได้รับทราบ ก.ค. 59  
  2.3  อบรมเด็กๆก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม   
  2.4 จัดเตรยีมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจดักจิกรรม   
  2.5น าเด็กๆเข้าร่วมกิจกรรม ก.ค. 59  
3. ขั้นติดตามและประเมนิผล   
  3.1 แบบประเมินความพึงพอใจ ส.ค. 59  
  3.2 แบบประเมนิพฤตกิรรมด้านสังคม   
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  3.3 ใบงาน/ผลงานเด็ก   
  3.4 ภาพถ่ายกิจกรรม   
3) กิจกรรมวันส าคัญ   
1. ขั้นเตรียมการ   
  1.1   แต่งตั้งคณะกรรมการ พ.ค. 59 นางสาวปัทมกร  
  1.2   ประชุมชี้แจงวางแผน  รัตนกสิกร 
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จดั   
  2.1   จัดท าค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตามโครงการ มิ.ย. 59  
เรียนรู้สู่โลกกว้าง   
  2.2ประชุมวางแผนการจัดกจิกรรมวันส าคัญ ก.ค. 59  
  2.3 ประชาสัมพันธ์/แจกจดหมายเชญิผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม   

  2.4  ฝึกซ้อมเด็กในการเข้าร่วมกจิกรรม   
3. ขั้นติดตามและประเมนิผล   
  3.1  จัดท าแบบประเมินโครงการ/กิจกรรม มี.ค. 60  
  3.2  แบบประเมินความพึงพอใจ   
  3.3  ใบงาน/ผลงาน   
  3.4  ภาพถ่ายกิจกรรม   
  3.5  สรุปและประเมินผล   
   

 
เป้าหมายหลักท่ี 4  เด็กมีความฉลาดทางสุขภาวะ 
ตัวชี้วัดที่ 1 เด็กร้อยละ 85 มีความฉลาดทางสุขภาวะ 
1.โครงการสุขภาพดีมีสุข 

  ขั้นตอนการ/วิธกีารก ากับ ติดตาม 
วิธีการประเมินผล 

ระยะเวลา 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ   
  1.1   แต่งตั้งคณะกรรมการ มิ.ย. 59 นางสาวปิยะดา      
  1.2   ประชุมชี้แจง  คล้อยเขษม                                              
   
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จดั   
  2.1   ประชาสัมพันธ์ มิ.ย. 59  
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  2.2   ด าเนินการตามกิจกรรม มิ.ย. 59  
           -  วันจันทร์ , วันอังคาร  กจิกรรมเต้นประกอบเพลง     
          -  วันพุธ  กิจกรรม โยคะ   
          -  วันศุกร์  กิจกรรม  กายบริหารประกอบเพลง   
3. ขั้นติดตามและประเมนิผล   
  3.1  แบบบันทึกข้อมูลน้ าหนกั ส่วนสูง มี.ค. 60  
  3.2  แบบบันทึกพัฒนาการทั้ง4ด้าน   
  3.3  ภาพถ่ายกิจกรรม   
   
 

เป้าหมายหลักท่ี 5  เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้านและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
สาธารณูปโภค 

ตัวชี้วัดที่ 1  เด็กร้อยละ 85 มีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้านและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
1.โครงการหนูน้อยสมองไว 
กิจกรรมที่จัด 
 1)กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
 2)กิจกรรมค่ายบูรณาการการจัดการเรียนรู้ 
 3)กิจกรรมทัศนศึกษา 
 4)กิจกรรมรักการอ่าน 
1.โครงการหนูน้อยสมองไว 

ขั้นตอนการ/วิธกีารก ากบั ตดิตาม 
วิธีการประเมินผล 

ระยะเวลา 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1. ขัน้เตรียมการ   
     1.1    ประชุมชี้แจง มิ.ย. 59 นางสาวชนิดา 
     1.2    แต่งตั้งคณะกรรมการ มิ.ย. 59   ณ  นคร 
2. ขัน้ด าเนินการ/กิจกรรมท่ีจัด   
    2.1   ประชาสัมพนัธ ์ มิ.ย. 59  
    2.2   ด าเนนิการตามกจิกรรม   
            -  กิจกรรมรักการอ่าน มิ.ย. 59  
            -  กิจกรรมค่ายบูรณาการการจดัการเรยีนรู ้ ส.ค. 59  
            -  กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย พ.ย. 59  
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            -  กิจกรรมทัศนศึกษา มิ.ย. 59  
3. ขัน้ติดตามและประเมินผล   
    3.1 แบบประเมินความพึงพอใจ ก.พ. 60  
    3.2 ใบงานกจิกรรม   
    3.3 ภาพถ่ายกิจกรรม   
   
 

เป้าหมายหลักท่ี 6  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชพีครู  
ตัวชี้วัดที่ 1  ครูร้อยละ 85 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชพีครู 
1.โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ 
(ร่วมกับพื้นฐาน ฝ่ายบุคคล) 
กิจกรรมที่จัด 

1)กิจกรรมธรรมมะสัญจร 
2)กิจกรรมคุณธรรมน าชีวิต 
3)กิจกรรมอบรมหน้าเสาธง 
4)กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้วยคุณค่าทางพระวรสาร 

1.โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ข้ันตอนการ/วิธีการก ากับ ติดตาม 

วิธีการประเมินผล 
ระยะเวลา 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1)กิจกรรมธรรมมะสัญจร  ฝ่ายบุคคล 

1. ข้ันเตรียมการ   

1.1 ด าเนินการเพื่ออนุมัติ พ.ค.   

1.2 ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง พ.ค.   

2. ข้ันด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด   

2.1 ติดต่อสถานท่ี ที่จะด าเนินการ ก.ค.   

2.2 ก าหนดวันเวลา ก.ค.   

2.3 ประชาสัมพันธ์ให้คุณครูทราบ ส.ค.   

2.4 ด าเนินการท าบุญตามสถานท่ีที่ก าหนด        พ.ย.   

2)กิจกรรมคุณธรรมน าชีวิต   
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1. ข้ันเตรียมการ   

1.1 ด าเนินการเพื่ออนุมัติ พ.ค.   

1.2 ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง พ.ค.   

2. ข้ันด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด   

2.1 ประชาสัมพันธ์ให้คุณครูทราบเกี่ยวกับการ มิ.ย.   

ปฏิบัติกิจกรรม   

2.2 คุณครูแต่ละท่านไปปฏิบัติตนในด้านคุณธรรม มิ.ย.-ม.ค.   

จริยธรรมตามแต่ศาสนาท่ีตนนับถือ   

2.3 เก็บรูปภาพและบันทึกการปฏิบัติตน           

3)กิจกรรมอบรมหน้าเสาธง   

1. ข้ันเตรียมการ   

1.1 ด าเนินการเพื่ออนุมัติ เม.ย.  

1.2 ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง   

2. ข้ันด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด   

2.1 ประชาสัมพันธ์ให้คุณครูทราบ   

2.2 ติดตามรายชื่อครูที่อบรมตามวันเวลาที่ก าหนด   

2.3 ครูด าเนินการอบรมหน้าเสาธง   

2.4 เก็บรูปภาพและบันทึกการปฏิบัติตน   

4)กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้วยคุณค่า   

ทางพระวรสาร   

1. ขัน้เตรียมการ   

1.1 ด าเนินการเพื่ออนุมัติ พ.ค.   

1.2 ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง พ.ค.   

2. ขัน้ด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด   

 2.1 ประชาสัมพันธ์ให้คุณครูทราบ พ.ค.   

 2.2 จัดท าเอกสารเกี่ยวกับพระวาจา พ.ค.   

  2.3 ให้ครูเขียนบันทึกพระวาจาและส่งทุกส้ินเดือน มิ.ย.-ก.พ.   
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3. ขัน้ตดิตามและประเมินผล   

3.1 ติดตามและประเมินผลกิจกรรม ก.พ.   

3.2 แบบประเมินกิจกรรม ก.พ.   

3.3 ขั้นติดตามและประเมินผล   

1. แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรครู   

2. แบบสอบถามจากการปฏิบัติกิจกรรมของบุคลากรครู   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


