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บทที่ 4 การก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน 
       
 โรงเรียนมีบทบาทส าคัญในการก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานในการส่งเสริม 
พัฒนาโรงเรียนมีบทบาทส าคัญในการก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานในการส่งเสริม
พัฒนา นิเทศติดตาม และประเมินผลโรงเรียน การด าเนินการมีแนวทางตามที่วางแผนร่วมกัน
ดังนี ้
 หลักการ 

 1. การก ากับติดตามประเมินผลโครงการ มุ่งเน้นการจ าข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการ
ด าเนินงานมาปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลอย่างต่อเน่ืองยั่งยืน 
 2. การติดตามประเมินผล ใช้เป็นเครื่องมือส าหรับส่ือสาร ท าความเข้าใจ เรียนรู้
ร่วมกันและพัฒนาปรับปรุงมิใช่มุ่งเน้นควบคุมการด าเนินงานตามกิจกรรม เวลา หรือ
งบประมาณที่ก าหนด 
 3. ยึดหลักประสมประสานการประเมินตนเองของผู้ปฏิบัติกับการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการดึงพลังความรับผิดชอบร่วมกันจากทุกส่วน โดยให้การก ากับติดตาม
ประเมินเป็นส่วนประกอบที่ควบคู่ไปกับการพัฒนางานสู่ความส าเร็จ 
 

 วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการก ากับติดตามและประเมินผล 
และน าข้อมูลที่ได้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ ร่วมปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของแผนหลักอย่างต่อเน่ือง 
 2. เพื่อพัฒนาความก้าวหน้า และประเมินการเปล่ียนแปลง อันเป็นผลจากการดเนิน
งานตามกลยุทธ์ และแผนงานเพื่อใช้ในการปรับปรุง ปรับเปล่ียนกลยุทธ์ และวิธีด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
 3. เพื่อน าผลการประเมินโครงการไปใช้ในการพิจารณา ประกอบการขยายผลโครงการ
ต่อไป 
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 แนวทางการก ากับ ติดตาม และประเมินผล 

1. การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ตามแผนหลักของโครงการให้ใช้รูปแบบการ   
วัดผลประเมินผลเชิงคุณภาพ ( balanced scorecard )   โดยพิจารณา
ความก้าวหน้าและความส าเร็จอย่างรอบด้านจากกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และ
ตัวชี้วัดส าคัญที่ก าหนด 

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน โครงการ ตามแผนหลักของโครงการประเมินโครงการ ตาม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ กิจกรรมที่ด าเนินงาน 

 3. รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานโครงการละ 1 ครั้ง 
 4. รายงานผลสรุปผลการประเมินโครงการ และกิจกรรมเมื่อส้ินการด าเนินงาน 
                 ตามแผน 
 

การก ากับ (Monitoring) 
1. โรงเรียนจัดระบบการก ากับ  ติดตามผลการปฏิบัติงานตามจุดเน้นและยุทธศาสตร์

ในเรื่องขั้นตอน วิธีการ  บุคลากร  ระยะเวลาด าเนินการ และงบประมาณ 
2. โรงเรียนจัดให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัติงาน  ทั้งก่อนด าเนินการ ระหว่าง

ด าเนินการ และส้ินสุดการด าเนินการ เพื่อให้ทราบความก้าวหน้า  อุปสรรค  ปัญหา
และความส าเร็จของงาน 

 

การตรวจสอบ (Auditing ) 
1. การตรวจสอบหรือประเมินภายใน (Internal  Quality) สถานศึกษาจะประเมิน

ตนเอง (School Self Evaluation) เป็นการภายใน โดยคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน ได้แก่ การวางแผน การจัด
องค์กร การจัดบุคลากร การน าไปปฏิบัติ การควบคุม การจัดสรรงบประมาณ การ
ติดตามประเมินผล ทั้งนี้เพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนางานและการประเมินภายใน
โดยหน่วยงานต้นสังกัดคือ   ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ     เป็นผู้
ประเมิน 
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2. การตรวจสอบหรือประเมินจากภายนอก (External  Quality Audit) สถานศึกษาจะ
ได้รับการประเมินจากองค์กรอิสระซึ่งเป็นองค์กรมหาชนที่รัฐบาลก าหนด  ประเมิน
เพื่อรับรอง มาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามที่สถานศึกษาก าหนดไว้ 

 
การรายงาน (Reporting) 

1. ให้ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาสถานศึกษาจัดท ารายงาน  สรุปผลการด าเนินงานทุกส้ินภาคเรียน  

2. สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปี  2559  2560  2561  2562  2563 เพื่อรายงาน
ภาพรวมของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ทั้ง
ผลส าเร็จ  อุปสรรค ปัญหา  ด้านปัจจัย  กระบวนการและส่ิงที่สถานศึกษา จะ
ด าเนินการต่อไป        

3. สถานศึกษา จัดท าสรุปรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  และรายงานสาธารณชน ชุมชน  
ผู้ปกครอง  ประชาชน  

 

 เพื่อให้แผนพัฒนาการจัดการศึกษาสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย พันธกิจและวิสัยทัศน์ที่
ก าหนด ควรมีการสร้างเครื่องมือ กลไกบุคคล/คณะบุคคลติดตามวัดและประเมินผลการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
 
การสร้างความตระหนัก 

1. การจัดให้มีส่วนร่วมจากคณะครู ผู้แทนนักเรียน/ผู้ปกครอง คณะกรรมการ 
สถานศึกษาในการร่างและจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและ
ครอบคลุมทุกกลุ่มคณะ 

2. การจัดให้มีกลไกการประสานแผนงานและกลยุทธ์ต่างๆภายในแผน การก าหนด 
บุคคลหรือคณะบุคคลร่วมรับผิดชอบการด าเนินงานในแต่ละกลยุทธ์ 

3. การสร้างหรือทบทวนความรู้ การสร้างความเข้าใจในการวางแผน การจัดท า 
แผนการด าเนินงานตามแผนและการประเมินตนเองพร้อมทั้งร ายงานผลการ
ด าเนินงานในส่วนท่ีรับผิดชอบแก่คณะครู 
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4. การจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบสาระส าคัญ
อย่างง่ายๆของแผน ตลอดทั้งภาพแนวทางการด าเนินงานท่ีชัดเจน 

5. การจัดให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ประโยชน์ในการ 
ปรับปรุงกิจกรรม โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าคัญ ให้
สอดคล้องและทันกับสภาพที่มีอยู่แล้วจริง 

 6. มีการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของคณะครูในการน าแผนสู่การปฏิบัติ 
 7. มีเวทีหรือจัดให้มีการประชุมทางวิชาการหรือประชุมย่อยที่มีการน าและเปิดโอกาส 
     ให้มีการพูดคุยและแลกเปล่ียนข้อมูล ปัญหา และแนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาท่ี 
                 เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานตามแผน 
  8. มีการปรับปรุงเชื่อมโยงกับนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของหน่วยงานต้น 
                  สังกัดหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรายปีเสมอ 
 9. มีการปรับปรุงพฤติกรรมของผู้บริหาร ให้มีคุณลักษณะตามวิสัยทัศน์ท่ีก าหนด และ 
                 มีความเป็นผู้น าท่ีจะน าโรงเรียนไปสู่วิสัยทัศน์ได้จริง พร้อมทั้งเป็นผู้น าการ 
                 เปล่ียนแปลงในรูปแบบการคิดริเริ่มตัวอย่างงานหรือวิธีการท างานอย่างง่ายและเกิด 
                 ผลดีในทางปฏิบัติแก่คณะครูเสมอ 
 10. มีความพยายามหรือมีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีทั้งส่วนของผู้บริหารและ 
                   คณะครูตามที่ก าหนดไว้ในแผน 
 11. มีความพยายามหรือมีการชักจูง ก ากับให้ผู้เรียนเกิดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ 
                   ก าหนดไว้ในแผน 
 12. มีการประสาน การสนับสนุน การจัด การหว่านล้อมให้เกิดความร่วมมือหรือ 
                   ข้อตกลงในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ 
                   บริหารโรงเรียน ชุมชนและองค์กรสถาบันอื่น ตามที่ก าหนดไว้ในแผน 
 13. มีการติดตาม วัดและประเมินผลแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ดังนี้ 

(1)  ติดตามความก้าวหน้าประจ าปี  เป็นการติดตามความก้าวหน้าของ 
       ตัวชี้วัดในแต่ละกลยุทธ์ เพื่อตรวจสอบถึงผลงานท่ีเกิดขึ้นจริง  
       เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด อันจะน าไปสู่การทบทวนปรับปรุง  
       แก้ไขเป้าหมายและกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป 
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(2)  การวัดและประเมินผลในระยะครึ่งแผน เป็นการประเมินผลในช่วง 2 ปี 
       การศึกษาแรกของแผน คือ เมื่อส้ินสุดปีการศึกษา 2559 เพื่อทบทวน 
       ผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด  
       เป้าหมาย  

         (3)  การประเมินผลเมื่อส้ินสุดแผน เป็นการประมวลผลแผนพัฒนาการจัด 
                  การศึกษา 5   ปี เมื่อส้ินสุดปีการศึกษา 2563   เพื่อสรุปผลการ 
                  พัฒนาการจัดการศึกษา พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีเกิดขึ้นตลอด 
                  ชว่งเวลา 5 ปีการศึกษา และเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลหลักในการจัดท า 
                  แผนพัฒนาการจัดการศึกษา  

 14. การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษาตามแผน 
โดยมีการ การก ากับ ติดตาม ประเมินผล ในแต่ละเป้าหมายหลัก ดังนี้ 

เป้าหมายหลักท่ี  1  ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์กล้าเผชิญกับความเส่ียง สามารถใช้
ความคิดระดับสูง เห็นผลและวางแผนจัดการสู่เป้าหมายที่ต้ังไว้ได้ 
ตัวชี้วัดที่ 1   นักเรียนร้อยละ 85  มีความคิดสร้างสรรค์ระดับสูง มีทักษะภาษาในการส่ือสาร 
และวางแผนจัดการสู่เป้าหมายที่ต้ังไว้ได้ 
1.โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศเพื่อยกระดับผลการทดสอบ(O-Net) 
กิจกรรมที่จัด 
 1)กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ 
 2)กิจกรรมวันวิชาการ 
 3)กิจกรรมส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) 
2.โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
กิจกรรมที่จัด 
 1)กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 2)กิจกรรมพัฒนาทักษะตามมาตรฐานหรือเทียบเท่า 
3.โครงการปรับการเรียนเปล่ียนการสอนสู่โลกศตวรรษท่ี 21 
4.โครงการมุ่งโค้ชครูพัฒนาเด็ก เพิ่มทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี  21 
(Teacher Coaching) 
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1.โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศเพื่อยกระดับผลการทดสอบ(O-Net) 
ข้ันตอนการ/วิธีการก ากับ ติดตาม 

วิธีการประเมินผล 
ระยะเวลา 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1)กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ  ฝ่ายวิชาการ 

1. ข้ันเตรียมการ   

1.1 ประชุมแต่งต้ังคณะกรรมการในการ พ.ค.  

ด าเนินงาน   

1.2 ติดตามรายการแข่งขันทั้งในและนอก   

โรงเรียน   

1.3 เตรียมผู้เรียนเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน   

2. ข้ันด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด   

2.1 ส่งผู้เรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ ม.ิย.–ก.พ.   

ตามรายการแข่งขันทั้งภายในและภายนอก   

3. ข้ันติดตามและประเมินผล   

3.1  สรุปผลจากผลการแข่งขัน ม.ีค.   

   

2) กิจกรรมวันวิชาการ   

1.  ข้ันเตรียมการ   

1.1 ประชุมแต่งต้ังคณะกรรมการในการ ต.ค.  

ด าเนินงาน   

1.2 ก าหนดเวลา    

1.3 เตรียมปัญหาวิชาการ/ผลงานวิชาการ   

2.  ข้ันด าเนินการ   

2.1 จัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ พ.ย.  

2.2 จัดการแสดงกิจกรรมของผู้เรียน   

2.3 จัดการแสดงกลางแจ้งของผู้เรียน   

2.4 จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการของ   

ผู้เรียน   
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3.  ข้ันติดตามและประเมินผล   

3.1  สรุปผลด้วยแบบประเมิน/รายงานผล ธ.ค.  

   

3) กิจกรรมส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ   

ทางการเรียน (O-Net)   

1.  ข้ันเตรียมการ   

 1.1  ประชมุแต่งต้ังคณะกรรมการในการด าเนินงาน พ.ค.  

 1.2  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิเคราะห์คะแผนผลการ   

ทดสอบ O-NET   

1.3.ศึกษาโครงสร้างสัดส่วนการออกข้อสอบ O-NET   

เพื่อจัดสัดส่วนจ านวนข้อสอบให้ครอบคลุมทุกตัวชี้วัด   

2.  ข้ันด าเนินการ   

1.ครูผู้สอน ชั้นป.6 , ม.3 สอนเสริมศักยภาพโดยน า มิ.ย.  

แนวข้อสอบo-netมาติวช่วงเช้า  ต้ังแต่เวลา 7.20น. -   

8.10น. ของวันจันทร์ - ศุกร์   

2.ติดต่อสถาบันภายนอกเพื่อติวเข้มช่วงก่อนสอบ ม.ค.  

1  เดือน   

3.  ข้ันติดตามและประเมินผล   

3.1  ผลจากการประเมินการสอบ o-net มี.ค.  

   

   

2.โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
ข้ันตอนการ/วิธีการก ากับ ติดตาม 

วิธีการประเมินผล 
ระยะเวลา 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ  ฝ่ายวิชาการ 

1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการ เม.ย.  

1.2 จัดประชุมคณะกรรมการ   

1.3ประชุมชี้แจงการด าเนินงานการจัดท าหลักสูตร พ.ค.   
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1.4วิเคราะห์บริบทของผู้เรียน ชุมชน สังคมสภาพปัญหา   

และความต้องการเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน   

1.5จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร   

1.6.จัดหาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร   

2. ข้ันด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด   

2.1 ประชุมครูผู้สอนตามกลุ่มสาระ ม.ีค.   

2.2 ด าเนินการวิเคราะห์บริบท และสภาพปัญหา   

2.3ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เม.ย.   

-จัดท าโครงสร้าง   

-จัดท าค าอธิบายรายวิชา   

-จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้   

-จัดกิจกรรมการเรียนการสอน   

-จัดครูเข้าสอนและนิเทศการสอน   

-จัดตารางสอน/ตารางเรียน   

2.4คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณา พ.ค.   

ให้ความเห็นชอบหลักสูตรที่สอดคล้องกับ   

ความต้องการของท้องถิ่น   

2.5โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับการจัดการศึกษา เม.ย.   

ของโรงเรียน   

2.6กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล   

2.7กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้ ตลอดปีการศึกษา  

3. ข้ันติดตามและประเมินผล ก.พ.   

3.1 ตรวจสอบ ติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน   

พัฒนาหลักสูตร   

3.2ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานท่ียังไม่ ม.ีค.   

สมบูรณ์   

3.3สรุปผลการจัดการเรียนการสอน   
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3.4สรุปประเมินผลการใช้หลักสูตร   

สถานศึกษา   

   
   

3.โครงการปรับการเรียนเปล่ียนการสอนสู่โลกศตวรรษท่ี 21 
ข้ันตอนการ/วิธีการก ากับ ติดตาม 

วิธีการประเมินผล 
ระยะเวลา 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ  ฝ่ายวิชาการ 

1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการ เม.ย.   

1.2 จัดประชุมคณะกรรมการ   

1.3 ประชุมชี้แจงการด าเนินงานการจัดกิจกรรม พ.ค.   

1.4 วิเคราะห์บริบทของผู้เรียน ในกลุ่มสาระการ   

เรียนรู ้   

1.5 จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัด   

พัฒนาการกระบวนการเรียนรู ้   

2. ข้ันด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด   

2.1 ประชุมครูผู้สอนตามกลุ่มสาระ พ.ค.   

2.2 ด าเนินการวิเคราะห์บริบท และสภาพ   

ปัญหา   

2.3ด าเนินการพัฒนาการกระบวนการเรียนรู ้   

-จัดท าแผนการจัดกิจกรรม พ.ค.   

-จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการตามกลุ่มสาระ8 กลุ่ม ก.ย.  

สาระ   

3. ข้ันติดตามและประเมินผล ก.ย.  

3.1 ติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน   

พัฒนาการกระบวนการเรียนรู ้   

3.2ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานท่ียังไม่  ส.ค.  
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สมบูรณ์   

3.3สรุปผลการจัดกิจกรรม      ก.ย.  

   
   

4.โครงการมุ่งโค้ชครูพัฒนาเด็ก เพิ่มทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี  21 
(Teacher Coaching) 

ข้ันตอนการ/วิธีการก ากับ ติดตาม 
วิธีการประเมินผล 

ระยะเวลา 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1. ขัน้เตรียมการ  ฝ่ายวิชาการ 

1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการ เม.ย.   

1.2 จัดประชุมคณะกรรมการ   

1.3ประชุมชี้แจงการด าเนินงานการจัดกิจกรรม พ.ค.   

1.4จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดการอบรม   

2. ขัน้ด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด   

2.1 ประชุมครูผู้สอนตามกลุ่มสาระ พ.ค.   

2.2ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   

2.3ด าเนินการจัดอบรมครู”Teacher  Coaching”   

-กิจกรรมการสอนแบบ Creativity-based Learning พ.ค.   

หรือ CBL ถือเป็นการเปล่ียนรูปแบบการสอนของ  พ.ค.   

ไทยครั้งใหญ่ เน่ืองจากครูจะท าหน้าท่ีเป็นผู้ให้   

ค าแนะน า หรือ โค้ช มากกว่าจะเป็นผู้ป้อนข้อมูล    

ตามแนวทางการศึกษาแบบเก่า  โดย CBL จะท าให ้   

เด็กและเยาวชน มีทักษะการเรียนรู ้สามารถใช้ชีวิต   

และท างานในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

3. ขัน้ตดิตามและประเมินผล พ.ค.  

3.1 ติดตามการด าเนินงานตามโครงการ   

3.2ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานท่ียังไม่   

สมบูรณ์   
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3.3สรุปผลการจัดกิจกรรม  พ.ค.   

   

   
 

เป้าหมายหลักท่ี 2   ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้  ออกแบบ สร้างสรรค์งาน 
ส่ือสาร น าเสนอ เผ่ือแพร่ และแลกเปล่ียนผลงานในระดับชาติได้ 
ตัวชี้วัดที่ 1 นักเรียนรอ้ยละ 85 สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้  ออกแบบ สร้างสรรค์งาน 
ส่ือสาร น าเสนอ เผยแพร่ และแลกเปล่ียนผลงานในระดับชาติได้ 
1.โครงการพัฒนาทักษะด้าน IT สู่มาตรฐานสากล  
กิจกรรมที่จัด 
 1)กิจกรรมพัฒนาทักษะด้าน IT 
 2)กิจกรรมเผยแพร่ผลงาน 
1.โครงการพัฒนาทักษะด้าน IT สู่มาตรฐานสากล  

ข้ันตอนการ/วิธีการก ากับ ติดตาม 
วิธีการประเมินผล 

ระยะเวลา 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1)กิจกรรมพฒันาทกัษะด้าน IT  ฝ่ายวิชาการ 

1. ข้ันเตรียมการ ก.ค.  

1.1 ประชุมวางแผน   

2. ข้ันด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด   

2.1 ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานของกิจกรรม   

ให้ผู้เรียนทราบ   

2.2 จัดกิจกรรมให้ความรู้และปฏิบัติงานจริงด้าน IT   

2.3 ผู้เรียนด าเนินงานสืบค้นหาข้อมูลทาง Internet ในการ   

 พัฒนาความรู้ต่างๆ ด้าน IT   

2.4 ผู้เรียนสร้างผลงานออกแบบสร้างสรรค์ และน าเสนอ   

ผลงานเผยแพร่   

3. ข้ันติดตามและประเมินผล   

3.1 แบบประเมินผลจากกิจกรรมพัฒนาทักษะด้าน IT ก.พ.  
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3.2 สรุปแบบประเมินผลจากกิจกรรมพัฒนาทักษะด้าน IT   

2)กิจกรรมเผยแพร่ผลงาน   

1. ข้ันเตรียมการ   

1.1 ประชุมวางแผน ก.ค.  

2. ข้ันด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด   

2.1 ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานของกิจกรรม   

ให้ผู้เรียนทราบ   

2.2 น าเสนอผลงานต่างๆ ด้าน IT บนเว็บไซต์ของ   

สถานศึกษาและป้ายนิเทศของกลุ่มสาระฯ หรือ   

ตามนิทรรศการงานต่างๆ   

3. ข้ันติดตามและประเมินผล   

3.1 แบบประเมินผลจากกิจกรรมเผยแพร่ผลงาน ก.พ.   

3.2 สรุปแบบประเมินผลจากกิจกรรมเผยแพร่ผลงาน   

3.3 รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามกิจกรรมเผยแพร่   

ผลงาน   

   
   
 

เป้าหมายหลักท่ี 3  บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ที่เน้นมาตรฐาน โดยยึดหลักธรรม
มาภิบาล 

ตัวชี้วัดที่ 1 บุคลากรร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ที่เน้นมาตรฐานโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล 
1.โครงการร่วมปลูกจิตส านึกธรรมมาภิบาล 
2.โครงการ Grow  to  know. 
กิจกรรมที่จัด 
 1)กิจกรรม คัดกรองนักเรียน 
         2)กิจกรรมแก้ปัญหาความเส่ียง  ( ค่ายคุณธรรม ) 
 3)กิจกรรมสร้างนิสัย  ห่างไกลความเส่ียง 
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1.โครงการร่วมปลูกจิตส านึกธรรมมาภิบาล 
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.  

   
   

2.โครงการ Grow  to  know. 
ข้ันตอนการ/วิธีการก ากับ ติดตาม 

วิธีการประเมินผล 
ระยะเวลา 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1)กิจกรรม คัดกรอง  ฝ่ายกิจการ 
1. ข้ันเตรียมการ พ.ค. นักเรียน 
1.1ประชุมวางแผน  แต่งต้ังคณะกรรมการ   

1.2เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ   

2. ข้ันด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด มิ.ย.  

2.1ประชาสัมพันธ์   

2.2จัดกิจกรรมคัดกรองนักเรียน   
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2.3แยกกลุ่มตามประเภทของนักเรียน   

2.4ส่งต่อไปจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา ก.ค.  

3. ข้ันติดตามและประเมินผล ส.ค.  

3.1สังเกต พฤติกรรมผู้เข้าร่วมกจิกรรม   

3.2ประเมินความพึงพอใจ   

2)กิจกรรมแก้ปัญหาความเส่ียง  ( ค่ายคุณธรรม )   

1. ข้ันเตรียมการ ก.ค.  

1.1ประชุมวางแผน  แต่งต้ังคณะกรรมการ   

1.2เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ   

2. ข้ันด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด ส.ค.  

2.1ประชาสัมพันธ์   

2.2จัดกิจกรรมแก้ปัญหาความเส่ียงของนักเรียน ก.ย.  

2.3นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามกลุ่มของความเส่ียงที่ได้ พ.ย.  

จากการคัดกรองโดยการเข้าค่ายคุณธรรม   

3. ข้ันติดตามและประเมินผล   

3.1สังเกต พฤติกรรมผู้เข้าร่วมกจิกรรม พ.ย.  

3.2ประเมินความพึงพอใจ   

3)กิจกรรมสร้างนิสัย  ห่างไกลความเส่ียง   

1. ข้ันเตรียมการ ต.ค.  

1.2เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ   

2. ข้ันด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด พ.ย.  

2.1ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร   

2.2จัดกิจกรรมสร้างนิสัย  ห่างไกลความเส่ียงโดยจัด   

กิจกรรมค่ายอาสาเพื่อจิตสาธารณะ   

2.3 น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม พ.ย.  

3. ข้ันติดตามและประเมินผล ส.ค.  

3.1สังเกต พฤติกรรมผู้เข้าร่วมกจิกรรม   
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3.2ประเมินความพึงพอใจ   

   
   

 
เป้าหมายหลักท่ี 4  สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน  

ตัวชี้วัดที่ 1  ผู้เรียนร้อยละ 85 ได้รับประสบการณก์ารเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน และได้รับ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาเซียน 
1.โครงการซางตาครู้สศึกษาเปิดโลกการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
กิจกรรมที่จัด 
        1)กิจกรรม ASEAN  Rally  Day    
        2)กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย 
        3)กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซี่ยน 
1.โครงการซางตาครู้สศึกษาเปิดโลกการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

ข้ันตอนการ/วิธีการก ากับ ติดตาม 
วิธีการประเมินผล 

ระยะเวลา 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1)กิจกรรม ASEAN  Rally  Day     ฝ่ายวิชาการ 

1. ขัน้เตรียมการ   

1.1 ประชุมวางแผน ก.ค.   

1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน   

2. ขัน้ด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด   

2.1 ติดต่อประสานงานกับวิทยากร ส.ค.   

2.2 ก าหนดวันเวลาและสถานที่   

2.3 ด าเนินกิจกรรมแบ่งปันความรู้เปิดโลกการเรียนสู่    

ประชาคม อาเซียน      

3. ขัน้ตดิตามและประเมินผล   

3.1 ติดตามและประเมินผลตาม  โครงการ ส.ค.   

3.2 แบบประเมิน ส.ค.   
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2)กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย   

1. ขัน้เตรียมการ   

1.1 ประชุมและวางแผนการด าเนินงาน ก.ค.   

1.2  ประชาสัมพันธ ์   

2. ขัน้ด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด   

2.1 รับสมัครมัคคุเทศก์น้อย ก.ค.   

2.2 ติดต่อวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ   

2.3 จัดอบรมมัคคุเทศก์น้อย   

2.4  ศึกษาแหล่งท่องเท่ียวในท้องถิ่น   

2.5.  ฝึกภาคปฏิบัติโดยพาเพื่อนทัศนศึกษา   

3. ขัน้ตดิตามและประเมินผล   

3.1 สรุปประเมินผลจากแบบสอบถาม ก.พ.   

3)กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับอาเซี่ยน   

1. ขัน้เตรียมการ   

1.1 ประชุมและวางแผนการด าเนินงาน พ.ค.   

2. ขัน้ด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด   

2.1 คัดเลือกบทความ/เรื่องราว/ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ ก.ค.   

ประเทศในกลุ่มอาเซี่ยน   

2.2 จัดท าบอร์ดความรู้สู่อาเซี่ยน   

2.3จัดน าเสนอข้อมูลข่าวสารของประเทศในกลุ่มอาเซี่ยน   

ผ่านเสียงตามสาย   

3. ขัน้ตดิตามและประเมินผล   

3.1 สรุปประเมินผลจากแบบสอบถาม ก.พ.   
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เป้าหมายหลักท่ี 5  อาคารสถานท่ี  สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ เอื้อต่อการเรียนการสอน
สาธารณูปโภคครบครัน วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่สมบูรณ์ทันสมัย 

ตัวชี้วัดที่ 1  อาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ร้อยละ 85 เอื้อต่อการเรียนการ
สอนสาธารณูปโภคครบครัน วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่สมบูรณ์ทันสมัย 
1.โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อมสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้ันตอนการ/วิธีการก ากับ ติดตาม 
วิธีการประเมินผล 

ระยะเวลา 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ  ฝ่ายบริการ 

1.1 ก าหนดขั้นตอนการพัฒนาพื้นท่ีจัดท าแหล่งเรียนรู้ ม.ีค.   

1.2 น าเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ ม.ีค.   

1.3 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ม.ีค.   

1.4 ประชุมคณะกรรมการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ ม.ีค.   

2. ข้ันด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด   

2.1 ปรับปรุงพื้นท่ีสวนต่างๆรอบบริเวณโรงเรียน   

- จัดท าป้ายชื่อต้นไม้ทุกชนิดเป็นป้ายพิวเจอร์บอร์ด   

   พมิพ์สี   

- เพิ่มต้นไม้พร้อมทั้งใส่ปุ๋ยเติมดิน   

2.2 ปรับปรุงสวนอาเซี่ยน ซ่อมแซมรูปป้ันสัตว์   

2.3 ปรับปรุงสวนนักวิทยาศาสตร์ ให้ดูมีชีวิต สดชื่น   

สวยงาม   

- จัดต้ังคอมพิวเตอร์บอกเล่าประวัติแต่ละท่าน   

2.4 ปรับปรุงห้องสมุดเล็กเป็นห้องสมุดอาเซี่ยน   

- เสริมชั้นวางหน้งสือเกี่ยวกับ 10 ประเทศในอาเซี่ยน   

- ติดต้ังเคาเตอร์วางคอมศึกษาเฉพาะเรื่องอาเซี่ยน   

- ตกแต่งห้องด้วยภาพและตุ๊กตาประจ าชาติ   

- ปรับปรุงเบาะรองนั่งเก่าให้สวยงาม   

3. ข้ันติดตามและประเมินผล   
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3.1 แบบตรวจสอบข้อมูล   

3.2 แบบสอบถาม   

3.3 แบบประเมินความพึงพอใจ   

   

   
 

เป้าหมายหลักท่ี 6  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณ จัดประสบการณ์การเรียนการ
สอนตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ตัวชี้วัดที่ 1  ครูร้อยละ 85 ปฏิบัติตนด้านคุณธรรม จริยธรรมตามแนวทางคุณค่าของพระวร
สาร มีทักษะชีวิตเหมาะสมกับความเป็นพลโลกในศตวรรษที่ 21 
ตัวชี้วัดที่ 2  ครูร้อยละ 85 จัดประสบการณ์การเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพ 
1.โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ 
กิจกรรมที่จัด 

1)กิจกรรมธรรมมะสัญจร 
2)กิจกรรมคุณธรรมน าชีวิต 
3)กิจกรรมอบรมหน้าเสาธง 
4)กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้วยคุณค่าทางพระวรสาร 
2.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 
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.   
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2.3 ประชาสัมพันธ์ให้คุณครูทราบ ส.ค.   

2.4 ด าเนินการท าบุญตามสถานท่ีที่ก าหนด          พ.ย.   

2)กิจกรรมคุณธรรมน าชีวิต   

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 ม.ิ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.   
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2. ขัน้ด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด   

 2.1 ประชาสัมพันธ์ให้คุณครูทราบ พ.ค.   

 2.2 จัดท าเอกสารเกี่ยวกับพระวาจา พ.ค.   

  2.3 ให้ครูเขียนบันทึกพระวาจาและส่งทุกส้ินเดือน ม.ิย.-ก.พ.   

3. ขัน้ตดิตามและประเมินผล   

3.1 ติดตามและประเมินผลกิจกรรม ก.พ.   

3.2 แบบประเมินกิจกรรม ก.พ.   

3.3 ขั้นติดตามและประเมินผล   

1. แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรครู   

2. แบบสอบถามจากการปฏิบัติกิจกรรมของ   

บุคลากรครู   

2.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 
ข้ันตอนการ/วิธีการก ากับ ติดตาม 

วิธีการประเมินผล 
ระยะเวลา 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ  ฝ่ายบุคคล 

1.1 ด าเนินการเพื่ออนุมัติ พ.ค.   

1.2 ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง   

1.3 ชี้แจงให้คุณครูรับทราบ   

2. ข้ันด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด   

2.1การอบรมภายในโรงเรียน   

2.1.1 ติดต่อวิทยากร ม.ีค.   

2.1.2 ก าหนดวันเวลาที่อบรม มิ.ย.   

2.2การอบรมจากหน่วยงานภายนอกโรงเรียน มิ.ย.   

2.2.1พิจารณาจดหมายเชิญจากหน่วยงาน มิ.ย.-มี.ค.  

  2.2.2คัดเลือกบุคลากรที่เกี่ยวข้อง   

  2.2.3ด าเนินการอบรมตามวันเวลาที่หน่วยงาน   
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ก าหนด   

 2.2.4 รายงานการอบรมและแบ่งปันตามเน้ืองานท่ี   

เกี่ยวข้อง   

3. ข้ันติดตามและประเมินผล   

3.1 แบบบันทึกการอบรม ตลอดปีการศึกษา  

3.2 สรุปรายงานการอบรม   

   

   

 
เป้าหมายหลักท่ี 7  ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และทักษะในการด าเนินชีวิตเหมาะสม
กับความเป็นพลโลกในศตวรรษที่ 21 
ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และทักษะในการด าเนินชีวิตเหมาะสมกับความ
เป็นพลโลกในศตวรรษที่ 21 
1.โครงการเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม 

ข้ันตอนการ/วิธีการก ากับ ติดตาม 
วิธีการประเมินผล 

ระยะเวลา 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1. ขัน้เตรียมการ  ฝ่ายจิตตาภิบาล 

1.1  ประชุมวางแผนการด าเนินงาน         พ.ค.   

1.2  แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบหน้าที่ พ.ค.   

1.3  เตรียมขั้นตอนการท างาน/เอกสาร พ.ค.   

2. ขัน้ด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด   

2.1  ประชุมครูหัวหน้าสายชั้นทุกสายชั้น        มิ.ย.   

2.2  แบ่งหน้าที่รับผิดชอบนักเรียนแต่ละระดับชั้น มิ.ย.   

2.3  อบรมนักเรียนกอ่นเข้าค่าย มิ.ย.   

2.4  ติดต่อยานพาหะส าหรับระดับชั้นท่ีต้องใช้ มิ.ย.   

2.5  พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม มิ.ย.   

3. ขัน้ตดิตามและประเมินผล   
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3.1  แบบสอบถาม มิ.ย.   

3.2  การสัมภาษณ ์   

   

   
 

เป้าหมายหลักท่ี 8  ผู้เรียนมีความฉลาดทางสุขภาวะ 
ตัวชี้วัดที่ 1   ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความฉลาดทางสุขภาวะ 
1.โครงการ sc วัยใสใส่ใจสุขภาพ พัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะ 
กิจกรรมที่จัด 

 1)กิจกรรมวันศุกร์กับสุขภาพ 
 2)กิจกรรมฝึกซ้อมกีฬาแข่งขันเพื่อพัฒนานักกีฬาสู่อาชีพ 
 3)กิจกรรมกีฬาสีภายใน  (เฟื่องฟ้าเกมส์) 
         4)กิจกรรมให้ความรู้และตรวจสุขภาพ 
1.โครงการ sc วัยใสใส่ใจสุขภาพ พัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะ 

ข้ันตอนการ/วิธีการก ากับ ติดตาม 
วิธีการประเมินผล 

ระยะเวลา 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1)กิจกรรมวันศุกร์กับสุขภาพ  ฝ่ายกิจการ 
1. ขัน้เตรียมการ  นักเรียน 
   1.1 ประชมุวางแผน/แต่งต้ังคณะกรรมการ พ.ค..   

   1.2 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ   

2. ขัน้ด าเนินการ / กิจกรรมที่จดั   

  2.1 ประชาสัมพันธ ์ พ..ค.   

  2.2  จัดการเตรียมเพลงและฝึกผู้น า พ.ค.   

  2.3  ด าเนินการกิจกรรมในวันศุกร์หลังเคารพธงชาติ มิ.ย.   

  2.4 ติดตามผลงานของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม มิ.ย.   

3.  ขัน้ตดิตามและประเมินผล   

  3.1 สรุปและประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ ม.ีค.   

  3.2สังเกตจากการปฏิบัติจริง   
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2)กิจกรรมฝึกซ้อมกีฬาแข่งขนัเพื่อพฒันานักกีฬา   

สู่อาชีพ   

1.  ขัน้เตรียมการ   

    1.1 ส ารวจข้อมูลจากการจัดกิจกรรมในปีที่ผ่านมา พ.ค.  

    1.2  ประชมุวางแผน   

    1.3  จัดท ากิจกรรมเพือ่ขออนุมัติ   

2.  ขัน้ด าเนินการ / กิจกรรมที่จดั   

   2.1  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน พ.ค.  

   2.2  ประชาสัมพันธร์ูปแบบการจัดกิจกรรม พ.ค.  

   2.3  จัดรูปแบบกิจกรรมและท าเอกสาร   

   2.4  ด าเนินงานตามกิจกรรม มิ.ย.  

        2.4.1 ออกจดหมายเวียนถึงผู้ปกครอง/ รับสมัคร มิ.ย.  

        2.4.2 ด าเนินการกิจกรรมช่วงหลังเลิกเรียน มิ.ย.  

        2.4.3 ส่งเข้าร่วมแข่งขัน มิ.ย.- มี.ค.  

3.  ขัน้ตดิตามประเมินผล   

   3.1  แบบประเมิน มี.ค.  

   3.2  สังเกตจากการปฏิบัติจริง   

3)กิจกรรมกีฬาสีภายใน  (เฟ่ืองฟ้าเกมส์)   

1. ข้ันเตรียมการ   
   1.1 ประชมุวางแผน พ..ย.   
   1.2 ก าหนดแผนงาน   
   1.3 เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติ   
2. ข้ันด าเนินการ / กิจกรรมที่จัด   
   2.1 ประชมุชี้แจงทุกฝ่าย ธ.ค.    
   2.2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ธ.ค.   
   2.3  จัดท าเอกสารและติดตามงาน ธ.ค.    
    -แบ่งสี 4  สีทั้งนักเรียนและครู   
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    -ก าหนดรูปแบบโดยเชิญประธานสีและแม่สีเข้าประชุม   
    -ออกเอกสารประเภทต่าง ๆ ที่จัด เกณฑ์การให้คะแนน   
    -ก าหนดวันซ้อมและประชุมสี   
   2.4  ด าเนินการจัดการแข่งขัน ม.ค.   
3.  ข้ันติดตามและประเมินผล   
    3.1  ผลการด าเนินการ ม.ค.   
    3.2  แบบประเมินความพึงพอใจ   
4)กิจกรรมให้ความรู้และตรวจสุขภาพ   
1. ข้ันเตรียมการ   
   1.1 ประชมุวางแผน/แต่งต้ังคณะกรรมการ พ.ค.   
   1.2 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ   
2. ข้ันด าเนินการ / กิจกรรมที่จัด   
  2.1 ประชาสัมพันธ ์ พ.ค.   
  2.2 ติดต่อหน่วยงานท่ีมาตรวจสุขภาพ/ เชิญวิทยากรให้ มิ.ย.   
ความรู ้   
  2.3  ก าหนดวันและชั้นเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ม.ิย. -ธ.ค.  
  2.4 จัดนิทรรศการรณณรงค์ ม.ค.   
3.  ข้ันติดตามและประเมินผล   
ดูสถิติการเจ็บป่วยของนักเรียน / สรุปและประเมินผลจาก ม.ีค.   
แบบประเมินความพึงพอใจ   
   
   
 

เป้าหมายหลักท่ี 9  ครูและผู้เรียน ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวชี้วัดที่ 1   ครูและผู้เรียนร้อยละ 85 ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
1. โครงการ ซ.ศ.พอเพียง 
2.โครงการวิถีงามตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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กิจกรรมที่จัด 

 1)กิจกรรมของหายได้คืน 
 2)กิจกรรมห้องเรียนพอเพียง 
 3)กิจกรรมประหยัดน้ า ไฟ 
1. โครงการ ซ.ศ.พอเพียง 

ข้ันตอนการ/วิธีการก ากับ ติดตาม 
วิธีการประเมินผล 

ระยะเวลา 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1. ขัน้เตรียมการ  ฝ่ายบุคคล 
1.1ประชุมคณะกรรมการ เม.ย.  
1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ   

1.3 แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ   

2. ขัน้ด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด พ.ค.  

 2.1 ประชาสัมพันธ์คร ู   

2.2 แจกบันทึกครู ซ.ศ.ให้บุคลากรครูทุกคน   

 2.3 ส่งบันทึกทุกส้ินเดือน   

3. ขัน้ตดิตามและประเมินผล ก.พ.  

  3.1 ติดตามและประเมินผลตามโครงการ   

  3.2 แบบประเมิน   

   
   
2.โครงการวิถีงามตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข้ันตอนการ/วิธีการก ากับ ติดตาม 
วิธีการประเมินผล 

ระยะเวลา 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1)กิจกรรมของหายได้คืน  ฝ่ายกิจการ 
1. ข้ันเตรียมการ พ.ค.   นักเรียน 
1.1ส ารวจความพร้อม   

1.2ประชุมวางแผน   
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1.3น าเสนอขออนุมัติ   

2. ข้ันด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด มิ.ย -  ก.พ.  

2.1แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน   

2.2ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบตามโครงการ   

2.3ประชาสัมพันธ์   

2.4.ให้บริการแก่ชุมชน   

2.5สร้างเสริมความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอื่น   

3. ข้ันติดตามและประเมินผล   

3.1สรุปและประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ   

3.2จากการสังเกตผู้เข้าร่วมในการจัดกิจกรรมวันส าคัญ   

ต่างๆ   

2)กิจกรรมห้องเรียนพอเพียง   

1. ข้ันเตรียมการ มิ.ย.      

1.1ส ารวจความพร้อม   

1.2ประชุมวางแผน   

1.3น าเสนอขออนุมัติ   

2. ข้ันด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด พ.ค.   

2.1แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน   

2.2ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบตามโครงการ   

2.3เชิญวิทยากรภายใน ภายนอก   

2.4.ออกจดหมายเชญิผู้ปกครอง   

-ผู้ปกครองลงทะเบียนและเข้าห้องประชุม มิ.ย.   

-แนะน าคณะผู้บริหารและชี้แจงนโนบายของโรงเรียน   

-แนะน าครูประจ าชั้นและพบครูประจ าชั้นท่ีห้องเรียน   

3. ข้ันติดตามและประเมินผล   

3.1สรุปและประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ   

3.2จากการสังเกตผู้เข้าร่วมในการจัดกิจกรรม   
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3) กิจกรรมประหยัดน้ า ไฟ   
1. ข้ันเตรียมการ พ.ค.     
1.1 ส ารวจความพรอ้ม   
1.2 ประชุมวางแผน   
1.3 น าเสนอขออนุมัติ   
2. ข้ันด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด พ.ค.   
2.1 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน   
2.2 ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบตามโครงการ   
2.3.ออกจดหมายเชญิผู้ปกครอง   
-ผู้ปกครองลงทะเบียนและเข้าห้องประชุม ก.พ.–มี.ค.  
-รับสมัครผู้ปกครองในทุกระดับชั้นเรียน   
-แบ่งหน้าที่รับผิดชอบตามภาระงานผู้ปกครองเครือข่าย   
3. ข้ันติดตามและประเมินผล   
3.1 สรุปและประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ   
3.2 จากการสังเกตผู้เข้าร่วมในการจัดกิจกรรม   
   
   
 

เป้าหมายหลักท่ี 10   สถานศึกษามีภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้และร่วมพัฒนากับ
สถานศึกษา  องค์กรภาครัฐ  ภาคเอกชน ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และ 
ระหว่างประเทศ 

ตัวชี้วัดที่ 1   สถานศึกษามีภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้และร่วมพัฒนากับสถานศึกษาอย่าง 
น้อย 9 แห่ง ทั้งองค์กรภาครัฐ  ภาคเอกชน ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ  
และระหว่างประเทศ 

1.โครงการส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กิจกรรมที่จัด 

 1)กิจกรรมผู้ปกครองเครือข่าย 



แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 2559-2563  (พื้นฐาน)                                                                                                                              94 
 

 2)กิจกรรมประชมุผู้ปกครอง 
 3)กิจกรรมภูมิปัญญาชมุชนสู่โรงเรียน( ครูนอกห้อง) 
 4)กิจกรรมสัมพันธช์ุมชน 
1.โครงการส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ข้ันตอนการ/วิธีการก ากับ ติดตาม 
วิธีการประเมินผล 

ระยะเวลา 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1)กิจกรรมผู้ปกครองเครือข่าย  ฝ่ายกิจการ 
1. ข้ันเตรียมการ พ.ค. นักเรียน 
1.1 ส ารวจความพรอ้ม   

1.2 ประชุมวางแผน   

1.3 น าเสนอขออนุมัติ   

2. ข้ันด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด พ.ค.  

2.1 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน   

2.2 ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบตามโครงการ   

2.3.ออกจดหมายเชญิผู้ปกครอง   

-ผู้ปกครองลงทะเบียนและเข้าห้องประชุม ก.พ. – มี.ค.   

-รับสมัครผู้ปกครองในทุกระดับชั้นเรียน   

-แบ่งหน้าที่รับผิดชอบตามภาระงานผู้ปกครองเครือข่าย   

3. ข้ันติดตามและประเมินผล   

3.1 สรุปและประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ   

3.2 จากการสังเกตผู้เข้าร่วมในการจัดกิจกรรม   

2)กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง   

1. ข้ันเตรียมการ พ.ค.  

1.1ส ารวจความพร้อม   

1.2ประชุมวางแผน   

1.3น าเสนอขออนุมัติ   

2. ข้ันด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด พ.ค.  
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2.1แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน   

2.2ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบตามโครงการ   

2.3เชิญวิทยากรภายใน ภายนอก   

2.4.ออกจดหมายเชญิผู้ปกครอง   

-ผู้ปกครองลงทะเบียนและเข้าห้องประชุม มิ.ย.  

-แนะน าคณะผู้บริหารและชี้แจงนโนบายของโรงเรียน   

-แนะน าครูประจ าชั้นและพบครูประจ าชั้นท่ีห้องเรียน   

3. ข้ันติดตามและประเมินผล   

3.1สรุปและประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ   

3.2จากการสังเกตผู้เข้าร่วมในการจัดกิจกรรม   
3)กิจกรรมภูมิปัญญาชุมชนสู่โรงเรียน( ครูนอกห้อง)   
1. ข้ันเตรียมการ มิ.ย.  
1.1ส ารวจความพร้อม   
1.2ประชุมวางแผน   
1.3น าเสนอขออนุมัติ   
2. ข้ันด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด มิ.ย.  
2.1แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน   
2.2ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบตามโครงการ   
2.3เชิญวิทยากรภายใน ภายนอก   
2.4ออกจดหมายเชญิผู้ปกครอง   
-ผู้ปกครองลงทะเบียนและเข้าห้องประชุม   
-แนะน าคณะผู้บริหารและชี้แจงนโนบายของโรงเรียน   
-แนะน าครูประจ าชั้นและพบครูประจ าชั้นท่ีห้องเรียน   
3. ข้ันติดตามและประเมินผล   
3.1สรุปและประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ   
3.2จากการสังเกตผู้เข้าร่วมในการจัดกิจกรรม   
4)กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน   
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1. ข้ันเตรียมการ พ.ค.  
1.1ส ารวจความพร้อม   
1.2ประชุมวางแผน   
1.3น าเสนอขออนุมัติ   
2. ข้ันด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด มิ.ย. -  ก.พ.  
2.1แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน   
2.2ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบตามโครงการ   
2.3ประชาสัมพันธ์   
2.4.ให้บริการแก่ชุมชน   
2.5สร้างเสริมความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอื่น   
3. ข้ันติดตามและประเมินผล   
3.1สรุปและประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ   
3.2จากการสังเกตผู้เข้าร่วมในการจัดกิจกรรมวันส าคัญ   
ต่างๆ   
   
   
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


