
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ 7 

การกํากับ ติดตามและประเมินผล

การดําเนินงาน 
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การกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จของเปาหมาย วิธีการและเครื่องมือ ระยะเวลา 
ฝายท่ีรับผิดชอบ/

ผูรับผิดชอบ 

1. เด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาดาน

รางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและ

สติปญญา 

1. เด็กมีพัฒนาการดานรางกายแข็งแรงมีสุขนิสัยท่ี

ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได 

การสังเกต/ 

- แบบสํารวจรายการ 

- แบบตรวจสอบรายการ 

- แบบบันทึกผลการสังเกต 

การสอบถาม/ 

- แบบสอบถาม 

การสัมภาษณ/ 

- แบบสัมภาษณ 

ตรวจสอบผลงาน/ 

- แบบประเมินผลงาน 

- เกณฑการใหคะแนน 

กันยายน2563, 

กันยายน 2564. 

กันยายน 2565, 

กันยายน 2566 

มีนาคม 2564 

มีนาคม 2565, 

มีนาคม 2566, 

มีนาคม 2567 

วิชาการ/ 

น.ส.จุติมา 

 2. เด็กมีพัฒนาการดานอารมณจิตใจควบคุมและ

แสดงออกทางอารมณได 

การสังเกต/ 

- แบบสํารวจรายการ 

- แบบตรวจสอบรายการ 

- แบบบันทึกผลการสังเกต 

การสอบถาม/ 

- แบบสอบถาม 

กันยายน2563, 

กันยายน 2564. 

กันยายน 2565, 

กันยายน 2566 

มีนาคม 2564 

มีนาคม 2565, 

วิชาการ/ 

น.ส.จุติมา 
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เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จของเปาหมาย วิธีการและเครื่องมือ ระยะเวลา 
ฝายท่ีรับผิดชอบ/

ผูรับผิดชอบ 

การสัมภาษณ/ 

- แบบสัมภาษณ 

ตรวจสอบผลงาน/ 

- แบบประเมินผลงาน 

- เกณฑการใหคะแนน 

มีนาคม 2566, 

มีนาคม 2567 

 3. เด็กมีพัฒนาการดานสังคมชวยเหลือตนเองและ

เปนสมาชิกท่ีดีของสังคม 

การสังเกต/ 

- แบบสํารวจรายการ 

- แบบตรวจสอบรายการ 

- แบบบันทึกผลการสังเกต 

การสอบถาม/ 

- แบบสอบถาม 

การสัมภาษณ/ 

- แบบสัมภาษณ 

ตรวจสอบผลงาน/ 

- แบบประเมินผลงาน 

- เกณฑการใหคะแนน 

กันยายน2563, 

กันยายน 2564. 

กันยายน 2565, 

กันยายน 2566 

มีนาคม 2564 

มีนาคม 2565, 

มีนาคม 2566, 

มีนาคม 2567 

วิชาการ/ 

น.ส.ศยามล 

 4. เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสื่อสารไดมีทักษะ

การคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรูได 

การสังเกต/ 

- แบบสํารวจรายการ 

- แบบตรวจสอบรายการ 

- แบบบันทึกผลการสังเกต 

กันยายน2563, 

กันยายน 2564. 

กันยายน 2565, 

กันยายน 2566 

วิชาการ/ 

น.ส.ศยามล 
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เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จของเปาหมาย วิธีการและเครื่องมือ ระยะเวลา 
ฝายท่ีรับผิดชอบ/

ผูรับผิดชอบ 

การสอบถาม/ 

- แบบสอบถาม 

การสัมภาษณ/ 

- แบบสัมภาษณ 

ตรวจสอบผลงาน/ 

- แบบประเมินผลงาน 

- เกณฑการใหคะแนน 

มีนาคม 2564 

มีนาคม 2565, 

มีนาคม 2566, 

มีนาคม 2567 

2. ผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมี

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการตามเปาหมาย 

1. ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร

และการคิดคํานวณ 
การทดสอบ/ 

- แบบทดสอบ 

การตรวจผลงาน/ 

- แบบประเมินผลงาน 

- เกณฑการใหคะแนน 

กันยายน2563, 

กันยายน 2564. 

กันยายน 2565, 

กันยายน 2566 

มีนาคม 2564 

มีนาคม 2565, 

มีนาคม 2566, 

มีนาคม 2567 

วิชาการ/ 

น.ส.วชัโรบล 

 2. ผูเรียนมีความสามารถในการคดิวิเคราะห คิดอยางมี

วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

แกปญหา 

การสังเกต/ 

- แบบสํารวจรายการ 

- แบบตรวจสอบรายการ 

- แบบบันทึกผลการสังเกต 

การทดสอบ/ 

กันยายน2563, 

กันยายน 2564. 

กันยายน 2565, 

กันยายน 2566 

มีนาคม 2564 

วิชาการ/ 

น.ส.วชัโรบล 
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เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จของเปาหมาย วิธีการและเครื่องมือ ระยะเวลา 
ฝายท่ีรับผิดชอบ/

ผูรับผิดชอบ 

- แบบทดสอบ 

การตรวจผลงาน/ 

- แบบประเมินผลงาน 

- เกณฑการใหคะแนน 

มีนาคม 2565, 

มีนาคม 2566, 

มีนาคม 2567 

 3. ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม การสังเกต/ 

- แบบสํารวจรายการ 

- แบบตรวจสอบรายการ 

- แบบบันทึกผลการสังเกต 

การสัมภาษณ/ 

- แบบสัมภาษณ 

ตรวจสอบผลงาน/ 

- แบบประเมินผลงาน 

- เกณฑการใหคะแนน 

กันยายน2563, 

กันยายน 2564. 

กันยายน 2565, 

กันยายน 2566 

มีนาคม 2564 

มีนาคม 2565, 

มีนาคม 2566, 

มีนาคม 2567 

วิชาการ/ 

น.ส.วชัโรบล 

 4. ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
การสังเกต/ 

- แบบสํารวจรายการ 

- แบบตรวจสอบรายการ 

- แบบบันทึกผลการสังเกต 

การสัมภาษณ/ 

- แบบสัมภาษณ 

ตรวจสอบผลงาน/ 

กันยายน2563, 

กันยายน 2564. 

กันยายน 2565, 

กันยายน 2566 

มีนาคม 2564 

มีนาคม 2565, 

มีนาคม 2566, 

วิชาการ/ 

น.ส.วชัโรบล 
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เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จของเปาหมาย วิธีการและเครื่องมือ ระยะเวลา 
ฝายท่ีรับผิดชอบ/

ผูรับผิดชอบ 

- แบบประเมินผลงาน 

- เกณฑการใหคะแนน 

มีนาคม 2567 

 5. ผูเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา 

- คาเฉลี่ยรอยละผลการทดสอบระดับชาติ ช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี ๓ (NT) 

  - คาเฉลีย่รอยละผลการทดสอบระดับชาติ ช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี ๖ (O-NET) 

  - คาเฉลีย่รอยละผลการทดสอบระดับชาติ ช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี ๓ (O-NET) 

  - คาเฉลีย่รอยละผลการทดสอบช้ันประถมศึกษาปท่ี๑ - 

มัธยมศึกษาปท่ี ๓ 

การทดสอบ/ 

- แบบทดสอบ 

การตรวจผลงาน/ 

- แบบประเมินผลงาน 

- เกณฑการใหคะแนน 

กันยายน2563, 

กันยายน 2564. 

กันยายน 2565, 

กันยายน 2566 

มีนาคม 2564 

มีนาคม 2565, 

มีนาคม 2566, 

มีนาคม 2567 

วิชาการ/ 

น.ส.วชัโรบล 

 6. ผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตอ

งานอาชีพ 

การสังเกต/ 

- แบบสํารวจรายการ 

- แบบตรวจสอบรายการ 

- แบบบันทึกผลการสังเกต 

การสอบถาม/ 

- แบบสอบถาม 

การสัมภาษณ/ 

- แบบสัมภาษณ 

ตรวจสอบผลงาน/ 

กันยายน2563, 

กันยายน 2564. 

กันยายน 2565, 

กันยายน 2566 

มีนาคม 2564 

มีนาคม 2565, 

มีนาคม 2566, 

มีนาคม 2567 

วิชาการ/ 

น.ส.วชัโรบล 
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เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จของเปาหมาย วิธีการและเครื่องมือ ระยะเวลา 
ฝายท่ีรับผิดชอบ/

ผูรับผิดชอบ 

- แบบประเมินผลงาน 

- เกณฑการใหคะแนน 

3. ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึง

ประสงคตามเปาหมายกําหนด 

1. ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา

กําหนด 
การสังเกต/ 

- แบบสํารวจรายการ 

- แบบตรวจสอบรายการ 

- แบบบันทึกผลการสังเกต 

กันยายน2563, 

กันยายน 2564. 

กันยายน 2565, 

กันยายน 2566 

มีนาคม 2564 

มีนาคม 2565, 

มีนาคม 2566, 

มีนาคม 2567 

บริหารท่ัวไป/ 

นายจักรพงศ 

 2. ผูเรียนมีความภมูิใจในทองถ่ินและความเปนไทย การสังเกต/ 

- แบบสํารวจรายการ 

- แบบตรวจสอบรายการ 

- แบบบันทึกผลการสังเกต 

กันยายน2563, 

กันยายน 2564. 

กันยายน 2565, 

กันยายน 2566 

มีนาคม 2564 

มีนาคม 2565, 

มีนาคม 2566, 

มีนาคม 2567 

บริหารท่ัวไป/ 

นายจักรพงศ 

 3. ผูเรียนมีการยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตาง

และหลากหลาย 
การสังเกต/ 

- แบบสํารวจรายการ 

กันยายน2563, 

กันยายน 2564. 

บริหารท่ัวไป/ 

นายจักรพงศ 
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เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จของเปาหมาย วิธีการและเครื่องมือ ระยะเวลา 
ฝายท่ีรับผิดชอบ/

ผูรับผิดชอบ 

- แบบตรวจสอบรายการ 

- แบบบันทึกผลการสังเกต 

การสัมภาษณ/ 

- แบบสัมภาษณ 

กันยายน 2565, 

กันยายน 2566 

มีนาคม 2564 

มีนาคม 2565, 

มีนาคม 2566, 

มีนาคม 2567 

 4. ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิต

สังคม 

การสังเกต/ 

- แบบสํารวจรายการ 

- แบบตรวจสอบรายการ 

- แบบบันทึกผลการสังเกต 

การสัมภาษณ/ 

- แบบสัมภาษณ 

กันยายน2563, 

กันยายน 2564. 

กันยายน 2565, 

กันยายน 2566 

มีนาคม 2564 

มีนาคม 2565, 

มีนาคม 2566, 

มีนาคม 2567 

บริหารท่ัวไป/ 

นายจักรพงศ 

 

 

กลยุทธท่ี 2 เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการ 
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เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จของเปาหมาย วิธีการและเครื่องมือ ระยะเวลา 
ฝายท่ีรับผิดชอบ/

ผูรับผิดชอบ 

1. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ

ของสถานศึกษา 

1. มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสให

ผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม 

2. มีแผนพัฒนาคุณภาพกําหนดเปาหมาย 

วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 

3. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

การสอบถาม/ 

- แบบสอบถาม 

การสัมภาษณ/ 

- แบบสัมภาษณ 

การสํารวจ/ 

- แบบบันทึกรายการ 

กันยายน2563, 

กันยายน 2564. 

กันยายน 2565, 

กันยายน 2566 

มีนาคม 2564 

มีนาคม 2565, 

มีนาคม 2566, 

มีนาคม 2567 

ฝายวิชาการ/ 

น.ส.วชัโรบล มณีรตัน 

ฝายบริหารท่ัวไป/ 

นายสิงหล กลิ่นนอย 

ฝายบริหารงบประมาณ/ 

นางชารินี บางรัก 

ฝายบริหารงานบุคคล/ 

น.ส.อรัญญา เนียมสวรรณ 

2. งานวิชาการของโรงเรียนเนนคณุภาพ

ผูเรยีนรอบดานตามหลักสตูร

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมี

สวนรวม 
การสอบถาม/ 

- แบบสอบถาม 

การสัมภาษณ/ 

- แบบสัมภาษณ 

การสํารวจ/ 

- แบบบันทึกรายการ 

กันยายน2563, 

กันยายน 2564. 

กันยายน 2565, 

กันยายน 2566 

มีนาคม 2564 

มีนาคม 2565, 

มีนาคม 2566, 

มีนาคม 2567 

วิชาการ/น.ส.เนาวรัตน 

 . ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพของผูเรียนรอบ

ดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และ ทุกกลุมเปาหมาย 
การสอบถาม/ 

- แบบสอบถาม 

การสัมภาษณ/ 

- แบบสัมภาษณ 

กันยายน2563, 

กันยายน 2564. 

กันยายน 2565, 

กันยายน 2566 

วิชาการ/น.ส.เนาวรัตน 
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เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จของเปาหมาย วิธีการและเครื่องมือ ระยะเวลา 
ฝายท่ีรับผิดชอบ/

ผูรับผิดชอบ 

การสํารวจ/ 

- แบบบันทึกรายการ 

มีนาคม 2564 

มีนาคม 2565, 

มีนาคม 2566, 

มีนาคม 2567 

3. ครูและบุคลากรมีความเช่ียวชาญทาง

วิชาชีพ   

1. จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน 

2. สงเสรมิใหครูมคีวามเช่ียวชาญดานการจดัประสบการณ 

3. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

การสอบถาม/ 

- แบบสอบถาม 

การสัมภาษณ/ 

- แบบสัมภาษณ 

การสํารวจ/ 

- แบบบันทึกรายการ 

กันยายน2563, 

กันยายน 2564. 

กันยายน 2565, 

กันยายน 2566 

มีนาคม 2564 

มีนาคม 2565, 

มีนาคม 2566, 

มีนาคม 2567 

บุคลากร/ 

น.ส.อรัญญา 

4. สภาพแวดลอมทางกายภาพและ

สังคมเอ้ือตอการจัดการเรยีนรู 

1. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรยีนรูอยางปลอดภัย

และเพียงพอ 
การสังเกต/ 

- แบบสํารวจรายการ 

- แบบตรวจสอบรายการ 

กันยายน2563, 

กันยายน 2564. 

กันยายน 2565, 

กันยายน 2566 

มีนาคม 2564 

มีนาคม 2565, 

มีนาคม 2566, 

มีนาคม 2567 

บริหารท่ัวไป/นายสิงหล 
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เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จของเปาหมาย วิธีการและเครื่องมือ ระยะเวลา 
ฝายท่ีรับผิดชอบ/

ผูรับผิดชอบ 

 2. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการ

จัดการเรียนรูอยางมีคณุภาพ 
การสํารวจ/ 

- แบบบันทึกรายการ 

การสังเกต/ 

- แบบสํารวจรายการ 

- แบบตรวจสอบรายการ 

กันยายน2563, 

กันยายน 2564. 

กันยายน 2565, 

กันยายน 2566 

มีนาคม 2564 

มีนาคม 2565, 

มีนาคม 2566, 

มีนาคม 2567 

บริหารท่ัวไป/นายสิงหล 

5. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ

สนับสนุนการบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนรู 

1. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู

เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณสําหรับคร ู
การสํารวจ/ 

- แบบบันทึกรายการ 

การสังเกต/ 

- แบบสํารวจรายการ 

- แบบตรวจสอบรายการ 

กันยายน2563, 

กันยายน 2564. 

กันยายน 2565, 

กันยายน 2566 

มีนาคม 2564 

มีนาคม 2565, 

มีนาคม 2566, 

มีนาคม 2567 

บริหารท่ัวไป/น.ส.นารีกร 

 2. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร

จัดการและการจัดการเรยีนรู 
การสํารวจ/ 

- แบบบันทึกรายการ 

การสังเกต/ 

- แบบสํารวจรายการ 

กันยายน2563, 

กันยายน 2564. 

กันยายน 2565, 

กันยายน 2566 

บริหารท่ัวไป/น.ส.นารีกร 
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เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จของเปาหมาย วิธีการและเครื่องมือ ระยะเวลา 
ฝายท่ีรับผิดชอบ/

ผูรับผิดชอบ 

- แบบตรวจสอบรายการ มีนาคม 2564 

มีนาคม 2565, 

มีนาคม 2566, 

มีนาคม 2567 

 

กลยุทธท่ี 3  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จของเปาหมาย วิธีการและเครื่องมือ ระยะเวลา 
ฝายท่ีรับผิดชอบ/

ผูรับผิดชอบ 

1. การเรียนการสอนมีคุณภาพตาม

มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร

สถานศึกษาและสื่อมวลชนศึกษา 

1. จัดประสบการณท่ีสงเสรมิใหเดก็มีพัฒนาการทุกดาน

อยางสมดลุเตม็ศักยภาพ 

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรงเลนและ

ปฏิบัติอยางมีความสุข 

การสอบถาม/ 

- แบบสอบถาม 

การสัมภาษณ/ 

- แบบสัมภาษณ 

การสํารวจ/ 

- แบบบันทึกรายการ 

กันยายน2563, 

กันยายน 2564. 

กันยายน 2565, 

กันยายน 2566 

มีนาคม 2564 

มีนาคม 2565, 

มีนาคม 2566, 

มีนาคม 2567 

วิชาการ/ 

น.ส.ภัทรลภา 

 3. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัตจิริงและ

สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 
การสอบถาม/ 

- แบบสอบถาม 

การสัมภาษณ/ 

กันยายน2563, 

กันยายน 2564. 

กันยายน 2565, 

วิชาการ/ 

น.ส.ภัทรลภา 
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เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จของเปาหมาย วิธีการและเครื่องมือ ระยะเวลา 
ฝายท่ีรับผิดชอบ/

ผูรับผิดชอบ 

- แบบสัมภาษณ 

การสํารวจ/ 

- แบบบันทึกรายการ 

กันยายน 2566 

มีนาคม 2564 

มีนาคม 2565, 

มีนาคม 2566, 

มีนาคม 2567 

2. โรงเรียน มีหองเรียนและ

หองปฏิบัติการท่ีมีบรรยากาศเอ้ือ

ตอการเรียนรู ครูใชสื่อและ

เทคโนโลยีเหมาะกับวัย 

1. จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรูใชสื่อและเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมกับวัย 
การสอบถาม/ 

- แบบสอบถาม 

การสัมภาษณ/ 

- แบบสัมภาษณ 

การสํารวจ/ 

- แบบบันทึกรายการ 

กันยายน2563, 

กันยายน 2564. 

กันยายน 2565, 

กันยายน 2566 

มีนาคม 2564 

มีนาคม 2565, 

มีนาคม 2566, 

มีนาคม 2567 

วิชาการ/ 

น.ส.ภัทรลภา 

 2. ใชสื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอ

การเรยีนรู 
การสํารวจ/ 

- แบบบันทึกรายการ 

การสังเกต/ 

- แบบสํารวจรายการ 

- แบบตรวจสอบรายการ 

กันยายน2563, 

กันยายน 2564. 

กันยายน 2565, 

กันยายน 2566 

มีนาคม 2564 

มีนาคม 2565, 

มีนาคม 2566, 

วิชาการ/ 

น.ส.ภัทรลภา 
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เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จของเปาหมาย วิธีการและเครื่องมือ ระยะเวลา 
ฝายท่ีรับผิดชอบ/

ผูรับผิดชอบ 

มีนาคม 2567 

 3. มีการบริหารจัดการช้ันเรยีนเชิงบวก การสํารวจ/ 

- แบบบันทึกรายการ 

การสังเกต/ 

- แบบสํารวจรายการ 

- แบบตรวจสอบรายการ 

กันยายน2563, 

กันยายน 2564. 

กันยายน 2565, 

กันยายน 2566 

มีนาคม 2564 

มีนาคม 2565, 

มีนาคม 2566, 

มีนาคม 2567 

วิชาการ/ 

น.ส.ภัทรลภา 

3. การวัดและประเมินผูเรียน

เปนไปอยางมีระบบ และนําผลมา

พัฒนาผูเรียน 

1. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการ

ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ

และพัฒนาเด็ก 

การสํารวจ/ 

- แบบบันทึกรายการ 

การสังเกต/ 

- แบบสํารวจรายการ 

- แบบตรวจสอบรายการ 

กันยายน2563, 

กันยายน 2564. 

กันยายน 2565, 

กันยายน 2566 

มีนาคม 2564 

มีนาคม 2565, 

มีนาคม 2566, 

มีนาคม 2567 

วิชาการ/ 

น.ส.ภัทรลภา 

 2. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนํา

ผลมาพัฒนาผูเรียน 
การสํารวจ/ 

- แบบบันทึกรายการ 

การสังเกต/ 

กันยายน2563, 

กันยายน 2564. 

กันยายน 2565, 

วิชาการ/ 

น.ส.ภัทรลภา 
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เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จของเปาหมาย วิธีการและเครื่องมือ ระยะเวลา 
ฝายท่ีรับผิดชอบ/

ผูรับผิดชอบ 

- แบบสํารวจรายการ 

- แบบตรวจสอบรายการ 

กันยายน 2566 

มีนาคม 2564 

มีนาคม 2565, 

มีนาคม 2566, 

มีนาคม 2567 

 3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือ

พัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู 
การสํารวจ/ 

- แบบบันทึกรายการ 

การสังเกต/ 

- แบบสํารวจรายการ 

- แบบตรวจสอบรายการ 

กันยายน2563, 

กันยายน 2564. 

กันยายน 2565, 

กันยายน 2566 

มีนาคม 2564 

มีนาคม 2565, 

มีนาคม 2566, 

มีนาคม 2567 

วิชาการ/ 

น.ส.ภัทรลภา 

 

กลยุทธท่ี 4  พัฒนาตามมาตรการสงเสริม 

เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จของเปาหมาย วิธีการและเครื่องมือ ระยะเวลา 
ฝายท่ีรับผิดชอบ/

ผูรับผิดชอบ 

1. ผูบริหาร ครู และนักเรียน ใชสือ่ได

อยางสรางสรรค มคีุณธรรมและ

จริยธรรมและโรงเรียนสามารถเปน

1. ครู นักเรียน สามารถใชและผลติสื่อมวลชนศึกษา เพ่ือ

แลกเปลีย่นเรยีนรู 

2. มี Best Practice ท่ีเกิดจากการเรียนการสอน

การสํารวจ/ 

- แบบบันทึกรายการ 

การสังเกต/ 

กันยายน2563, 

กันยายน 2564. 

กันยายน 2565, 

วิชาการ/ 

นางชารินี 

แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2563 - 2566 โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๗๘ (วดัสามคัคีชยั) หนา้ 89 
 



เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จของเปาหมาย วิธีการและเครื่องมือ ระยะเวลา 
ฝายท่ีรับผิดชอบ/

ผูรับผิดชอบ 

แหลงเรียนรูดานสื่อมวลชนศึกษา สื่อมวลชนศึกษา - แบบสํารวจรายการ 

- แบบตรวจสอบรายการ 

กันยายน 2566 

มีนาคม 2564 

มีนาคม 2565, 

มีนาคม 2566, 

มีนาคม 2567 

2. นักเรียนมีทัศนคติท่ีถูกตองตอ

บานเมือง 

1. นักเรียนมีความรูความเขาใจตอชาติบานเมือง 

2. นักเรียนยึดมั่นในหลักศาสนา 

3. นักเรียนมีความมั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย 

4. นักเรียนมีความเอ้ืออาทรตอครอบครัวและชุมชนของ

ตน 

การสังเกต/ 

- แบบสํารวจรายการ 

- แบบตรวจสอบรายการ 

- แบบบันทึกผลการสังเกต 

กันยายน2563, 

กันยายน 2564. 

กันยายน 2565, 

กันยายน 2566 

มีนาคม 2564 

มีนาคม 2565, 

มีนาคม 2566, 

มีนาคม 2567 

 

3.มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีมั่นคง - มีคุณธรรม 1. นักเรียนรูจักแยกแยะสิ่งท่ีผิด - ชอบ/ช่ัว ด ี

2. นักเรียนปฏิบัติแตสิ่งท่ีถูกตอง ดีงาม 

3. นักเรียนรูจักปฏิเสธสิ่งท่ีผิด สิ่งท่ีช่ัว 

การสังเกต/ 

- แบบสํารวจรายการ 

- แบบตรวจสอบรายการ 

- แบบบันทึกผลการสังเกต 

กันยายน2563, 

กันยายน 2564. 

กันยายน 2565, 

กันยายน 2566 

มีนาคม 2564 

มีนาคม 2565, 

มีนาคม 2566, 
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เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จของเปาหมาย วิธีการและเครื่องมือ ระยะเวลา 
ฝายท่ีรับผิดชอบ/

ผูรับผิดชอบ 

มีนาคม 2567 

4. นักเรียนรักงาน สูงานทํางานจน

สําเรจ็ 

1. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสจุริต 

2. นักเรียนมีทักษะในการทํางาน 

3. นักเรียนมีความอดทนและทํางานจนสําเร็จ 

4. นักเรียนรับรูขีดความสามารถของตนเองเปนแนวทางใน

การประกอบอาชีพ 

การสังเกต/ 

- แบบสํารวจรายการ 

- แบบตรวจสอบรายการ 

- แบบบันทึกผลการสังเกต 

กันยายน2563, 

กันยายน 2564. 

กันยายน 2565, 

กันยายน 2566 

มีนาคม 2564 

มีนาคม 2565, 

มีนาคม 2566, 

มีนาคม 2567 

 

5. นักเรียนมคีวามเปนพลเมืองด ี 1. นักเรียนไดเรยีนรูถึงความเปนพลเมืองด ี

2. นักเรียนไดปฏิบัตหินาท่ีพลเมืองดี 
การสังเกต/ 

- แบบสํารวจรายการ 

- แบบตรวจสอบรายการ 

- แบบบันทึกผลการสังเกต 

กันยายน2563, 

กันยายน 2564. 

กันยายน 2565, 

กันยายน 2566 

มีนาคม 2564 

มีนาคม 2565, 

มีนาคม 2566, 

มีนาคม 2567 
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หมายเหตุ 

- เม่ือดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาครบตามระยะเวลาท่ีกําหนด 3- 5 ป แลว ใหนําผลการประเมินมาจัดทํารายงานผลการดําเนินงานเพ่ือนําไปใชใน

การวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรอบตอไป 

- รายงานผลการประเมินแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอาจประกอบดวย ปก คํานํา สารบัญ ความเปนมา วัตถุประสงค (ของการจัดทํารายงาน) เปาหมาย ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ (ของเปาหมาย) ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ ฯลฯ นําเสนอทีละเปาหมาย 
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