
สวนที่ 5 
สารสนเทศเพ่ือการรายงาน 

-  

สารสนเทศเพ่ือการรายงาน ของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สามารถสรุปได  ดังตอไปนี้ 
5.1 รายงานการประเมินตนเอง  (SAR) 
5.2 ผลการสํารวจความพึงพอใจ (Stakeholders) 
5.3 สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมายแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

5.1 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  โดยงานประกันคุณภาพการศึกษา  สํานักผูอํานวยการ  ไดจัดทําผลการดําเนินงาน

การศึกษาของโรงเรียน ปการศึกษา 2555 ในแตละมาตรฐานการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 
สามารถสรุปผลการดําเนินงาน  ไดดังนี้ 
                    

5.1.1 มาตรฐานการศึกษา  
       5.1.1.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย   

  1) ดานคุณภาพผูเรียน 
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย 
 

ที่ ตัวบงชี ้
เฉลี่ย 
รอยละ 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

1.1 มีน้ําหนักสวนสูงเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 90.25     
1.2 มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย 94.13     
1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 97.00     
1.4 หลีกเล่ียงตอสภาวะที่เส่ียงตอโรค อุบัติเหตุ ภัย และส่ิงเสพติด 94.50     

 เฉลี่ยรอยละ 93.97     
 

มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ  
 

ที่ ตัวบงชี ้
เฉลี่ย 
รอยละ 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

2.1 ราเริงแจมใส มีความรูสึกที่ดีตอตนเอง 98.00     
2.2 มีความมัน่ใจและกลาแสดงออก 95.50     
2.3 ควบคุมอารมณตนเองไดเหมาะสมกับวัย 92.00     
2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว และรักธรรมชาติ 98.00     
 เฉลี่ยรอยละ 95.88     

 

มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการดานสังคม 
 

ที่ ตัวบงชี ้
เฉลี่ย 
รอยละ 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

3.1 มีวินัย รับผิดชอบ เช่ือฟงคําส่ังสอนของพอแม ครอูาจารย 99.00     
3.2 มีความซื่อสัตยสุจริต ชวยเหลือแบงบัน 99.00     
3.3 เลนและทํางานรวมกับผูอื่นได 99.00     
3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนบัถือ 99.00     

 เฉลี่ยรอยละ 99.00     
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มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา  
 

ที่ ตัวบงชี ้
เฉลี่ย 
รอยละ 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

4.1 สนใจเรียนรูส่ิงรอบตัว ซักถามอยางตั้งใจ และรักการเรียนรู 98.00     
4.2 มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับส่ิงตาง ๆ  ที่เกิดจากประสบการณ 92.50     

 การเรียนรู      

4.3 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย 92.00     
4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 95.00     
4.5 มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค 98.00     

 เฉลี่ยรอยละ 95.10     
 

ดานการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

ที่ ตัวบงชี ้
เฉลี่ย 
รอยละ 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

5.1 ครูเขาใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษา 92.00     
 ปฐมวัย และสามารถนํามาประยุกตใชในการจัดประสบการณ      

5.2 ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณที่สอดคลองกับหลักสูตร 92.50     
 การศึกษาปฐมวัยและสามารถจดัประสบการณการเรียนรูที ่      

 หลากหลาย สอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคล      

5.3 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สรางวินัยเชิงบวก 93.00     
5.4 ครูใชส่ือและเทคโนโลยทีี่เหมาะสม สอดคลองกับพัฒนาการเด็ก 90.50     
5.5 ครูใชเครื่องมอืการวัดและประเมนิพัฒนาการของเด็กอยาง 91.50     

 หลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก      

 ผูปกครอง      

5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูที่ตนรับผิดชอบ และใชผล 87.50     

 ในการปรับการจดัประสบการณ      

5.7 ครูจัดส่ิงแวดลอมใหเกิดการเรียนรูไดตลอดเวลา  93.50     
5.8 ครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็ก และผูปกครอง 94.00     
5.9 ครูมีวุฒิและความรูความสามารถในดานการศึกษาปฐมวัย 91.50     

5.10 ครูจัดทําสารนิทศันและนํามาไตรตรองเพื่อใชประโยชนใน 92.50     
 การพัฒนาเด็ก      

 เฉลี่ยรอยละ 91.85     
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มาตรฐานที่ 6 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาทีอ่ยางมปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

ที่ ตัวบงชี ้
เฉลี่ย 
รอยละ 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

6.1 ผูบริหารเขาใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 96.00     
6.2 ผูบริหารมีวิสัยทศัน ภาวะผูนํา และความคิดริเริ่มที่เนนการ 96.00     

 พัฒนาเด็กปฐมวัย       

6.3 ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมสีวนรวมและใชขอมูล 92.50     
 การประเมินผลหรือการวิจัยเปนฐานคิดทั้งดานวิชาการ      

 และการจัดการ      

6.4 ผูบริหารสามารถบริหารจัดการ การศึกษาใหบรรลุเปาหมาย 96.50     
 ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา      

6.5 ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ  97.50     
6.6 ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส 95.00     

 การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา      

6.7 เด็ก ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา 88.78     

 ปฐมวัย      

 เฉลี่ยรอยละ 94.61     
      

มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา   
 

ที่ ตัวบงชี ้
เฉลี่ย 
รอยละ 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

7.1 มีหลักสูตรการศกึษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนําสู 96.50     
 การปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ      

7.2 มีระบบและกลไกใหผูมีสวนรวมทุกฝายตระหนักและเขาใจการ 92.50     
 จัดการศึกษาปฐมวัย      

7.3 จัดกิจกรรมเสริมสรางความตระหนักรูและความเขาใจหลักการ 93.00     
 จัดการศึกษาปฐมวัย      

7.4 สรางการมีสวนรวมและแสวงหาความรวมมอืกับผูปกครอง  96.50     
 ชุมชน และทองถ่ิน      

7.5 จัดส่ิงอํานวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอยางรอบดาน 96.38     
 เฉลี่ยรอยละ 94.98     

 

มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

ที่ ตัวบงชี ้
เฉลี่ย 
รอยละ 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

8.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 98.36     
8.2 จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาน 98.22     

 ศึกษาท่ีมุงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา      



 63

ที่ ตัวบงชี ้
เฉลี่ย 
รอยละ 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

8.3 จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการ 95.46     
8.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานคุณภาพ 100     

 ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา      

8.5 นําผลการประเมนิคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชวางแผน 100     
 พัฒนาการศึกษาอยางตอเนื่อง      

8.6 จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 100     
 เฉลี่ยรอยละ 98.67     

 

ดานการสรางสังคมแหงการเรยีนรู 
มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนร ู 
 

ที่ ตัวบงชี ้
เฉลี่ย 
รอยละ 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

9.1 เปนแหลงเรียนรูเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของเด็กและบุคลากรใน 95.50     
 สถานศึกษา      

9.2 มีการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกนัภายในสถานศึกษา ระหวาง 95.50     
 สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองคกรที่เก่ียวของ      

 เฉลี่ยรอยละ 95.50     
 

ดานอัตลักษณของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามปรัชญา วิสันทัศน และจุดเนนของการศึกษาปฐมวัย 
 

ที่ ตัวบงชี ้
เฉลี่ย 
รอยละ 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

10.1 จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กใหบรรลุตามเปาหมาย ปรัชญา  100     
 วิสัยทัศน และจุดเนนการจัดการศกึษาปฐมวัยของสถานศึกษา      

10.2 ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย 88.46     

 เฉลี่ยรอยละ 94.23     
 

ดานมาตรการสงเสริม 
มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพใหสูงขึ้น 
 

ที่ ตัวบงชี ้
เฉลี่ย 
รอยละ 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

11.1 จัดโครงการ กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับ 100     
 การจัดการศึกษาปฐมวัย      

11.2 ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย  96.50     
 เฉลี่ยรอยละ 98.25     
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        5.1.1.1.1 สรุปผลการประเมินมาตรฐาน ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

        1. ดานคุณภาพผูเรียน 
      1) ระดับคุณภาพดีมาก คือ มาตรฐานที่ 1, 2, 3 และ 4 

      2) ในภาพรวม ระดับคุณภาพดีมาก เฉล่ียรอยละ 95.99 
  จุดเดน 

    1) เด็กมีความราเริงแจมใส มีความรูสึกท่ีดีตอตนเองและช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว และรักธรรมชาติ 

                       2) เด็กมีวินัย รับผิดชอบ เช่ือฟงคําส่ังสอนของพอแม ครูอาจารย มีความซื่อสัตยสุจริต ชวยเหลือแบงปน      

                                    เลนและทํางาน รวมกับผูอื่นได ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ อยูในระดับดีมาก 
  จุดที่ควรพัฒนา 

    1) น้ําหนักสวนสูงเด็กยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานเทาที่ควร 

    2) เด็กยังควบคุมอารมณตนเองไดเหมาะสมกับวัยยังไมดีนัก 

        3) เด็กยังมีทักษะทางภาษาทีเ่หมาะสมกับวัยไมมากนัก 
  แนวทางการพัฒนา  

    1) สงเสริมการจัดกิจกรรมโครงการใหด็กรักออกกําลังกายเพิ่มมากขึ้นเพื่อใหเด็กมีน้ําหนักสวนสูงเปนไป 

                      ตามเกณฑมาตรฐาน 

    2) ควรนําแนะ หรือตักเตือนเด็กระหวางทํากิจกรรมตาง ๆ เชน กิจกรรมเคล่ือนไหว, กิจกรรมเสริม 

                      ประสบการณ, กิจกรรมกลางแจง, กิจกรรมสรางสรรค, กิจกรรมเลนตามมุมเสรี, เกมการศึกษา เปนตน  

                      เพื่อใหเด็กสามารถควบคุมอารมณตนเองไดดีขึ้นขณะทํากิจกรรม 

    3) ควรจัดกิจกรรมที่สงเสริมประเภททักษะการใชภาษาใหมากขึ้น เชน กิจกรรมกิจกรรมการพูดการอาน, 

        กิจกรรมหลังเคารพธงชาติโดยใชภาษาอังกฤษเปนส่ือ, กิจกรรมเลาเร่ืองราวจากประสบการณตรง,  

          กิจกรรมสนทนาโตตอบ, กิจกรรมอาเซ่ียน, โครงการทัศนศึกษาในและนอกสถานที่ เปนตน 
  2. ดานการจัดการศึกษา 
       1) ระดับคุณภาพดีมาก คือ มาตรฐานที่ 5, 6, 7 และ 8 

       2) ในภาพรวม ระดับคุณภาพดีมาก เฉล่ียรอยละ 95.03 
  จุดเดน 

    1) สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา จัดทําและดําเนินการตาม 

                                    แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ   

                                    สถานศึกษาและจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
  จุดที่ควรพัฒนา 

    1) ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูที่ตนรับผิดชอบ และใชผลในการปรับการจัดประสบการณของเด็ก 

        ยังไมมากนัก 

    2) ครูใชส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคลองกับการพัฒนาของเด็กยังไมมากเทาที่ควร 

    3) การบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเปนฐานคิด ทั้งดานวิชาการและ 

                       การจัดการยังมีไมมากนัก 

      4) ระบบและกลไกใหผูมีสวนรวมทุกฝายตระหนักและเขาใจการจัดการศึกษาปฐมวัยยังไมดีเทาที่ควร 
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  แนวทางการพัฒนา  
    1) สงเสริมและสนับสนุนใหครูนําผลการวิจัยไปพัฒนาเด็กในการจัดกระบวนการเรียนการสอนใหตอเนื่อง 

    2) สงเสริมและสนับสนุนใหครูใชส่ือและเทคโนโลยีเหมาะสมสอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก 

    3) ผูบริหารควรสนับสนุนและสงเสริมการบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลการประเมินผลหรือการวิจัย 

                      เปนฐานคิดท้ังดานวิชาการและการจัดการใหมากขึ้นกวาเดิม 

    4) ควรสงเสริมใหมีระบบและกลไกใหผูมีสวนรวมทุกฝายตระหนักและเขาใจการจัดการศึกษาปฐมวัยให 

                       มากขึ้นกวาเดิม 
       3. มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
           1) มีระดับคุณภาพดีมาก คือ มาตรฐานที่ 9 

       2) ในภาพรวม ระดับคุณภาพดีมาก เฉล่ียรอยละ 95.50 
  จุดเดน 

    1) สถานศึกษาเปนแหลงเรียนรูเพื่อพัฒนาการเรียนรูของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา มีการแลก 

               เปล่ียนเรียนรูรวมกันภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองคกรที่ 

           เก่ียวของ อยูในระดับดีมาก 

   4) มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา 
                 1) ระดับคุณภาพดีมาก คือ มาตรฐานที่ 10 

       2) ในภาพรวม ระดับคุณภาพดีมาก เฉล่ียรอยละ 94.23 
  จุดที่ควรพัฒนา 
       1) ผลการดําเนินงานตามแผนฯ ยังไมบรรลุตามเปาหมายที่ต้ังไว 
  แนวทางการพัฒนา  

    1) ควรนําผลการดําเนินงานท่ียังไมบรรลุตามเปาหมายที่ต้ังไว มาปรับปรุงเพื่อใหการดําเนินงานในครั้ง 

           ตอไปบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว 
   5) มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม 
           1) ระดับคุณภาพดีมาก คือ มาตรฐานที่ 11 

      2) ในภาพรวม ระดับคุณภาพดีมาก เฉล่ียรอยละ 98.25 
  จุดเดน 
       1) โรงเรียนไดจัดโครงการ กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนตามนโยบายเก่ียวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย   
                                     ซึ่งผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย 
 

 

 

 

 

 

 

 



 66

        5.1.1.2 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
1) ดานคุณภาพผูเรียน 

มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
 

ที่ ตัวบงชี ้
เฉลี่ย 
รอยละ 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกําลังกาย สม่ําเสมอ 95.00     
1.2 มีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 94.18     
1.3 ปองกันตนเองจากส่ิงเสพติดใหโทษและหลีกเล่ียงตนเองจาก 97.99     

 สภาวะที่เส่ียงตอความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปญหา      

 ทางเพศ      

1.4 เห็นคณุคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม 95.00     
1.5 มีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรตผูิอื่น   95.00     
1.6 สรางผลงานจากเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตร/ีนาฏศิลป  95.00     

 กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ      

 เฉลี่ยรอยละ 95.36     
 

มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค  
 

ที่ ตัวบงชี ้
เฉลี่ย 
รอยละ 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

2.1 มีคุณลักษณะทีพึ่งประสงคตามหลักสูตร 92.00     
2.2 เอื้ออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวทตีอผูมีพระคณุ 99.23     
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมทีแ่ตกตาง 93.00     
2.4 ตระหนัก รูคุณคา รวมอนรุักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 90.63     

 เฉลี่ยรอยละ 93.72     
 

มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนือ่ง 
 

ที่ ตัวบงชี ้
เฉลี่ย 
รอยละ 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

3.1 มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด  94.00     
 แหลงเรียนรู และส่ือตาง ๆ รอบตัว      

3.2 มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียน และตั้งคําถามเพื่อคนควา 91.53     
 หาความรูเพ่ิมเตมิ      

3.3 เรียนรูรวมกนัเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเหน็เพ่ือการเรียนรู 93.55     
 ระหวางกัน       

3.4 ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงาน 94.78     
 เฉลี่ยรอยละ 93.47     
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มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติ    
         สมเหตุผล 
 

ที่ ตัวบงชี ้
เฉลี่ย 
รอยละ 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อาน ฟง และดู และส่ือสารโดยการพูด 92.00     
 หรือเขียนตามความคิดของตนเอง      

4.2 นําเสนอวิธีคิด วธิีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 90.93     
4.3 กําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 93.00     
4.4 มีความคิดริเริม่ และสรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ 94.50     

 เฉลี่ยรอยละ 92.61     
 

มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร  
 

ที่ ตัวบงชี ้
เฉลี่ย 
รอยละ 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ     68.97     

5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ 96.22     
5.3 ผลการประเมินการอาน  คิดวิเคราะห และเขียนเปนไปตามเกณฑ 100     
5.4 ผลการทดสอบ ระดับชาติเปนไปตามเกณฑ 55.40     

 เฉลี่ยรอยละ 80.15     
 

มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทกัษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติที่ดีตอ 
                   อาชีพสุจริต 
 

ที่ ตัวบงชี ้
เฉลี่ย 
รอยละ 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

6.1 วางแผนการทํางานและดําเนนิการจนสําเร็จ 90.00     
6.2 ทํางานอยางมีความสุข มุงม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 95.00     
6.3 ทํางานรวมกับผูอื่นได 95.00     
6.4 มีความรูสึกทีด่ีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ 95.00     

 ตนเองสนใจ      

 เฉลี่ยรอยละ 93.75     
 

ดานการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

ที่ ตัวบงชี ้
เฉลี่ย 
รอยละ 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

7.1 ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนทั้งดานความรู ทักษะ 97.01     
 กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค      

7.2 ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และใชขอมูลในการ 95.37     
 วางแผนการจัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูเรียน      

7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตาง 96.34     
 ระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสติปญญา      
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ที่ ตัวบงชี ้
เฉลี่ย 
รอยละ 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

7.4 ครูใชส่ือและเทคโนโลยทีี่เหมาะสมผนวกกับการนาํบริบท 95.00     
 และภูมิปญญาของทองถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู      

7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของ  97.55     
 ผูเรียน ดวยวิธีการที่หลากหลาย      

7.6 ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาใหแกผูเรียนทั้ง 97.21     
 ดานการเรียนและคุณภาพชีวิตดวยความเสมอภาค      

7.7 ครูมีการศึกษา วจิัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาที่ตน  95.00     
 รับผิดชอบ และใชผลในการปรับการสอน      

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี และเปนสมาชิกที่ด ี 98.70     
 ของสถานศึกษา      

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ไดรับมอบหมายเต็มเวลา 98.70     
 เต็มความสามารถ      
 เฉลี่ยรอยละ 96.76     

 

มาตรฐานที่ 8 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

ที่ ตัวบงชี ้
เฉลี่ย 
รอยละ 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

8.1 ผูบริหารมีวิสัยทศัน ภาวะผูนํา และความคิดริเริ่มที่เนนการ 95.00     
 พัฒนาผูเรียน      

8.2 ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมสีวนรวมและใชขอมูลผลการ 94.00     
 ประเมินหรือผลการวิจัย เปนฐานคิดท้ังดานวิชาการและการจัดการ      

8.3 ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุเปาหมาย 92.50     
 ตามที่กําหนดไวใน แผนปฏิบัติการ      

8.4 ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการ 95.50     
 กระจายอํานาจ      

8.5 ผูเรียน ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัด 88.78     
 การศึกษา      

8.6 ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส 94.25     
 การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา      
 เฉลี่ยรอยละ 93.34     

 

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท หนาที่อยางมีประสิทธิภาพ 
                   และเกิดประสิทธิผล 
 

ที่ ตัวบงช้ี 
เฉล่ีย 
รอยละ 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติหนาท่ีตามที่ระเบียบกําหนด 95.00     
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม ดูแล และขับเคล่ือน 95.00     

 การดําเนินงานของสถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย      
9.3 ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา 95.00     

 เฉลี่ยรอยละ 95.00     
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มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน 
 

ที่ ตัวบงชี ้
เฉลี่ย 
รอยละ 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

10.1 หลักสูตรสถานศกึษาเหมาะสมและสอดคลองกับทองถิ่น 97.56     
10.2 จัดรายวิชาเพิม่เตมิทีห่ลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความ  95.00     

 ถนัด ความสามารถ และความสนใจ      
10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมและตอบสนองความ  96.25     

 ตองการ ความสามารถ ความถนดั และความสนใจของผูเรียน      
10.4 สนับสนุนใหครูจดักระบวนการเรยีนรูทีใ่หผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ 95.37     

 จริง จนสรุปความรูไดดวยตนเอง      
10.5 นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุง 100     

 การเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ      
10.6 จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง 97.21     

 ผูเรียนทุกคน      
 เฉลี่ยรอยละ 96.90     

              

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
 

ที่ ตัวบงชี ้
เฉลี่ย 
รอยละ 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

11.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนมัน่คง สะอาดและ  97.67     
 ปลอดภัย มีส่ิงอํานวยความสะดวก พอเพียง อยูในสภาพใช       
 การไดดี สภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน      

11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพอนามัยและความ 97.74     
 ปลอดภัยของผูเรียน      

11.3 จัดหองสมุดที่ใหบริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให 95.84     
 ผูเรียนเรียนรูดวยตนเองและหรือเรยีนรูแบบมีสวนรวม      

 เฉลี่ยรอยละ 97.08     
 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

ที่ ตัวบงชี ้
เฉลี่ย 
รอยละ 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

12.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 98.36     
12.2 จัดทําและดําเนนิการตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของ 98.22     

 สถานศึกษาทีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา      
12.3 จัดระบบขอมูลสารสนเทศ และใชสารสนเทศในการบริหารจดัการ 95.46     

 เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศกึษา       
12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐาน 100     

 การศึกษาของสถานศึกษา      
12.5 นําผลการประเมนิคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช 100     

 วางแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง      
12.6 จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 100     

 เฉล่ียรอยละ 98.67     
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ดานการสรางสังคมแหงการเรยีนรู 
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู    
 

ที่ ตัวบงชี ้
เฉลี่ย 
รอยละ 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

13.1 มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและใช 97.75     
 ประโยชนจากแหลงเรียนรู ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา      

 เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน  และบุคลากรของสถานศึกษา       

 รวมทั้งผูที่เก่ียวของ      

13.2 มีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา  99.26     
 ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองคกรที่เก่ียวของ      

 เฉลี่ยรอยละ 98.51     
 

ดานอัตลักษณของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนน ที่กําหนดขึน้ 
 

ที่ ตัวบงชี ้
เฉลี่ย 
รอยละ 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย  100     
 วิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนของสถานศึกษา      

14.2 ผลการดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย  90.19     
 วิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนของสถานศึกษา      

 เฉลี่ยรอยละ 95.10     
 

ดานมาตรการสงเสริม 
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและสงเสริม 
          สถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
 

ที่ ตัวบงชี ้
เฉลี่ย 
รอยละ 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเนน  100     
 ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา      

15.2 ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย 84.67     

 เฉลี่ยรอยละ 92.34     
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        5.1.1.2.1 สรุปผลการประเมินมาตรฐาน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
1. มาตรฐานดานคุณภาพผูเรยีน 

       1) ระดับคุณภาพดีมาก คือ มาตรฐานที่ 1, 2, 3, 4 และ 6 

       2) มีระดับคุณภาพดี คือ มาตรฐานท่ี 5 

       3) ในภาพรวม ระดับคุณภาพดีมาก เฉล่ียรอยละ 89.19 
  จุดเดน 
        1) ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ อยูในระดับดีมาก  
  จุดที่ควรพัฒนา 
       1) ผูเรียนยังตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอมไมมากนัก 

           2) ผูเรียนมีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียน และต้ังคําถามเพ่ือคนควาหา ความรูเพิ่มเติมไมมากนัก 
         3) ผูเรียนนําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเองยังไมดีนัก 
       4) ผลสัมฤทธิ์การเรียนและผลการทดสอบของผูเรียนระดับชาติ ของผูเรียน ตํ่ากวาเกณฑที่กําหนด 

        5) ผูเรียนยังมีการวางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จไมดีนัก 
แนวทางการพัฒนา 

       1) โรงเรียนควรจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม 
                 ใหมากขึ้นกวาเดิม 

        2) โรงเรียนควรจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานและการคนควา แสวงหาความรูดวยตนเองเพิ่มมากขึ้น 
      3) ครูควรสงเสริมหรือจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มทักษะในการนําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการ 

               ของตนเอง 

      4) สงเสริมใหผูเรียนตระหนักและเห็นความสําคัญในการทดสอบระดับโรงเรียนและระดับชาติ 
      5) ควรสงเสริมใหผูเรียนรูจักการวางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จผานกิจกรรมการเรียน        
              ทุกกลุมสาระฯ 

              2. ดานการจัดการศึกษา 
            1) ระดับคุณภาพดีมาก คือ มาตรฐานที่ 7, 8, 9,10, 11 และ 12 

        2) ในภาพรวม ระดับคุณภาพดีมาก เฉล่ียรอยละ 96.29 
  จุดเดน 
      1) ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล อยูในระดับดีมาก 

         2) สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน 

                                    อยูในระดับดีมาก 

       3) มีผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษามาก อยูในระดับดีมาก 

            4) มีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนม่ันคง สะอาดและปลอดภัย มีส่ิงอํานวยความสะดวกพอเพียง      

                อยูในสภาพใชการไดดี สภาพแวดลอมรมร่ืน และมีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน อยูในระดับดีมาก 
               5) มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัด 

             การศึกษาฯ ที่มุงคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษาฯ และจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการ 
           ประเมินคุณภาพภายใน อยูในระดับดีมาก 
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  จุดที่ควรพัฒนา 
       1) ผูเรียน ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจ ผลการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนไมมากนัก  

แนวทางการพัฒนา 
          1) โรงเรียนตองมีการพัฒนาการบริหารการจัดการศึกษา เพื่อใหผูเรียน ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจ                   

                                    ผลการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 

    3. มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู  
             1) ระดับคุณภาพดีมาก คือ มาตรฐานที่ 13 

             2) ในภาพรวม ระดับคุณภาพดีมาก เฉล่ียรอยละ 98.51 
  จุดเดน 
            1) มีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน  
                                    และองคกร ที่เก่ียวของ อยูในระดับดีมาก 

       4) มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา 
                 1) มีระดับคุณภาพดีมาก คือ มาตรฐานที่ 14 

               2) ในภาพรวม ระดับคุณภาพดีมาก เฉล่ียรอยละ 95.10 
 

  จุดที่ควรพัฒนา 
       1) ผลการดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนของ 
                                    สถานศึกษายังไมบรรลุผล 

แนวทางการพัฒนา 
          1) ควรมีการกํากับติดตาม เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน  
                                    ปรัชญา และจุดเนนของสถานศึกษาใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 

       5) มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม 
           1) ระดับคุณภาพดีมาก คือ มาตรฐานที่ 15 

       2) ในภาพรวม  ระดับคุณภาพดีมาก เฉล่ียรอยละ 92.34 
  จุดที่ควรพัฒนา 
        1) ผลการดําเนินงานกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเนนตาม แนวทางการปฏิรูปการศึกษา  
            ยังไมบรรลุผล 

แนวทางการพัฒนา 
       1) ควรมีการกํากับติดตาม เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเนนตาม 
           แนวทางการปฏิรูปการศึกษาใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 
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5.2. ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ (Stakeholders)  
5.2.1 หัวขอการสํารวจ    

 เร่ือง ความพึงพอใจของผูเก่ียวของท่ีมีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ปการศึกษา 2555 
5.2.2 วัตถุประสงค  

 เพื่อสํารวจความพึงพอใจผูของเก่ียวของตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา และนําผลมาวางแผน 

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5.2.3 กลุมเปาหมาย  

 นักเรียน ผูปกครอง/ชุมชน และครู โรงเรียนอัสสัมชญัศรีราชา  
5.2.4 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา  

 แบบสํารวจความคิดเห็น เร่ือง ความพึงพอใจของผูเก่ียวของท่ีมีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน เปนแบบสํารวจ

ความพึงพอใจ การจัดระดับคุณภาพ 4 ระดับ ของผูเก่ียวของท่ีมีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
5.2.5 การวิเคราะหขอมูล   

 คิดคาเฉล่ียเปนรอยละ 
5.2.6 ผลการวิเคราะหขอมูล  

5.2.6.1 ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ ที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรยีนอัสสัมชัญศรีราชา  
ปการศึกษา 2555 

1) นักเรียน ผูปกครอง/ชุมชน และครู มีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน ฝายวิชาการ  
    นักเรียน มีความพึงพอใจ         เฉล่ียรอยละ 87.90 คุณภาพระดับดีมาก 

    ผูปกครอง/ชุมชน มีความพึงพอใจ      เฉล่ียรอยละ 86.36 คุณภาพระดับดีมาก 

    ครูมีความพึงพอใจ           เฉล่ียรอยละ 87.03 คุณภาพระดับดีมาก 

    สรุปนักเรียน ผูปกครอง/ชุมชนและครู มีความพึงพอใจ  เฉล่ียรอยละ 87.10 คุณภาพระดับดีมาก 
 

2) นักเรียน ผูปกครอง/ชุมชน และครู มีความพึงพอใจ ตอการจัดการศึกษาของโรงเรยีน ฝายปกครอง 
    นักเรียน มีความพึงพอใจ     เฉล่ียรอยละ 87.76 คุณภาพระดับดีมาก 

    ผูปกครอง/ชุมชน มีความพึงพอใจ   เฉล่ียรอยละ 89.33 คุณภาพระดับดีมาก 

    ครู มีความพึงพอใจ       เฉล่ียรอยละ 86.94 คุณภาพระดับดีมาก 

    สรุปนักเรียน ผูปกครอง/ชุมชน และครู มีความพึงพอใจ  เฉล่ียรอยละ 88.01 คุณภาพระดับดีมาก 
3) นักเรียน ผูปกครอง/ชุมชน และครู มีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน ฝายกิจกรรม 
    นักเรียน มีความพึงพอใจ     เฉล่ียรอยละ 90.33 คุณภาพระดับดีมาก 

    ผูปกครอง/ชุมชน มีความพึงพอใจ   เฉล่ียรอยละ 87.60 คุณภาพระดับดีมาก 

    ครู มีความพึงพอใจ       เฉล่ียรอยละ 90.62  คุณภาพระดับดีมาก 

    สรุปนักเรียน ผูปกครอง/ชุมชน และครู มีความพึงพอใจ  เฉล่ียรอยละ 89.52 คุณภาพระดับดีมาก 
4) นักเรียน ผูปกครอง/ชุมชน และครู มีความพึงพอใจ ตอการจัดการศึกษาของโรงเรยีน ฝายธุรการ 
    นักเรียน มีความพึงพอใจ     เฉล่ียรอยละ 89.40 คุณภาพระดับดีมาก 

    ผูปกครอง/ชุมชน มีความพึงพอใจ   เฉล่ียรอยละ 87.85 คุณภาพระดับดีมาก 

    ครู มีความพึงพอใจ       เฉล่ียรอยละ 91.14 คุณภาพระดับดีมาก 

    สรุปนักเรียน ผูปกครอง/ชุมชน และครู มีความพึงพอใจ  เฉล่ียรอยละ 89.46 คุณภาพระดับดีมาก 
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5) นักเรียน ผูปกครอง/ชุมชน และครู มีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน ฝายการเงิน 
    นักเรียน มีความพึงพอใจ     เฉล่ียรอยละ 88.61 คุณภาพระดับดีมาก 

    ผูปกครอง/ชุมชน มีความพึงพอใจ   เฉล่ียรอยละ 88.24 คุณภาพระดับดีมาก 

    ครู มีความพึงพอใจ       เฉล่ียรอยละ 87.43 คุณภาพระดับดีมาก 

    สรุปนักเรียน ผูปกครอง/ชุมชน และครู มีความพึงพอใจ  เฉล่ียรอยละ 88.09 คุณภาพระดับดีมาก 
6) นักเรียน ผูปกครอง/ชุมชน และครู มีความพึงพอใจ ตอการจัดการศึกษาของโรงเรยีน ฝายบริการ 
    นักเรียน มคีวามพึงพอใจ     เฉล่ียรอยละ 90.51 คุณภาพระดับดีมาก 

    ผูปกครอง/ชุมชน มีความพึงพอใจ   เฉล่ียรอยละ 89.91 คุณภาพระดับดีมาก 

    ครู มีความพึงพอใจ       เฉล่ียรอยละ 90.46 คุณภาพระดับดีมาก 

    สรุปนักเรียน ผูปกครอง/ชุมชน และครู มีความพึงพอใจ  เฉล่ียรอยละ 90.29 คุณภาพระดับดีมาก 
7) ครู มีความพึงพอใจ ตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน สํานักผูอํานวยการ 
    ครู มีความพึงพอใจ     เฉล่ียรอยละ 90.33 คุณภาพระดับดีมาก 
8) นักเรียน ผูปกครอง/ชุมชน และครู มีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน ฝายนักเรียนประจํา 
    นักเรียนมีความพึงพอใจ     เฉล่ียรอยละ 88.64 คุณภาพระดับดีมาก 

    ผูปกครอง/ชุมชนมีความพึงพอใจ   เฉล่ียรอยละ 89.00 คุณภาพระดับดีมาก 

    ครูมีความพึงพอใจ       เฉล่ียรอยละ 84.63 คุณภาพระดับดีมาก 

    สรุปนักเรียน ผูปกครอง/ชุมชน และครู มีความพึงพอใจ  เฉล่ียรอยละ 87.42  คุณภาพระดับดีมาก 
9) นักเรียน ผูปกครอง/ชุมชน และครู มีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 
    ปการศึกษา 2555  
    นักเรียน มีความพึงพอใจ     เฉล่ียรอยละ 89.02 คุณภาพระดับดีมาก 

    ผูปกครอง/ชุมชน มีความพึงพอใจ   เฉล่ียรอยละ 88.33 คุณภาพระดับดีมาก 

    ครู มีความพึงพอใจ       เฉล่ียรอยละ 88.57 คุณภาพระดับดีมาก 

    สรุปนักเรียน ผูปกครอง/ชุมชน และครู มีความพึงพอใจ  เฉล่ียรอยละ 88.78 คุณภาพระดับดีมาก 
 

5.2.6.2 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
          5.2.6.2.1 นักเรียน/ผูปกครอง,ชุมชน/ครู 

1. แนวทางการสงเสริมอัตลักษณ/เอกลักษณของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ควรทําเชนไร 
   นักเรียน 
    1) จัดกิจกรรม อบรม สงเสริม ปลูกฝง ใหเห็นถึง ศิษยเกา หรือบุคคลท่ีประสบความสําเร็จในชีวิตและ   

        หนาท่ีการงาน เพื่อเปนแรงบันดารใหผูเรียนต้ังใจเรียนเพิ่มมากขึ้น 

      2) จัดกิจกรรม อบรม สงเสริม ปลูกฝง เปนแนวทางใหนักเรียน คํานึงถึงประโยชนที่ไดรับ ของการมี 

                             ระเบียบวินัย ในตนเอง  

    3) จัดกิจกรรม อบรม สงเสริม ปลูกฝง และเปนแนวทาง ใหนักเรียน เห็นถึงถึงประโยชน ของ 

                                    การมีความสามัคคี การมีคุณธรรมจริยธรรม ในตนนเอง  
         ครู 
        1) โรงเรียนควรจดักิจกรรม อบรม สงเสริมใหผูเรียน ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ มีวินัย ขยัน หม่ันเพียร       

                                    มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือรนในการเรียน มีความซ่ือสัตย มีสัมมาคารวะ มีมารยาท พูดจา  

                                    สุภาพเรียบรอย  
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       2. ผูปกครอง/ชุมชน ทานคิดวาโรงเรียนควรรับนักเรียนหญิงในระดับช้ันใด เรียงตามลําดับ 
                1) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

      2) ระดับการศึกษาปฐมวัย 

      3) ทุกระดับชั้น 
 3. ครู ทานคิดวาโรงเรียนควรเตรียมความพรอมในการรบันักเรียนหญิงในเรื่องใด 

    1) ระเบียบ วินัย และการปกครอง  

      2) หองนํ้า  

      3) พฤติกรรม โดยเฉพาะ เร่ืองชูสาว 
          5.2.6.2.2 ทานคิดวาโรงเรียนมีจุดเดน และจุดที่ควรปรับปรุงพัฒนาในดานใดบาง 

          5.2.6.2.2.1 จุดเดน  
   1. นักเรียน  
    1) มีพื้นที่กวางขวาง รมร่ืน สวยงาม มีสภาพแวดลอมที่ดี ปราศจากมลภาวะ 

      2) มีสนามกีฬา และนักเรียนมีผลงาน ดานกีฬาระดับประเทศ 

      3) โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมการจัดการเรียนรูมาก 
            2. ผูปกครอง/ชุมชน 

    1) มีพื้นที่กวางขวาง รมร่ืน สวยงาม มีสภาพแวดลอมที่ดี ปราศจากมลภาวะ 

      2) มีสนามกีฬา และนักเรียนมีผลงาน ดานกีฬาระดับประเทศ 

      3) มีการจัดการเรียนรูเปนหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
            3. ครู 

    1) มีพื้นที่กวางขวาง รมร่ืน สวยงาม มีสภาพแวดลอมที่ดี ปราศจากมลภาวะ 

      2) มีสนามกีฬา และนักเรียนมีผลงานดานกีฬาระดับประเทศ 

      3) เปนโรงเรียนที่มีนักเรียนประจํามากที่สุด 
      5.2.6.2.2 2 จุดที่ควรปรับปรุงพัฒนา 

           1. นักเรยีน 
        1) โรงเรียนควรจัดกิจกรรม อบรม สงเสริมใหนักเรียน ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ มีวินัย ขยัน หม่ันเพียร       

                                    มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือรนในการเรียน มีความซ่ือสัตย มีสัมมาคารวะ มีมารยาท พูดจา  

                                    สุภาพเรียบรอย  

      2) โรงเรียนควรสงเสริมใหมีการประเมินครูผูสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครู  

                             และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน  

      3) โรงเรียนควรกวดขัน ใหนักเรียนรักษาความสะอาด รับประทานอาหารในสถานท่ีที่ไดจัดไวให  เชน  

                             ภายในโรงอาหาร 
          2. ผูปกครอง/ชุมชน 

    1) โรงเรียนจัดกิจกรรม อบรม สงเสริม ใหนักเรียนตระหนักถึงควมกระตือรือรนในการเรียนควบคูไปกับ 

                             การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครู เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่ 

                             สูงขึ้น  

      2) โรงเรียนควรปรับปรุงระบบการจราจรภายใน เพราะในชวงเวลาเรงดวน สภาพการจราจรติดขัดมาก 
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                 3) โรงเรียนควรจัดกิจกรรม อบรม สงเสริมใหนักเรียน ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ มีวินัย ขยัน หม่ันเพียร       

                                    มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือรนในการเรียน มีความซ่ือสัตย มีสัมมาคารวะ มีมารยาท พูดจา  

                                    สุภาพเรียบรอย  
          3. ครู 

                                1) โรงเรียนควรจัดกิจกรรม อบรม สงเสริมใหนักเรียน ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ มีวินัย ขยัน หม่ันเพียร      

                                    มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือรนในการเรียน มีความซ่ือสัตย มีสัมมาคารวะ มีมารยาท พูดจา  

                                    สุภาพเรียบรอย 

     2) โรงเรียนจัดกิจกรรม อบรม สงเสริม ใหนักเรียนตระหนักถึงควมกระตือรือรนในการเรียนควบคูไปกับ 

                            การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครู เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนท่ี 

                            สูงขึ้น 

     3) ผูบริหารและผูรวมบริหาร ควรเปดใจ ใจกวาง ยอมรับฟงความคิดเห็น มีการตัดสินใจที่ถูกตองตาม 

                            ระเบียบ ยุติธรรมและโปรงใส             
5.2.6.2.4 ขอเสนอแนะอื่น ๆ   

     1) นักเรียน 
     - 

     2. ผูปกครอง/ชุมชน 
                  - 

   3 ครู 
   1) โรงเรียนควรปลูกฝง ความรัก ความสามัคคี ความเปนน้ําหน่ึงใจเดียว ระหวางเพื่อนครูดวยกัน 

     2) ผูบริหาร ผูรวมบริหาร ควรปกปอง ดูแลเอาใจใส เม่ือมีปญหาในการทํางาน ไมใชใหแกปญหา  

                            โดยลําพัง ดวยตนเอง  
     3) ผูบริหาร ผูรวมบริหาร ควรเปดใจกวาง ยอมรับฟงความคิดเห็น มีการตัดสินใจที่ถูกตองตามระเบียบ  

                            ยุติธรรมและโปรงใส ไมคํานึงถึงกลุมใดกลุมหนึ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 77

5.3 สรุปผลการดําเนนิงานตามเปาหมายแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  
 

5.3.1 ผลการประเมินแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย  
 

เปาหมายที่ 1 เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย   
 

ยุทธศาสตร 
งาน / โครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรล ุ ไมบรรล ุ

ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมให
เด็กรูจักการเคลื่อนไหว มี 
น้ําหนัก สวนสูง ตามเกณฑ 
มาตรฐาน มีสมรรถภาพ    
ทางกายสมวัย 

1. เด็กรอยละ 95 รูจักการ 
    เคล่ือนไหว 

1. เด็ก รูจักการเคล่ือนไหว 
    คิดเปนรอยละ 97.72 

 

  

2. เด็กรอยละ 95 มีน้ําหนัก  
    สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน  
    มีสมรรถภาพทางกายสมวัย 
 

2. เด็ก มีน้ําหนัก สวนสูง ตาม 
    เกณฑมาตรฐานมีสมรรถภาพ 
    ทางกายสมวัย คิดเปนรอยละ   
    97.72  

  

ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมใหเด็ก 
มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ 
และหลีกเลี่ยงตอสภาวะที่ 
เสี่ยงตอโรค อุบัติเหตุ และ 
สิ่งเสพติด 

1. เด็กรอยละ 95 มีสุขนิสัยใน 
    การดูแลสุขภาพและหลีก       
    เล่ียงตอสภาวะที่เส่ียงตอ     
    โรคอุบัติเหตแุละส่ิงเสพติด   

1. เด็ก มีสุขนิสัยในการดแูล 
    สุขภาพและหลีกเล่ียงตอ  
    สภาวะที่เส่ียงตอโรคอุบัติเหตุ  
    และส่ิงเสพติด คิดเปนรอยละ  
    96.36 

 

 
 

 

 

เปาหมายที่ 2 เด็กมีพัฒนาการทางดานอารมณและจิตใจ 
 

ยุทธศาสตร 
งาน / โครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรล ุ ไมบรรล ุ

ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริม สนับ 
สนุนใหเด็กมีความราเริง แจม 
ใส มีความรูสึกที่ดีตอตนเอง 
กลาแสดงออกอยางเหมาะสม 

1. เด็กรอยละ 92 มีความราเริง  
    แจมใส รูสึกทีด่ีตอตนเอง  
    กลาแสดงออกอยาง 
    เหมาะสม  

1. เด็ก มีความราเริง แจมใส รูสึก 
    ที่ดีตอตนเอง กลาแสดงออก 
    อยางเหมาะสม คิดเปนรอยละ  
    97.22 

  

ยุทธศาสตรที ่4 สงเสริมให 
เด็กรูจักควบคุมอารมณ 
ตนเอง มีมนุษยสัมพันธที่ดี  
และชื่นชม ศิลปะ ดนตรี 
การเคลื่อนไหว รักธรรมชาติ 
ตระหนักรูคุณคา รวมอนุรักษ 
และพัฒนาสิ่งแวดลอม 

1. เด็กรอยละ 92 รูจักควบคุม  
    อารมณ ตนเองมีมนุษย      
    สัมพันธทีด่ี  

1. เด็ก รูจักควบคุมอารมณ 
    ตนเองมีมนษุยสัมพันธทีด่ ี
    คิดเปนรอยละ 97.02 

  

2. เด็กรอยละ 92 ชื่นชม ศิลปะ  
    ดนตรี การเคล่ือนไหว รัก 
    ธรรมชาติ ตระหนักรูคณุคา 
    รวมอนรุักษ และพัฒนา 
    ส่ิงแวดลอม 

2. เด็ก ชื่นชม ศลิปะ ดนตร ี
    การเคล่ือนไหว รักธรรมชาต ิ
    ตระหนักรูคุณคารวมอนุรักษ 
    และพัฒนาสิ่งแวดลอม 
    คิดเปนรอยละ 96.39 

  

 

เปาหมายที่ 3 เด็กมีพัฒนาการทางดานสังคม 
 

ยุทธศาสตร 
งาน / โครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรล ุ ไมบรรล ุ

ยุทธศาสตรที่ 5 ปลูกฝงใหเด็ก 
มี วินัยรับผิดชอบเชื่อฟงคําสั่ง 
สอน ของพอ แม ครู อาจารย 
มีความซ่ือสัตยสุจริต ประหยัด 
ชวยเหลือ แบงปนและกตัญ ู
กตเวทีตอผูมีพระคุณ 

1. เด็กรอยละ 98 มีวินัย รับผิด 
    ชอบเชื่อฟงคําส่ังสอนของพอ 
    แม ครู อาจารยและกตัญ ู
    กตเวทีตอผูมพีระคุณ 

1. เด็ก มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟง 
    คําส่ังสอน ของพอ แม คร ู
    อาจารยและกตัญูกตเวที  
    ตอผูมีพระคุณ คิดเปนรอยละ  
    96.69 
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ยุทธศาสตร 
งาน / โครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรล ุ ไมบรรล ุ

 2. เด็กรอยละ 95 มีความซื่อ 

    สัตยสุจริต ประหยัดชวย 

    เหลือแบงปน 

2. เด็ก มีความซือ่สัตยสุจริต 

    ประหยัดชวยเหลือแบงปน 

    คิดเปนรอยละ 97.60 

  

ยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริม สนับ 
สนุนใหเด็กรูจักเลน และทํา 
งานกับผูอ่ืนอยางมีความสุข  
มีความรับผิดชอบตอสังคม 
มีคุณธรรม จริยธรรม รักชาติ 
ศาสนกษัตริย ประพฤติตนตาม 
วัฒนธรรมไทย และศาสนกิจ 
ตามที่ตนนับถอื 

1. เด็กรอยละ 96 รูจักเลน 

    และทํางานกับผูอื่นอยาง 

    มีความสุข  

1. เด็ก รูจักเลน และทํางานกับ 

    ผูอื่นอยางมีความสุข คิดเปน 

    รอยละ 96.43 

  

2. เด็กรอยละ 96 มีความรับผิด 

    ชอบ ตอสังคม มีคุณธรรม  

    จริยธรรม รักชาติ ศาสน 

    กษัตริย ประพฤติตนตาม 

    วัฒนธรรมไทย และศาสนกิจ  

    ตามที่ตนนับถือ 

2. เด็ก มีความรบัผิดชอบตอม ี

    สังคม คุณธรรม จริยธรรมรัก 

    ชาติ ศาสนกษตัริยประพฤต ิ

    ตนตามวัฒนธรรมไทยและ 

    ศาสนกิจ ตามที่ตนนับถือ 

    คิดเปนรอยละ 94.89 

  

 

 

เปาหมายที่ 4 เด็กมีพัฒนาการทางดานสติปญญา 
 

ยุทธศาสตร 
งาน / โครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรล ุ ไมบรรล ุ

ยุทธศาสตรที่ 7 สงเสริมใหเด็ก 
มีนิสัยรักการ อาน ใฝรู สมวัย 
รักการเรียนรู มีความเขาใจ 
ใชภาษาพูด และทักษะการฟง 
อาน เขียน ที่สื่อความหมายได 
เหมาะสมกับวัยและมีความคิด 
รวบยอดเก่ียวกับ สิ่งตางๆ 
ที่เกิดจากการเรียนรู 
 

1. เด็กรอยละ 92 มีนิสัยรักการ 

    อาน ใฝรูสมวยั รักการเรียนรู  

    มีความเขาใจ ใชภาษาพูด  

    และทักษะการฟง อาน เขียน 

    ที่ส่ือความหมายไดเหมาะสม 

    กับวัย และมีความคิดรวบ  

    ยอดเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ ที่เกิด 

    จากการเรียนรู 

1. เด็ก มีนิสัยรักการอาน ใฝรู 

    สมวัย รักการเรียนรู มคีวาม 

    เขาใจใชภาษาพูดและทักษะ 

    การฟง อาน เขียน ที่ส่ือความ 

    หมายได เหมาะสมกับวัยและ 

    มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ 

    ส่ิงตาง ๆ ที่เกิดจากการเรียนรู 

    คิดเปนรอยละ 96.27 

  

ยุทธศาสตรที่ 8 สงเสริมให 
เด็กใชเทคโนโลยีในการเรียน 
รูทักษะกระบวนการทาง 
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
และสามารถแกปญหาได 
เหมาะสมตามวัย 

1. เด็กรอยละ 92 ใชเทคโนโลย ี

    ในการ เรียนรูทักษะกระบวน 

    การทางวิทยาศาสตร และ 

    คณิตศาสตร และสามารถแก 

    ปญหาไดเหมาะสมตามวัย 

1. เด็ก ใชเทคโนโลยีในการเรียนรู 

    ทักษะกระบวนการทางวิทยา 

    ศาสตร และคณิตศาสตรและ 

    สามารถแกปญหาไดเหมาะสม 

    ตามวัย คิดเปนรอยละ 95.30 

  

ยุทธศาสตรที่ 9 สงเสริมและ 
พัฒนาเด็กใหมีจินตนาการ 
และความคิดสรางสรรคผาน 
การทํางานทางศิลปะเลาเรื่อง 
ตัดสินใจและแกปญหาได 
อยางเหมาะสม 

1. เด็กรอยละ 92 มีจินตนาการ  

    และความคิดสรางสรรคผาน 

    การทํางานทางศิลปะ 

    เลาเรื่อง ตัดสินใจ และแก  

    ปญหาไดอยางเหมาะสม 

1. เด็ก มีจินตนาการและความคิด 

    สรางสรรคผานการทํางานทาง 

    ศิลปะเลาเรื่อง ตัดสินใจและ     

    แกปญหาไดอยางเหมาะสม      

    คิดเปนรอยละ 97.30 
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เปาหมายที่ 5 บุคลากรมีสุขภาวะที่ดีมีความเปนผูนํา และสามารถทํางานรวมกันอยางมีความสุข 
 

ยุทธศาสตร 
งาน / โครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรล ุ ไมบรรล ุ

ยุทธศาสตรที ่10 สงเสริมให 
บุคลากรรูจักดูแลสุขภาพตน 
เองสามารถทํางานรวมกัน 
อยางมีความสุข  

1. บุคลากรรอยละ 95 มีสุข 
    ภาวะที่ดี สามารถทํางาน 
    รวมกันอยางมี ความสุข 
 

1. บุคลากร มีสุขภาวะที่ดสีามารถ 
    ทํางานรวมกันอยางมีความสุข 
    คิดเปนรอยละ 99.10 

  

 

เปาหมายที่ 6 บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติศาสนกิจตามที่ตนนับถือ 
 

ยุทธศาสตร 
งาน / โครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรล ุ ไมบรรล ุ

ยุทธศาสตรที่ 11 สนับสนนุให 
บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม 
ยึดหลักปรชัญาเศรษฐกิจ พอ 
เพียง ปฏิบัติศาสนกิจตามที่ 
ตนนับถือ 

1. ครูรอยละ 98 มีคุณธรรม  
    จริยธรรม ยึดหลักปรัชญา 
    เศรษฐกิจ พอเพียง ปฏิบัติ 
    ศาสนกิจตามที่ตนนับถือ 

1. ครู มีคุณธรรม จริยธรรมยึด 
    หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    ปฏิบัติศาสนกิจตามที่ตน 
    นับถือ คิดเปนรอยละ 99.85 

 

  

 

เปาหมายที่ 7 ครูผูสอนมีความรู ความสามารถทางการศึกษา เปนผูนําการจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ  
                  เทคโนโลยีและกีฬา 

 

ยุทธศาสตร 
งาน / โครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรล ุ ไมบรรล ุ

ยุทธศาสตรที่ 12 พัฒนาครูผู 
สอนเปนผูนําการจัดการเรียน
การสอน ภาษาตางประเทศ 
เทคโนโลยี และกีฬา  

1. ครูรอยละ 90 ไดรับการ 
    พัฒนา เปนผูนําในการจัด 
    การเรียนการสอนภาษาตาง  
    ประเทศ เทคโนโลยี และกีฬา 

1. ครู ไดรับการพัฒนาเปนผูนํา 
    ในการจัดการเรียนการสอน 
    ภาษาตางประเทศเทคโนโลย ี
    และกีฬาคิดเปนรอยละ 92.30 

 

  

 

เปาหมายที่ 8 บุคลากรปฏิบัติงาน ตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
 

ยุทธศาสตร 
งาน / โครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรล ุ ไมบรรล ุ

ยุทธศาสตรที่ 13 สนับสนุนให 
ครูผูสอน เขาใจปรัชญา หลัก 
การและธรรมชาติการจัดการ 
ศึกษาปฐมวัยและสามารถนำ 
ไปใชใน การจัดประสบการณ 
การเรียนรู 

1. ครูผูสอนรอยละ 95 เขาใจ 
    ปรัชญาหลักการและ ธรรม 
    ชาติ การจัดการศึกษา  
    ปฐมวัยและสามารถนําไป   
    ใชในการจัดประสบการณ  
    การเรียนรู 

1. ครูผูสอน เขาใจปรัชญาหลัก 
    การและ ธรรมชาติการจัดการ 
    ศึกษาปฐมวัยและสามารถนํา 
    ไปใชในการจัดประสบการณ 
    การเรียนรู  คดิเปนรอยละ     
    96.38 

  

ยุทธศาสตรที่  14 สนับสนุน 
ใหครูผูสอนจัดทําแผนการจัด 
ประสบการณทีส่อดคลองกับ 
หลักสูตรและจัดประสบการณ
ที่หลากหลาย และสอดคลอง 
กับความแตกตางระหวาง 
บุคคล 

1. ครูผูสอนรอยละ 95 จัดทํา 
    แผนการจัดประสบการณ 
    ที่สอดคลองกับ หลักสูตร     
    และจัดประสบการณที่หลาก 
    หลาย และสอดคลองกับ 
    ความแตกตางระหวางบุคคล 

1. ครูผูสอน จัดทาํแผนการจัด 
    ประสบการณที่สอดคลองกับ 
    หลักสูตรและจัดประสบการณ   
    ที่หลากหลายและสอดคลอง    
    กับความแตกตางระหวาง    
    บุคคล คิดเปนรอยละ 95.74 
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ยุทธศาสตร 
งาน / โครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรล ุ ไมบรรล ุ

ยุทธศาสตรที่ 15 สงเสริมให 
ครู บริหารจัดการ การจัดการ 
เรียนรูโดยใชทกัษะกระบวน 
การที่หลากหลาย บริหารจัด 
การชั้นเรียนในเชิงบวก 

1. ครูผูสอนรอยละ 95 สามารถ 

    จัดการเรียนรูโดยใชทักษะ 

    กระบวนการ ที่หลากหลาย  

    บริหารจัดการช้ันเรียน ใน 

    เชิงบวก 

1. ครูผูสอน สามารถจัดการเรียน 

    รูโดยใชทักษะกระบวนการที ่

    หลากหลาย บริหารจัดการ 

    ชั้นเรียนในเชิงบวก คิดเปน 

    รอยละ 95.74 

  

ยุทธศาสตรที่ 16 สงเสริมสนับ 
สนุนใหครูใชสือ่ เทคโนโลยีที่ 
สอดคลองกับพัฒนาการของ  
เด็ก จัดสิ่งแวดลอมใหเกิดการ 
เรียนรูตลอดเวลา และภูมิ 
ปญญา ทองถิ่นมาบูรณาการ 
ในการจัดประสบการณ 

1. ครูผูสอนรอยละ 95 ใชส่ือ  

    เทคโนโลยีที่สอดคลองกับ 

    พัฒนาการของเด็ก  

1. ครูผูสอน ใชส่ือเทคโนโลยีที ่

    สอดคลองกับพัฒนาการของ 

    เด็ก คิดเปนรอยละ 96.39 

  

2. ครูผูสอนรอยละ 95 จัดส่ิง 

    แวดลอมใหเกดิการเรียนรู 

    ตลอดเวลาและ ภูมิปญญา 

    ทองถ่ินมาบูรณาการในการ  

    จัดประสบการณ 

2. ครูผูสอน จัดสิง่แวดลอมให 

    เกิดการเรียนรูตลอดเวลาและ 

    ภูมิปญญาทองถ่ินมาบูรณา  

    การในการจัดประสบการณ 

    คิดเปนรอยละ 96.38 

  

ยุทธศาสตรที่ 17 สงเสริมให 
ครูผูสอนไดรับการพัฒนา ใน 
เรื่องการวัดและประเมินพัฒนา
การ อยางหลากหลาย และ 
สรุปรายงานผลใหผูปกครอง 

1. ครูผูสอนรอยละ 95 ไดรับ  

    การพัฒนาในเรื่องการวัด     

    และประเมินพัฒนาการ  

    อยางหลากหลาย 

1. ครูผูสอน ไดรบัการพัฒนาใน 

    เรื่องการวัดและประเมินพัฒนา 

    การอยางหลากหลาย คิดเปน 

    รอยละ 98.16 

  

 

ยุทธศาสตรที่ 18 สงเสริมให 
ครูผูสอนมีการศึกษาวิจัยและ  
พัฒนาการเรียนรูที่รบัผิดชอบ
และใชผลในการปรับการจัด 
ประสบการณ   

1. ครูผูสอนรอยละ 100 มีวิจัย 

    ในชัน้เรียน 

1. ครูผูสอน มีวิจยัในช้ันเรียน 

    คิดเปนรอยละ 100 

  

2. ครูผูสอนรอยละ 92 นําผล 

    วิจัยในช้ันเรียน มาใชในการ 

    ปรับการจัดประสบการณ 

2. ครูผูสอน นําผลวิจัยในช้ันเรียน 

    มาใชในการปรับการจัดประสบ 

    การณ คิดเปนรอยละ 95.74 

  

ยุทธศาสตรที่ 19 สงเสริม 
พัฒนาครูใหมีวฒุิและความรู 
ความสามารถในดานการจัด  
การศึกษาปฐมวัย และจัดทํา  
สารนิทัศนและนํามาไตรตรอง 
เพื่อใชประโยชนในการพัฒนา 
เด็ก 

1. ครูรอยละ 100 มีวุฒิและ 

    ความรู ความสามารถใน  

    ดานการจัดการศึกษา      

    ปฐมวัย 

1. ครู มีวุฒิและความรู ความ 

    สามารถในดานการจัดการ 

    ศึกษาปฐมวัย คิดเปนรอยละ    

    99.40 

  

2. ครูรอยละ 90 จัดทําสาร 

    นิทัศน และนํามาไตรตรอง 

    ใชประโยชน ในการพัฒนา 

    เด็ก  

2. ครู จัดทําสารนิทัศน และนํา 

    มาไตรตรองใชประโยชนใน 

    การพัฒนาเด็ก คิดเปน 

    รอยละ 98.28 
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เปาหมายที่ 9 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยาง มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

ยุทธศาสตร 
งาน / โครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 

ยุทธศาสตรที่ 20 ผูบริหารเขา 
ใจ ปรัชญาและหลักการจัด 
การศึกษาปฐมวัย มีวิสัยทัศน 
ภาวะผูนํามี ความคิดริเริ่มที ่
เนนการพัฒนา เด็กปฐมวัย 
ใชหลักการบรหิารแบบมีสวน 
รวมและใชขอมูลผลการประ 
เมินผลหรือการวิจัยเปนฐาน 
คิดทั้งดานวิชาการและการจัด 
การ 

1. ผูบริหารรอยละ 95 ปฏิบัติ 
    งาน ตามบทบาทหนาที ่
    อยางมีประสิทธิภาพและ 
    เกิดประสิทธิผล 

1. ผูบริหาร ปฏิบัติงาน ตามบท 
    บาท หนาที่อยางมีประสิทธ ิ
    ภาพและเกิดประสิทธิผล      
    คิดเปนรอยละ 99.11 

  

ยุทธศาสตรที่ 21 บริหารพัฒนา 
ประสิทธิภาพการบริหารจัด 
การศึกษาใหบรรลุเปาหมาย 
ตามที่กําหนดในดานวิชาการ 
งบประมาณการบริหารงาน 
บุคคลและการบริหารทั่วไป 

1. ผูบริหารสามารถบริหารจัด    
‘   การ ใหบรรลุเปาหมายตาม 
    ที่กําหนด ในดานวิชาการ  
    งบประมาณ การบริหารงาน 
    บุคคล และการ บริหารทั่วไป  
    รอยละ 95 

1. ผูบริหารสามารถบริหารจัด    ‘  
    การ ใหบรรลุเปาหมายตาม 
    ที่กําหนด ในดานวิชาการ  
    งบประมาณ การบริหารงาน 
    บุคคล และการ บริหารทั่วไป     
    คิดเปนรอยละ 99.11 

 

ยุทธศาสตรที่ 22 ผูบรหิาร สง 
เสริม และพัฒนาศักยภาพ 
บุคลากรใหมีประสิทธิภาพให
คําแนะนํา ปรึกษาทางวิชาการ 
และเอาใจใสการจัดการศึกษา 
ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็ม 
เวลา 
 

1. ผูบริหารสงเสริมและพัฒนา   
    ศักยภาพบุคลากรใหมี     
    ประสิทธิภาพ ใหคําแนะนํา  
    ปรึกษาทางวิชาการ และเอา 
    ใจใสการจัดการศึกษา  
    ปฐมวัยเต็มศักยภาพและ   
    เต็มเวลา รอยละ 95 

1. ผูบริหารสงเสริมและพัฒนา      
    ศักยภาพบุคลากรใหมี     
    ประสิทธิภาพ ใหคําแนะนำ  
    ปรึกษาทางวิชาการ และเอา 
    ใจใสการจัดการศึกษาปฐมวัย 
    เต็มศักยภาพและเต็มเวลา  
    คิดเปนรอยละ 98.22 

  

 

เปาหมายที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางมี 
                    ประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตร 
งาน / โครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรล ุ ไมบรรล ุ

ยุทธศาสตรที่ 23 พัฒนาหลัก 
สูตรการศึกษาปฐมวัยของ  
สถานศึกษา และนําสูการ 
ปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1. โรงเรียนมีการจัดหลักสูตร  
    รอยละ 100 

1. โรงเรียนมีการจัดหลักสูตร  
    คิดเปนรอยละ 97.01 

  

2. โรงเรียนมีการกระบวนการ 
    เรียนรูและกิจกรรมพัฒนา 
    คุณภาพผูเรียนอยางม ี
    ประสิทธิภาพ รอยละ 95 

2. โรงเรียนมีการกระบวนการ 
    เรียนรูและกิจกรรมพัฒนาคุณ 
    ภาพผูเรียนอยางมีประสิทธ ิ
    ภาพ คิดเปนรอยละ 97.49 

  

ยุทธศาสตรที่ 24 เสริมสราง 
ระบบ และกลไกใหผูมีสวน 
รวมและจัดกิจกรรมเสริมสราง
ความตระหนักและความเขาใจ 
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 

1. โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริม 
    สรางความตระหนักและ 
    ความเขาใจ หลักการจัดการ 
    ศึกษาปฐมวัย รอยละ 95 
     

1. โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริม 
    สรางความตระหนักและ 
    ความเขาใจ หลักการจัด 
    การศึกษาปฐมวัย คิดเปน    
    รอยละ 96.80 
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เปาหมายที่ 11 คณะกรรมการสถานศึกษาและผูปกครองชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ อยางมปีระสิทธิภาพ  
                        และเกิดประสิทธิผล 
 

ยุทธศาสตร 
งาน / โครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรล ุ ไมบรรล ุ

ยุทธศาสตรที่ 25 คณะกรรม 
การสถานศึกษาสนับสนนุการ 
มีสวนรวมการสรางความ 
สัมพันธที่ดีของผูปกครอง 
ชุมชน และทองถิ่นในการ 
พัฒนาสถานศกึษา 

1. คณะกรรมการสถานศึกษา   
    มีสวนรวม ในการสรางความ  
    สัมพันธทีด่ีของผูปกครอง  
    และ ชุมชน ในการพัฒนา 
    สถานศึกษา รอยละ 99 

1. คณะกรรมการสถานศึกษา  
    มีสวนรวม ในการสรางความ     
    สัมพันธทีด่ีของผูปกครอง  
    และ ชุมชน ในการพัฒนา  
    สถานศึกษา คดิเปนรอยละ  
    100 

  

 

เปาหมายที่ 12 สถานศึกษามีแนวทางการจดัการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตร 
งาน / โครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรล ุ ไมบรรล ุ

ยุทธศาสตรที่ 26 จัดใหมีสิ่ง 
อํานวยความสะดวกเพื่อ 
พัฒนาเด็กอยางรอบดาน   
และ ตอบสนองความตองการ 
ความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจของผูเรียน 

1. โรงเรียนจัดใหมีส่ิงอํานวย 
    ความสะดวก รอยละ 95 

1. โรงเรียนจัดใหมีส่ิงอํานวย 
    ความสะดวก คิดเปนรอยละ  
    99.64 

  

 

เปาหมายที่ 13 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมให ผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
 

ยุทธศาสตร 
งาน / โครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรล ุ ไมบรรล ุ

ยุทธศาสตรที่ 27 จัดทําแผน 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และ 
ติดตามการดําเนินงานตาม 
แผนฯ ที่มุงคุณภาพตาม  
มาตรฐาน การศึกษาของ 
สถานศึกษา   

1. โรงเรียนมีการจัดทําแผน 
    พัฒนาคุณภาพการศึกษา  
    และติดตามการดําเนินงาน 
    ตามแผนพัฒนาคุณภาพ  
    การศึกษา รอยละ 95  

1. โรงเรียนมีการจัดทําแผน 
    พัฒนาคุณภาพการศึกษา  
    และติดตามการดําเนินงาน 
    ตามแผนพัฒนาคุณภาพการ 
    ศึกษา คิดปนรอยละ 99.11  

  

ยุทธศาสตรที่ 28 พัฒนาการ 
จัดระบบขอมูลสารสนเทศ 
และใชสารสนเทศในการ 
บริหารจัดการเพื่อพัฒนา      
คุณภาพการศึกษา 

1. โรงเรียนจัดระบบขอมูล    
    สารสนเทศ และใช 
    สารสนเทศในการบริหาร     
    จัดการ รอยละ 95 

1. โรงเรียนจัดระบบขอมูล    
    สารสนเทศ และใชสารสนเทศ 
    ในการบรหิารจัดการ คิดเปน 
    รอยละ 95.46 

  

 

เปาหมายที่ 14 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

ยุทธศาสตร 
งาน / โครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรล ุ ไมบรรล ุ

ยุทธศาสตรที่ 29 สงเสริมและ 
พัฒนาระบบการประกันคุณ 
ภาพภายในตามมาตรฐานการ
ศึกษา ของสถานศึกษา 
 

1. โรงเรียนมีการติดตามตรวจ 
    สอบและประเมินคุณภาพ 
    ภายในตามมาตรฐานการ 
    ศึกษาของสถานศึกษา  
    รอยละ 95  

1. โรงเรียนมีการติดตามตรวจ 
    สอบและประเมินคุณภาพภาย 
    ในตามมาตรฐานการศึกษา 
    ของสถานศึกษา คิดเปน          
    รอยละ 99.18 
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เปาหมายที่ 15 สถานศึกษามีการสราง สงเสริมสนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 
 

ยุทธศาสตร 
งาน / โครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรล ุ ไมบรรล ุ

ยุทธศาสตรที่ 30 สงเสริมและ 
พัฒนาแหลงเรยีนรูทั้งภายใน 
และภายนอกสถานศึกษา ใหมี 
การพัฒนาการเรียนรูของเด็ก 
และบุคลากรในสถานศึกษา   

1. โรงเรียนมีการสรางและ 
    พัฒนาแหลงเรียนรูภายใน 
    สถานศึกษา รอยละ 95 

1. โรงเรียนมีการสรางและพัฒนา 
    แหลงเรียนรูภายในสถาน  
    ศึกษา คิดเปนรอยละ 99.38 

  

2. โรงเรียนใชประโยชนจาก 
    แหลงเรียนรูทัง้ภายในและ     
    ภายนอกมีการแลกเปล่ียน 
    เรียนรูระหวางบุคลากรภาย 
    ในสถานศึกษา ระหวาง 
    สถานศึกษา กบัครอบครัว  
    ชุมชน และองคกรที่เก่ียวของ 
    รอยละ 95 

2. โรงเรียนใชประโยชนจาก   
    แหลงเรียนรูทัง้ภายในและ    
    ภายนอกมีการแลกเปล่ียน 
    เรียนรูระ หวางบุคลากรภาย 
    ในสถานศึกษา ระหวาง 
    สถานศึกษา กบัครอบครัว  
    ชุมชน และองคกรที่เก่ียวของ 
    คิดเปนรอยละ 96.70 

  

 

เปาหมายที่ 16 สถานศึกษาดําเนินงาน บรรลุเปาหมาย ตามวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนของการศึกษาปฐมวัย 
 

ยุทธศาสตร 
งาน / โครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรล ุ ไมบรรล ุ

ยุทธศาสตรที่ 31 สนับสนุนให 
จัดโครงการกิจกรรมที่สงเสริม 
ใหผูเรียนบรรลุ ตาม วิสัยทัศน 
ปรัชญา และจุดเนนของสถาน 
ศึกษา 

1. โรงเรียนสนับสนุนโครงการ  
    กิจกรรม ที่สงเสริมให ผูเรียน 
    บรรลุ ตามวิสัยทัศน ปรัชญา  
    และจุดเนน ของสถานศึกษา  
    รอยละ 92 

1. โรงเรียนสนับสนุนโครงการ  
    กิจกรรม ที่สงเสริมให ผูเรียน 
    บรรลุ ตามวิสัยทัศน ปรัชญา  
    และจุดเนน ของสถานศึกษา  
    คิดเปนรอยละ 96.83 

  

 

 

เปาหมายที่ 17 สถานศึกษาดําเนิน กิจกรรม ตามนโยบาย จุดเนนแนวทาง การ ปฏิรูปการศึกษาสงผลให มีผลการ 
                    ดำเนินงานบรรลุตามเปาหมาย 
 

ยุทธศาสตร 
งาน / โครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรล ุ ไมบรรล ุ

ยุทธศาสตรที่ 32 สนับสนุน  
เสริมสรางจัดกิจกรรมใหผล 
การดําเนินงานบรรลุตามเปา 
หมายของการจัดการศึกษา 
ปฐมวัย 

1. ผลการดําเนินงานบรรลุตาม 
    เปาหมาย รอยละ 92 

1. ผลการดําเนินงานบรรลุตาม 
    เปาหมาย คิดเปนรอยละ  
    98.22 

  

 

เปาหมายที่ 18 สถานศึกษาเปนสังคมคุณธรรม ภูมิปญญา และการเรียนรู 
 

ยุทธศาสตร 
งาน / โครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรล ุ ไมบรรล ุ

ยุทธศาสตรที่ 33 ยกระดับการ 
จัดการศึกษาของโรงเรียนใหมี 
คุณภาพเปนเลศิเรงสรางสังคม 
คุณธรรม ภูมิปญญา และการ 
เรียนรูในโรงเรยีน 

1. โรงเรียนยกระดับการจัดการ  
    ศึกษาของโรงเรียนใหม ี
    คุณภาพเปนเลิศ รอยละ 92 
 

1. โรงเรียนยกระดับการจัด  
    การศึกษาของโรงเรียนใหม ี
    คุณภาพเปนเลิศ คิดเปน 
    รอยละ 95.32 
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ยุทธศาสตร 
งาน / โครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรล ุ ไมบรรล ุ

 2. สังคมในโรงเรียนเปนสังคม  

    แหงคุณธรรม ภูมิปญญา  

    และการเรียนรู รอยละ 92 

2. สังคมในโรงเรียนเปนสังคม  

    แหงคุณธรรม ภูมิปญญา และ 

    การเรียนรู คิดเปนรอยละ  

    97.16 

  

 

เปาหมายที่ 19  การจัดการของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลตามหลักธรรมมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตร 
งาน / โครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรล ุ ไมบรรล ุ

ยุทธศาสตรที่ 34 พัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการดวยหลัก 
ธรรมาภิบาล 

1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการ   

    งบประมาณที่คุมคาและเปน 

    ระบบ รอยละ 99 

1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการ      

    งบประมาณที่คุมคาและเปน 

    ระบบ คิดเปนรอยละ 99.00 

  

 2. โรงเรียนตรวจสอบที่โปรงใส 

    คิดเปนรอยละ 99 
2. โรงเรียนตรวจสอบที่โปรงใส 

    คิดเปนรอยละ 100 
  

 

เปาหมายที่ 20 สถานศึกษาสรางความสัมพันธและความ รวมมือกับเครือขายในการพัฒนาการศึกษา 
 

ยุทธศาสตร 
งาน / โครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรล ุ ไมบรรล ุ

ยุทธศาสตรที่ 35 พัฒนาคุณ 
ภาพการศึกษาของโรงเรียน 
ดวยระบบเครือขาย 
 

1. โรงเรียนสรางความสัมพันธ  

    และความรวมมือกับเครือ 

    ขาย ในการพฒันาการศึกษา  

    รอยละ 92 

1. โรงเรียนสรางความสัมพันธ  

    และความรวมมือกับเครือขาย 

    ในการพัฒนาการศึกษา  

    คิดเปนรอยละ 98.30 

  

 

5.3.2 ผลการประเมินแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 

เปาหมายที่ 1 ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดี และมี สุนทรียภาพ  
 

ยุทธศาสตร 
งาน / โครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรล ุ ไมบรรล ุ

ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมใหผู 
เรียน รูจักดูแลสุขภาพตนเอง 
มีน้ําหนัก สวนสูง มีสมรรถ 
ภาพทางกายตามเกณฑ  
มาตรฐาน ปลอดสิ่งเสพติด 
หางไกลอบายมุข และมีบุคลิก 
ภาพที่ด ี

1. ผูเรียนรอยละ 95 รูจักดูแล 
    สุขภาพ ตนเองมีน้ําหนัก  
    สวนสูงมีสมรรถภาพทาง  
    กายตามเกณฑมาตรฐาน 

1. ผูเรียน รูจักดูแลสุขภาพตนเอง 
    มีน้ําหนัก สวนสูง มีสมรรถภาพ 

    ทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 

    คิดเปนรอยละ 96.00 

  

2. ผูเรียนรอยละ 99 ปลอดสิ่ง 
    เสพติด หางไกลอบายมุข  
    และมีบุคลิกภาพที่ด ี

2. ผูเรียน ปลอดสิ่งเสพติดหาง 
    ไกลอบายมุขและมีบุคลิกภาพ 
    ที่ดี คิดเปนรอยละ 98.56 

  

ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริม สนับ 
สนุน ใหผูเรียนกลาแสดงออก 
อยางเหมาะสม มีมนุษย
สัมพันธที่ดีและใหเกียรติผูอ่ืน  

1. ผูเรียนรอยละ 95 กลาแสดง 
    ออกอยางเหมาะสม มีมนุษย 
    สัมพันธ ทีด่ีและใหเกียรต ิ
    ผูอื่น  

1. ผูเรียน กลาแสดงออกอยาง 
    เหมาะสม มมีนุษยสัมพันธที่ด ี
    และใหเกียรตผูิอื่น คิดเปน 
    รอยละ 97.01 
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ยุทธศาสตร 
งาน / โครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรล ุ ไมบรรล ุ

พัฒนา ทักษะดานศิลปะ 
ดนตรี/นาฎศิลป กีฬา และมี
ความเปนผูนํา 

2. ผูเรียนรอยละ 95 พัฒนา 
    ทักษะ ดานศลิปะ ดนตรี/ 
    นาฎศิลป กีฬา และมีความเ 
    เปนผูนํา 

2. ผูเรียน พัฒนาทักษะ ดาน 
    ศิลปะ ดนตรี/นาฎศิลป กีฬา 
    และมีความเเปนผูนํา คิดเปน 
    รอยละ 95.37 

  

 

เปาหมายที่ 2  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงค 
 

ยุทธศาสตร 
งาน / โครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรล ุ ไมบรรล ุ

ยุทธศาสตรที่ 3 ปลูกฝงและ
สราง จิตสํานึกใหผูเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม และคา 
นิยมอันพึงประสงค รักชาติ 
ศาสน กษัตริย รักความเปน 
ไทย ปฏิบัติศาสนกิจตามที่  
ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพยีง 

1. ผูเรียนรอยละ 99 มีคุณธรรม  

    จริยธรรม และคานิยมอนัพึง  

    ประสงค  

1. ผูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม 

    และคานิยมอนัพึงประสงค 

    คิดเปนรอยละ 98.85 

  

2. ผูเรียนรอยละ 99 รักชาติ  

    ศาสน กษัตริย รักความเปน   

    ไทย ปฏิบัติศาสนกิจตามที ่  

    ตนนับถือ  

2. ผูเรียน รักชาต ิศาสน กษัตริย 

    รักความเปนไทย ปฏิบัติ     

    ศาสนกิจตามที่ตนนับถือ 

    คิดเปนรอยละ 99.72 

  

 3. ผูเรียนรอยละ 99 ยึดหลัก 

    ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 

3. ผูเรียน ยึดหลักปรัชญา    

    เศรษฐกิจพอเพียง คิดเปน 

    รอยละ 99.92 

  

ยุทธศาสตรที่ 4 ปลูกฝงและ 
สรางจิตสํานึกใหผูเรียนเอ้ือ
อาทร ผูอ่ืนและกตัญูกตเวที
ตอผูมีพระคุณ 

1. ผูเรียนรอยละ 99 เอื้ออาทร 
    ผูอื่นและกตัญูกตเวทีตอผู 
    มีพระคุณ  

1. ผูเรียน เอื้ออาทรผูอื่นและ 
    กตัญูกตเวที ตอผูมีพระคุณ   
    คิดเปนรอยละ 99.23 

  

ยุทธศาสตรที่ 5 ปลูกฝงและ 
สรางจิตสํานึกใหผูเรียนมี    
ควารับผิดชอบตอสังคมยอม   
รับความคิด และวัฒนธรรม 
ที่แตกตาง ตระหนักรูคุณคา 
รวมอนุรักษ และพัฒนา
สิ่งแวดลอม 

1. ผูเรียนรอยละ 95 มีความรับ 
    ผิดชอบตอสังคม ตระหนักรู 
    คุณคา รวมอนุรักษ และ 
    พัฒนาสิ่งแวดลอม  

1. ผูเรียน มีความรับผิดชอบตอ 
    สังคม ตระหนกัรูคุณคารวม 
    อนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
    คิดเปนรอยละ 97.76 

  

2. ผูเรียนรอยละ 98 ยอมรับ 
    ความคิด และวัฒนธรรมที ่
    แตกตาง  

2. ผูเรียน ยอมรบัความคิดและ 
    วัฒนธรรมที่แตกตาง คิดเปน 
    รอยละ 95.62 

  

 

เปาหมายที่ 3 ผูเรียนมีทักษะในการ แสวงหาความรูดวย ตนเอง รักการ เรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
 

ยุทธศาสตร 
งาน / โครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรล ุ ไมบรรล ุ

ยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมผูเรียน 
ใหมีนิสัยรักการอานและ
แสวงหาความรูดวยตนเอง  

1. ผูเรียนรอยละ 95 มีนิสัยรัก 
    การอานและแสวงหาความรู 
    ดวยตนเอง 

1. ผูเรียน มีนิสัยรักการอานและ 
    แสวงหาความรูดวยตนเอง 
    คิดเปนรอยละ 95.40 
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ยุทธศาสตร 
งาน / โครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรล ุ ไมบรรล ุ

ยุทธศาสตรที่ 7 สงเสริมผูเรียน 
ใหมีทักษะในการอาน ฟง ดู 
พูด เขียนและเรียนรู รวมกัน
เปนกลุม เพื่อคนควาหาความ  
รูเพิ่มเติม 

1. ผูเรียนรอยละ 95 มีทักษะใน  
    การอาน ฟง ด ูพูด เขียนและ  
    เรียนรูรวมกนัเปนกลุมเพ่ือ  
    คนควาหาความรูเพ่ิมเติม 

1. ผูเรียน มีทักษะในการอาน ฟง 
    ดู พูด เขียนและเรียนรูรวมกนั 
    เปนกลุมเพ่ือคนควาหาความ 
    รูเพ่ิมเติม คิดเปนรอยละ 

    95.19 

  

ยุทธศาสตรที่ 8 สงเสริมให 
ผูเรียนใชเทคโนโลยีในการ
เรียนรู และนําเสนอผลงาน 

1. ผูเรียนรอยละ 95 สามารถใช  
    เทคโนโลยีในการเรียนรู และ 
    นําเสนอผลงาน 

1. ผูเรียน สามารถใช เทคโนโลย ี
    ในการเรียนรู และนําเสนอ 
    ผลงาน คิดเปนรอยละ 95.14 

  

 

เปาหมายที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถ ในการคิดอยางเปน ระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาได อยางมีสติ          
                  สมเหตุผล 
 

ยุทธศาสตร 
งาน / โครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรล ุ ไมบรรล ุ

ยุทธศาสตรที่ 9 สงเสริมและ 
พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการ 
คิดอยางเปนระบบคิดสราง 
สรรค ตัดสินใจ แกปญหาได
อยางเหมาะสม 

1. ผูเรียนรอยละ 95 มีทักษะ   

      ในการคดิอยางเปนระบบ   

    คิดสรางสรรค ตัดสินใจ   
    แกปญหาไดอยางเหมาะสม 

1. ผูเรียน มีทักษะในการคิดอยาง 

      เปนระบบ คิดสรางสรรค ตัด 

    สินใจ แกปญหาไดอยางเหมาะ 

    สมคิดเปนรอยละ 95.10 

  

 

เปาหมายที่ 5 ผูเรียนมีความรูและ ทักษะ ที่จําเปนตามหลักสูตร 
 

ยุทธศาสตร 
งาน / โครงการ /  กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรล ุ ไมบรรล ุ

ยุทธศาสตรที่ 10 พัฒนา
ผูเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการ 
เรียนแตละกลุมสาระ ผล
ประเมิน สมรรถนะสําคัญ
ตามหลักสูตร ผลประเมิน 
การอาน คิด วิเคราะหและ
เขียน และผลการทดสอบ
ระดับชาติเปนไปตามเกณฑ 
   

 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ  

    นักรียนช้ันประถมศึกษาปที่  

    1-6 เกรดเฉล่ียไมต่ํากวา  

    2.75 รอยละ 80 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ  

    นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  

    1-6 เกรดเฉล่ียไมต่ํากวา 2.75 

    คิดเปนรอยละ 80.12 

  

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ  

    นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  

    1-3 เกรดเฉล่ียไมต่ํากวา  

    2.50 รอยละ 80 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ  

    นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  

    1-3 เกรดเฉล่ียไมต่ํากวา 2.50 

    คิดเปนรอยละ 68.21 

  

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ  

    นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  

    4-6 เกรดเฉล่ียไมต่ํากวา 

    2.00 รอยละ 80 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ  

    นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  

    4-6 เกรดเฉล่ียไมต่ํากวา 2.00 

    คิดเปนรอยละ 94.57 

  

4. นักเรียนรอยละ 90 มีผล  

    ประเมิน ผานสมรรถนะ   

    สําคัญตามหลักสูตร 

4. นักเรียน มีผลประเมิน ผาน 

    สมรรถนะสําคญัตามหลักสูตร 

    คิดเปนรอยละ 96.22 
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ยุทธศาสตร 
งาน / โครงการ /  กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรล ุ ไมบรรล ุ

 5. นักเรียนรอยละ 90 มีผล 
    ประเมิน ผานการอาน คิด  
    วิเคราะห และเขียน 

5. นักเรียน มีผลประเมินผานการ 
    อาน คิดวิเคราะห และเขียน 
    คิดเปนรอยละ 100 

  

6. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  
    6 มีผลการทดสอบระดับชาติ 
    สูงกวาขีดจํากัดลาง รอยละ  
    56 

6. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  
    6 มีผลการทดสอบระดับชาติ  
    สูงกวา ขีดจํากัดลางคิดเปน  
    รอยละ 63.37 

  

7. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่    
    3 มีผลการทดสอบระดับชาติ 
    สูงกวาขีดจํากัดลาง รอยละ  
    56 

7. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
    มีผลการทดสอบระดับชาติ  
    สูงกวาขีดจํากัดลาง คิดเปน  
    รอยละ 54.16 

  

8. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  
    6 มีผลการทดสอบระดับชาต ิ
    สูงกวา ขีดจํากัดลาง รอยละ 
    56 

8. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
    มีผลการทดสอบระดับชาต ิ
    สูงกวาขีดจํากัดลาง คิดเปน 
    รอยละ 44.68 

  

 

เปาหมายที่ 6 ผูเรียนมีทกัษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติ ที่ดีตอ 
                   อาชีพสุจริต 

 

ยุทธศาสตร 
งาน / โครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรล ุ ไมบรรล ุ

ยุทธศาสตรที่ 11 สงเสริมและ
สนับสนนุผูเรยีนใหมีผลงาน 
อยางหลากหลายตาม ความ
ถนัด และความสนใจ สามารถ
ทํางานรวมกับ ผูอ่ืนได และมี
เจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 

1. ผูเรียน รอยละ 99 มีผลงาน 
   อยางหลากหลายตามความ 
   ถนัดและความสนใจสามารถ 
   ทํางานรวมกับผูอื่นไดและม ี
   เจตคตทิี่ดีตออาชีพสุจริต 
  

1. ผูเรียน มีผลงานอยางหลาก 
   หลายตามความถนัดและ 
   ความสนใจ สามารถทาํงาน 
   รวมกับผูอื่นไดและมีเจตคต ิ
   ที่ดีตออาชีพสุจริต คิดเปน 
   รอยละ 97.21 

  

 

เปาหมายที่ 7 ผูเรียนมีคุณภาพ ระดับมาตรฐานสากล 
 

ยุทธศาสตร 
งาน / โครงการ / กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรลุ ไมบรรลุ 

ยุทธศาสตรที่ 12 ยกระดับ 
คุณภาพผูเรียนสูมาตรฐาน  
สากล 

1. ผูเรียนรอยละ 80 มีคุณภาพ   
    สูมาตรฐานสากล 

1. ผูเรียน มีคุณภาพสูมาตรฐาน 
    สากล คิดเปนรอยละ 94.70 

  

 

เปาหมายที่ 8 บุคลากรมีสุขภาวะที่ดี สามารถทํางานรวมกนัอยางมีความสุข 
 

ยุทธศาสตร 
งาน / โครงการ /  กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรล ุ ไมบรรล ุ

ยุทธศาสตรที่ 13 สงเสริมให 
บุคลากรรูจักดูแลสุขภาพตน 
เอง สามารถทํางานรวมกัน
อยางมีความสุข  

1. บุคลากรรอยละ 90 มีสมรรถ 
    ภาพทางกายตามเกณฑของ 
    กรมอนามัย/กรมพลศึกษา 
    

1. บุคลากร มีสมรรถภาพทางกาย 
    ตามเกณฑของกรมอนามัย / 
    กรมพลศึกษา คิดเปนรอยละ   
    90.00 
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ยุทธศาสตร 
งาน / โครงการ /  กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรล ุ ไมบรรล ุ

 2. บุคลากรรอยละ 95 สามารถ 

    ทํางานรวมกันอยางมีความ 

    สุข 

2. บุคลากร สามารถทํางานรวม 

    กันอยางมีความสุข คิดเปน 

    รอยละ 96.76 

  

 

เปาหมายที่ 9 ครูปฏิบัติงานตาม บทบาท หนาที่อยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
 

ยุทธศาสตร 
งาน / โครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรล ุ ไมบรรล ุ

ยุทธศาสตรที่ 14 สนับสนุนให 
ครูวางแผนการจัดการเรียนรู 
โดย ใชทักษะกระบวนการที่
หลากหลาย เพือ่นําผูเรียนไป 
สูเปาหมาย  

1. ครูผูสอนรอยละ 95 สามารถ  
    วางแผนการจดัการเรียนรู  
    โดยใชทักษะกระบวนการที ่
    หลากหลาย  

1. ครูผูสอน สามารถวางแผน 
    การจัดการเรียนรู โดยใชทักษะ 
    กระบวนการทีห่ลากหลาย 
    คิดเปนรอยละ 97.06 

  

ยุทธศาสตรที่ 15 สงเสริมให 
ครูมีการศึกษาวิจัย และใชสื่อ 
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ 
บริบท และภูมิปญญาทองถิ่น
มาบูรณาการในการจัดการ
เรียนรู 

1. ครูผูสอนรอยละ 95 มีการ 
    นําวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนา 
    การเรียนการสอน 

1. ครูผูสอน มีการนําวิจัยในช้ัน 
    เรียนมาพัฒนาการเรียนการ 
     สอน คิดเปนรอยละ 95.00 

  

2. ครูผูสอนรอยละ 95 มีการ    
    ใชส่ือ เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
    กับบริบท และภูมิปญญา   
    ทองถ่ินมาบูรณาการในการ 
    จัดการเรียนรู 

2. ครูผูสอน มีการใชส่ือ เทคโน   
    โลยีที่เหมาะสมกับบริบทและ 
    ภูมิปญญาทองถ่ินมาบูรณา 
    การ ในการจัดการเรียนรู 

    คิดเปนรอยละ 95.00 

  

ยุทธศาสตรที่ 16 สงเสริมให 
ครูไดรับการพัฒนาในเรื่องการ
วัด และประเมินผลที่หลาก 
หลาย เพื่อมุงเนนการพัฒนา 
ผูเรียน และการใหคําแนะนํา 
คําปรึกษา และแกไขปญหา
ผูเรียน ทั้งดาน การเรียนและ
คุณภาพชีวิต 

1. ครูผูสอนรอยละ 95 ไดรับ    

    การพัฒนาในเรื่องการวัด  

    และประเมินผลที่หลากหลาย 

     

1. ครูผูสอน ไดรบัการพัฒนาใน 

    เรื่องการวัดและประเมินผลที ่

    หลากหลาย คดิเปนรอยละ    

    96.67 

  

2. ครูผูสอนรอยละ 90 ใหคํา 

    แนะนํา คําปรกึษาและแกไข  

    ปญหาผูเรียน ทั้งดานการ  

    เรียนและคุณภาพชีวิต 

2. ครูผูสอน ใหคาํแนะนํา  

    คําปรึกษา และแกไขปญหา   

    ผูเรียนทั้งดานการเรียนและ  

    คุณภาพชีวิต คิดเปนรอยละ 

    97.85 

  

ยุทธศาสตรที่ 17 สนับสนุน  
ใหครูมีความรับผิดชอบตอ
หนาที่ เต็มเวลา เต็มความ 
สามารถ และปฏิบัติติตนตาม
จรรยาบรรณ 

1. ครูรอยละ 95 มีความรับผิด 

    ชอบตอหนาที ่เต็มเวลา 

    เต็มความสามารถ 

1. คร ูมีความรับผิดชอบตอหนาที ่

    เต็มเวลา เต็มความสามารถ 

    คิดเปนรอยละ 100 

 
 

 

2. ครูรอยละ 96 ปฏิบัติติตน 

    ตามจรรยาบรรณ 

2. ครู ปฏิบัติติตนตามจรรยา 

    บรรณ  คิดเปนรอยละ 100 
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เปาหมายที่ 10 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม ยึดหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติศาสนกิจตามที่ตนนับถือ 
 

ยุทธศาสตร 
งาน / โครงการ /  กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรล ุ ไมบรรล ุ

ยุทธศาสตรที่ 18 สนับสนุน
ใหครูมีคุณธรรม จริยธรรม 
ยึดหลักปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ปฏิบตัิ ศาสนกิจ
ตามที่ตนนับถอื 

1. ครูรอยละ 97 มีคุณธรรม  

    จริยธรรม ปฏิบัติศาสนกิจ 

    ตามที่ตนนับถือ ยึดหลัก 

    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ครู มีคุณธรรม จริยธรรมปฏิบัต ิ

    ศาสนกิจตามที่ตนนับถือยึด 

    หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    คิดเปนรอยละ 98.70 

 
 

 

 

เปาหมายที่ 11 ครูมีความรูความสามารถทางการศึกษา สูมาตรฐานสากล 
 

ยุทธศาสตร 
งาน / โครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรล ุ ไมบรรล ุ

ยุทธศาสตรที่ 19 สนับสนุนให
ครูไดรับการพัฒนาตรงตาม
สายงานสูมาตรฐานสากล 
 

1. ครูไดรับการพัฒนาตรงตาม 

    สายงานสูมาตรฐานสากล  

    ไมต่ํากวา 35 ชั่วโมง/คน/ป 

    การศึกษา รอยละ 90 

1. ครูไดรับการพัฒนาตรงตาม 

    สายงานสูมาตรฐานสากล  

    ไมต่ํากวา 35 ชั่วโมง/คน/ป 

    การศึกษา รอยละ 100 

  

 

เปาหมายที่ 12 ครูเปนผูนําการจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ เทคโนโลยี และกีฬา 
 

ยุทธศาสตร 
งาน / โครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรล ุ ไมบรรล ุ

ยุทธศาสตรที่ 20 พัฒนาครู
เปนผูนําการจัดการเรียนการ
สอนภาษาตางประเทศ 
เทคโนโลยี และกีฬา 

1. ครูรอยละ 86 ไดรับการ 

    พัฒนาทักษะภาษาตาง 

    ประเทศ เทคโนโลยี และ 

    กีฬา 

1. ครู ไดรับการพัฒนาทักษะ 

    ภาษาตางประเทศเทคโนโลย ี

    และกีฬา คิดเปนรอยละ     

    88.80 

 
 

 

 

เปาหมายที่ 13 ผูบริหารปฏิบัตงิาน ตาม บทบาทหนาที่ อยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
 

ยุทธศาสตร 
งาน / โครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรล ุ ไมบรรล ุ

ยุทธศาสตรที่ 21 ผูบริหาร
สงเสริม หลักการบริหารแบบ 
มี สวนรวม มีภาวะผูนํา มี
ความคิด ริเริ่ม ที่เนนการ
พัฒนาผูเรียน และใชขอมูลผล
การประเมิน หรือผลการวิจัย 
ความพึงพอใจ ของผูเก่ียวของ
ตอการบริหาร จัดการศึกษา
เปนฐานคิดทั้งดาน วิชาการ 
และการจัดการ 
 

1. ผูบริหารรอยละ 95 ใชหลัก 

    การบริหารแบบมีสวนรวม  

    มีภาวะผูนํา มคีวามคิดริเริ่ม  

    ที่เนนการพัฒนาผูเรียนและ 

    ใชขอมูลผลการประเมินหรือ 

    ผลการวิจัยความพึงพอใจ 

    ของผูเก่ียวของตอการบริหาร 

    จัดการศึกษาเปนฐานคิด 

    ทั้งดานวิชาการ และการ 

    จัดการ 

1. ผูบริหาร ใชหลักการ บริหาร 

    แบบมีสวนรวมมีภาวะผูนําม ี

    ความคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนา 

    ผูเรียนและใชขอมูลผลการ 

    ประเมิน หรอืผลการวิจัยความ 

    พึงพอใจของผูเก่ียวของตอการ 

    บริหารจัดการศึกษาเปนฐาน 

    คิดทั้งดานวิชาการและการ 

    จัดการ คิดเปนรอยละ 97.29 
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ยุทธศาสตร 
งาน / โครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรล ุ ไมบรรล ุ

ยุทธศาสตรที่ 22 ผูบริหาร 
พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหาร จัดการศึกษาใหบรรลุ
เปาหมาย ตามที่กําหนด ใน
ดานวิชาการ งบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล และ
การบริหารทั่วไป 
 

1. ผูบริหารรอยละ 95 พัฒนา  
    ประสิทธิภาพการบริหารจัด 
    การศึกษาใหบรรลุเปาหมาย 
    ตามที่ กําหนดดานวิชาการ 
    งบประมาณ การบริหารงาน 
    บุคคล และการบริหารทั่วไป 
     

1. ผูบริหาร พัฒนาประสิทธิภาพ 
    การบริหารจัดการศึกษาให 
    บรรลุเปาหมายตามที่กําหนด 
    ดานวิชาการ งบประมาณ  
    การบริหารงานบุคคลและ 
    การบริหารทั่วไป คิดเปน       
    รอยละ 99.11   

 
 

 

ยุทธศาสตรที่ 23 ผูบริหาร 
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
บุคลากรใหพรอมรับการ
กระจายอํานาจ 

1. ผูบริหารรอยละ 95 สงเสริม   
    และพัฒนาศักยภาพ  
    บุคลากรใหพรอมรับการ 
    กระจายอํานาจ 

1. ผูบริหาร สงเสริม และพัฒนา 
    ศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับ 
    การกระจายอาํนาจ คิดเปน 
    รอยละ 98.74 

 
 

 

 

เปาหมายที่ 14 คณะกรรมการสถานศึกษาและผูปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ อยางมีประสิทธิภาพ 
        และเกิดประสิทธิผล 
 

ยุทธศาสตร 
งาน / โครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรล ุ ไมบรรล ุ

 ยุทธศาสตรที่ 24 สงเสริม 
สนับสนนุ การปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที่ของคณะกรรม 
การสถานศึกษาใหมีประสิทธิ 
ภาพและเกิดประสิทธิผล  

1. คณะกรรมการสถานศึกษา  
    ปฏิบัติงานตามบทบาทหนา 
    ที่ใหมี ประสิทธิภาพ และเกิด 
    ประสิทธิผล รอยละ 99 
     

1. คณะกรรมการสถานศึกษา  
    ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที ่
    ใหมี ประสิทธภิาพ และเกิด 
    ประสิทธิผล คดิเปนรอยละ     
     99.11 

 
 

 

ยุทธศาสตรที่ 25 คณะกรรม 
การสถานศึกษาสนับสนนุการ
มีสวนรวม การสรางความ 
สัมพันธ ที่ดีของผูปกครอง 
และชุมชน ในการพัฒนา
สถานศึกษา 

1. คณะกรรมการสถานศึกษา  
    มีสวนรวม ในการสรางความ  
    สัมพันธทีด่ีของผูปกครอง 
    และชุมชนในการพัฒนา 
    สถานศึกษา รอยละ 99 

1. คณะกรรมการสถานศึกษาม ี
    สวนรวม ในการสรางความ  
    สัมพันธทีด่ีของผูปกครองและ 
    ชุมชนในการพัฒนาสถาน 
    ศึกษา คิดเปนรอยละ 100 

  

 

เปาหมายที่ 15 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรยีนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน อยางรอบดาน 
 

ยุทธศาสตร 
งาน / โครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรล ุ ไมบรรล ุ

ยุทธศาสตรที่ 26 พัฒนา    
หลักสูตรสถานศึกษา  
 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรเหมาะสม 
     และสอดคลองกับทองถ่ิน    

      รอยละ 95 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรเหมาะสม 
     และสอดคลองกับทองถ่ิน    

      คิดเปนรอยละ 97.56 

  

ยุทธศาสตรที่ 27 จัดใหมีราย 
วิชาเพิ่มเติมทีห่ลากหลาย 
กิจกรรม พัฒนาผูเรียนที่สง 
เสริมและตอบสนองความ
ตองการ ความสามารถ ความ 
ถนัด และความสนใจของ
ผูเรียน 

1. โรงเรียนจัดรายวิชาเพิ่มเติม  
    ที่หลากหลายใหผูเรียนเลือก  
    เรียน ตามความถนัดความ  
    สามารถ และความสนใจ  
    รอยละ 95 

1. โรงเรียนจัดรายวิชาเพิ่มเติม  
    ที่หลากหลายใหผูเรียน เลือก   
    เรียน ตามความถนัดความ  
    สามารถ และความสนใจ  
    คิดเปนรอยละ 97.17 
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ยุทธศาสตร 
งาน / โครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรล ุ ไมบรรล ุ

 2.โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนา 
   ผูเรียนที่สงเสริมและตอบ 
   สนองความตองการความ  
   สามารถ ความถนัด และ 
   ความสนใจของผูเรียน  
   รอยละ 95  

2.โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนา 
   ผูเรียนที่สงเสริมและตอบ 
   สนองความตองการความ  
   สามารถ ความถนัด และ 
   ความสนใจของผูเรียน  
   คิดเปนรอยละ 97.13 

  

ยุทธศาสตรที่ 28 พัฒนาการ 
นิเทศการศึกษา 
 

1. ครูผูสอนรอยละ 100 ไดรับ    
    การประเมินการจัดการเรียน 
    การสอน 

1. ครูผูสอน ไดรบัการประเมิน  
    การจัดการเรียนการสอน 
    คิดเปนรอยละ 100 

  

ยุทธศาสตรที่  29 พัฒนาระบบ 
การวัดและประเมินผล  
 

1. ครูผูสอนรอยละ 100 ไดรับ 
    การ ประเมินแบบวัด แบบ  
    ทดสอบ 

1. ครูผูสอน ไดรบัการประเมิน 
    แบบวัดแบบทดสอบ คิดเปน 
    รอยละ 100 

  

  2. ครูผูสอนรอยละ 95 นําผล 
    การประเมินไปจัดการเรียน 
    การสอน 

2. ครูผูสอน นําผลการประเมินไป 
    จัดการเรียนการสอน คิดเปน 
    รอยละ 98.17 

  

ยุทธศาสตรที่ 30 พัฒนาระบบ 
ดูแลชวยเหลือผูเรียน 
 

1. โรงเรียนมีการจัดระบบดูแล    
    ชวยเหลือผูเรียนที่มีประสิทธ ิ
    ภาพ รอยละ 90 

1. โรงเรียนมีการจัดระบบดูแล     
    ชวยเหลือผูเรียนที่มีประสิทธ ิ
    ภาพ คิดเปนรอยละ 98.37 

 

 
 

 

 

เปาหมายที่ 16 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสรมิใหผูเรยีนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
 

ยุทธศาสตร 
งาน / โครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรล ุ ไมบรรล ุ

ยุทธศาสตรที่ 31 สงเสริม
พัฒนา อาคารสถานที่ 
สาธารณูปโภค แหลงเรยีนรู 
สภาพแวดลอม ความปลอด 
ภัย และการบรกิาร เพื่อให
ผูเรียน พัฒนาเต็มศักยภาพ 

1. โรงเรียนมีอาคารสถานที่  
    สาธารณูปโภค แหลงเรียนรู  
    สภาพแวดลอม ความ    
    ปลอดภัย และการบริการ  
    รอยละ 95 

1. โรงเรียนมีอาคารสถานที่  
    สาธารณูปโภค แหลงเรียนรู  
    สภาพแวดลอม ความ    
    ปลอดภัย และการบริการ  
    คิดเปนรอยละ 97.67 

  

 

เปาหมายที่ 17 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ กําหนดในกฎกระทรวง 
 

ยุทธศาสตร 
งาน / โครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรล ุ ไมบรรล ุ

ยุทธศาสตรที่ 32 จัดทําแผน 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และ 
ติดตามการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ที่มุงคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

1. โรงเรียนมีการจัดทําแผน 
    พัฒนาคุณภาพการศึกษา  
    และติดตามการดําเนินงาน 
    ตามแผนพัฒนาคุณภาพ  
    การศึกษา รอยละ 95 

1. โรงเรียนมีการจัดทําแผน 
    พัฒนาคุณภาพการศึกษา  
    และติดตามการดําเนินงาน 
    ตามแผนพัฒนาคุณภาพ  
    การศึกษา คิดเปนรอยละ  
    98.22  
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ยุทธศาสตร 
งาน / โครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรล ุ ไมบรรล ุ

ยุทธศาสตรที่ 33 พัฒนาการ
จัดระบบขอมูลสารสนเทศ 
และใชสารสนเทศในการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

1. โรงเรียนจัดระบบขอมูล     

    สารสนเทศ และใช 

    สารสนเทศ ในการบริหาร 

    จัดการ รอยละ 95 

1. โรงเรียนจัดระบบขอมูล  

    สารสนเทศและใชสารสนเทศ  

    ในการบรหิารจัดการ คิดเปน     

    รอยละ 95.46  

 

  

ยุทธศาสตรที่ 34 สงเสริมและ 
พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษา ของสถานศึกษา 
 

1. โรงเรียนมีการติดตาม    
    ตรวจสอบ และประเมิน   
    คุณภาพภายในตาม  
    มาตรฐานการศึกษาของ  
    สถานศึกษา รอยละ 95 

1. โรงเรียนมีการติดตามตรวจ 
    สอบและประเมินคุณภาพ 
    ภายในตาม มาตรฐานการ 
    ศึกษาของสถานศึกษา           
    คิดเปนรอยละ 99.18 

 

  

 

เปาหมายที่ 18 สถานศึกษามีการ สราง สงเสรมิ สนบัสนนุ ใหสถานศึกษาเปนสังคม แหงการเรียนรู 
 

ยุทธศาสตร 
งาน / โครงการ / กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรลุ ไมบรรลุ 

ยุทธศาสตรที่ 35 สงเสริมและ 
พัฒนาแหลงเรยีนรูทั้งภายใน 
และภายนอกสถานศึกษาใหมี 
การแลกเปล่ียนเรียนรู ระหวาง 
บุคลากรภายในสถานศึกษา 
ระหวางสถานศกึษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองคกร   
ที่เก่ียวของ 
 

1. โรงเรียนมีการสรางและ 

    พัฒนาแหลงเรียนรูภายใน 

    สถานศึกษา รอยละ 95 

1. โรงเรียนมีการสรางและพัฒนา 

    แหลงเรียนรูภายในสถาน  

    ศึกษารอยละ 99.26 

 
 

 

2. โรงเรียนใชประโยชนจาก 

    แหลงเรียนรู ทัง้ภายในและ 

    ภายนอกมีการแลกเปล่ียน 

    เรียนรูระหวางบุคลากร 

    ภายในสถานศึกษา ระหวาง 

    สถานศึกษากบัครอบครัว  

    ชุมชน และองคกรที่เก่ียวของ 

    รอยละ 95 

2. โรงเรียนใชประโยชนจากแหลง 

    เรียนรู ทั้งภายในและภายนอก 

    มีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวาง 

    บุคลากรภายในสถานศึกษา 

    ระหวางสถานศึกษากับ 

    ครอบครัว ชุมชนและองคกร 

    ที่เกี่ยวของ คดิเปนรอยละ 

    96.90 

 
 

 
 

 

 

เปาหมายที่ 19 สถานศึกษาดําเนินงาน บรรลุเปาหมาย ตามวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนทีกํ่าหนด 
 

ยุทธศาสตร 
งาน / โครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรล ุ ไมบรรล ุ

ยุทธศาสตรที่ 36 สนับสนุน  
ใหจัดโครงการ กิจกรรม ที่
สงเสริมใหผูเรยีนบรรลุตาม
วิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนน
ของสถานศึกษา  

1. โรงเรียนสนับสนุนโครงการ  
    กิจกรรม ที่สงเสริมให ผูเรียน 
    บรรลุตามวิสัยทัศน ปรัชญา  
    และจุดเนนของสถานศึกษา  
    รอยละ 92 

1. โรงเรียนสนับสนุนโครงการ  
    กิจกรรม ที่สงเสริมให ผูเรียน 
    บรรลุตามวิสัยทัศน ปรัชญา  
    และจุดเนนของสถานศึกษา  
    รอยละ 96.91  
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เปาหมายที่ 20 สถานศึกษาดําเนินกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษา สงผลใหมีระดับคุณภาพสูงข้ึน 
 

ยุทธศาสตร 
งาน / โครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรล ุ ไมบรรล ุ

ยุทธศาสตรที่ 37 สนับสนุน
ผลการสงเสริมพัฒนาสถาน 
ศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐานและพัฒนาสู
ความเปนเลิศ 

1. ผลการดําเนินงานบรรลุตาม 

   เปาหมาย รอยละ 92 

1. ผลการดําเนินงานบรรลุตาม 

    เปาหมาย คิดเปนรอยละ    

    96.75 

 
 

 

 

 

เปาหมายที่ 21 สถานศึกษามีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 

ยุทธศาสตร 
งาน / โครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรล ุ ไมบรรล ุ

ยุทธศาสตรที่ 38 ยกระดับการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนให  
มีคุณภาพเปนเลิศ 

1. โรงเรียนยกระดับการจัดการ  
    ศึกษาของโรงเรียนใหม ี
    คุณภาพเปนเลิศ รอยละ 92 

1. โรงเรียนยกระดับการจัดการ  
    ศึกษาของโรงเรียนใหมีคุณ  
    ภาพเปนเลิศ รอยละ 94.14 

 
 

 

 

 

เปาหมายที่ 22 สถานศึกษาเปนสังคม คุณธรรม ภูมิปญญา และการเรียนรู 
 

ยุทธศาสตร 
งาน / โครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรล ุ ไมบรรล ุ

ยุทธศาสตรที่ 39 เรงสราง
สังคม คุณธรรม ภูมิปญญา
และการเรียนรู ในโรงเรยีน 
 

1. สังคมในโรงเรียนเปนสังคม    

    แหงคุณธรรม ภูมิปญญา    

    และการเรียนรู รอยละ 92 

1. สังคมในโรงเรียนเปนสังคม    

    แหงคุณธรรม ภูมิปญญา และ 

    การเรียนรู คิดเปนรอยละ     

    96.29 

 
 

 

 

 

เปาหมายที่ 23 การจัดการของสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลตามหลักธรรมมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตร 
งาน / โครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรล ุ ไมบรรล ุ

ยุทธศาสตรที่ 40 พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการดวยหลัก 
 

1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการ  

    งบประมาณที่คุมคา และ 

    เปนระบบ รอยละ 96 

1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการ  

    งบประมาณที่คุมคา และเปน 

    ระบบ คิดเปนรอยละ 100 

 
 

 

 2. โรงเรียนตรวจสอบที่โปรงใส 

    รอยละ 96 

2. โรงเรียนตรวจสอบที่โปรงใส 

    คิดเปนรอยละ 99 

 
 

 

 

เปาหมายที่ 24 สถานศึกษาสรางความสัมพันธ และความรวมมือกับเครือขายในการพัฒนาการศึกษา 
 

ยุทธศาสตร 
งาน / โครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรล ุ ไมบรรล ุ

ยุทธศาสตรที่ 41 พัฒนาคุณ 
ภาพ การศึกษาของโรงเรียน 
ดวยระบบเครือขาย 
 

1. โรงเรียนสรางความสัมพันธ  

    และความรวมมือกับเครือ 

    ขายในการพัฒนาการศึกษา  

    รอยละ 92 

1. โรงเรียนสรางความสัมพันธ  

    และความรวมมือกับเครือขาย 

    ในการพัฒนาการศึกษา  

    คิดเปนรอยละ 96.44 
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