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บทที่ 5 
สารสนเทศพื่อการรายงาน 

 
สารสนเทศเพ่ือการายงานของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้สรุปโดยแยกตามล าดับดังนี้ 
 5.1  สรุปรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
 5.2  สรุปการส ารวจความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง (Stakeholder) 
 5.3  สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
5.1 สรุปรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
 

ตารางท่ี 54 แสดงผลสรุปรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐาน คะแนน 
ระดบัคุณภาพ การประกนั 

(1-5) ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 

ด้านผู้เรียน         

มาตรฐานท่ี 1 เดก็มีพฒันาการดา้นร่างกาย 4.70      มีมาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 2 เดก็มีพฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจ 4.74      มีมาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 3 เดก็มีพฒันาการดา้นสังคม 4.74      มีมาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 4 เด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญา 4.62      มีมาตรฐาน 

ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา        
มาตรฐานท่ี 5 ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

19.25      
 

มีมาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 6 ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

17.65     
 

 มีมาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 7 แนวการจดัการศึกษา 18.84      มีมาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 8 สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตาม

ทีก าหนดในกฎกระทรวง 

4.32     
 

 มีมาตรฐาน 

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้       มีมาตรฐาน 

 มาตรฐานท่ี 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนบัสนุน ให้สถาน 
ศึกษาเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ 

4.66      
 

มีมาตรฐาน 

ด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา       มีมาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 10 การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา 
วิสยัทศัน์ และจุดเนน้ของการศึกษาปฐมวยั 

4.50      
 

มีมาตรฐาน 

ด้านมาตรการส่งเสริม       มีมาตรฐาน 

 มาตรฐานท่ี 11 การพฒันาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา เพ่ือยกระดบัคุณภาพให้สูงข้ึน 

4.36     
 

 มีมาตรฐาน 

รวมคะแนน 92.38      มีมาตรฐาน 

ผลประเมินในภาพรวมทั้ง 11 มาตรฐาน  =...........92.38....... มีคุณภาพระดบั.......ดเียีย่ม.............. 
ภาพรวมของมาตรฐานมีคุณภาพระดบัดี 9 มาตรฐานใน 11 มาตรฐาน ใช่ ไม่ใช่ และไม่มีมาตรฐานใดอยูใ่นระดบัปรับปรุง  ใช่  ไม่ใช่     
  ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาปฐมวยั       มีมาตรฐานการจัดศึกษา       ไม่มีมาตรฐานการจัดศึกษา   
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ตารางท่ี 55 แสดงผลสรุปรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 

มาตรฐาน คะแนน 
ระดบัคุณภาพ การประกนั 

(1-5) ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 

ด้านผู้เรียน         

มาตรฐานที่ 1 ผูเ้รียนมีสุขภาวะท่ีดี และมีสุนทรียภาพ 4.64      มีมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ 4.91      มีมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 3 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ 4.62      มีมาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 4 ผู ้เ รียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรคต์ดัสินใจ แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติ สมเหตุผล 

4.86      มีมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 5 ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร 3.21      มีมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 6 ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดแ้ละมีเจตคติท่ีดี ต่ออาชีพสุจริต 

4.66      
 

มีมาตรฐาน 

ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา        

มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

9.04      
 

มีมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 8  ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

9.11      
 

มีมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง ชุมชนปฏิบติั 
งานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

4.22     
 

 มีมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 10 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง ชุมชนปฏิบติังาน 
ตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

9.48      
 

มีมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริหารที่
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ 

9.48      
 

มีมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถาน ศึกษา 
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

4.50      
 

มีมาตรฐาน 

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้        

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนบัสนุน ใหส้ถาน ศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   

8.71     
 

 มีมาตรฐาน 

ด้านอตัลักษณ์ของสถานศึกษา       มีมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 14 การพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามวสัิยทศัน์ 
ปรัชญาและจุดเนน้ท่ีก าหนดข้ึน 

4.56      
 

มีมาตรฐาน 

ด้านมาตรการส่งเสริม       มีมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 15 การจดักิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน้ แนวทางการปฏิ รูป
การศึกษาเพ่ือพฒันาและส่งเสริมสถานศึกษาใหย้กระดบัคุณภาพสูงข้ึน    

4.21     
 

 มีมาตรฐาน 

รวมคะแนน 90.21      มีมาตรฐาน 

                                                                 ผลประเมินในภาพรวมทั้ง 15 มาตรฐาน =........90.21.......... มีคุณภาพระดับ......ดเียีย่ม............... 
ภาพรวมของมาตรฐานมีคุณภาพระดบัดี 13 มาตรฐานใน 15 มาตรฐาน ใช่ ไม่ใช่ และไม่มีมาตรฐานใดอยูใ่นระดบัปรับปรุง  ใช่  ไม่ใช่     
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน       มีมาตรฐานการจัดศึกษา       ไม่มีมาตรฐานการจัดศึกษา   
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5.2 สรุปการส ารวจความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stakeholder) 
 

ผลสรุปการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ปกครองและนักเรียนในการบริหารงาน 
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 

 
 ปีการศึกษา  2558  โรงเรียนได้ท าการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ปกครองและนักเรียน
ในการบริหารงานโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง และได้น าผลการวิจัยมาพัฒนาและวางแผนการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน  ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครอง  ผู้เรียน และชุมชน ตลอดจนวัตถุประสงค์ของการจัด
การศึกษาของโรงเรียน  ซึ่งมีผลสรุปการวิจัยดังนี้ 
 

บทคัดย่องานวิจัย 
เรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ปกครองและนักเรียนในการบริหารงาน 

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา เพ่ือศึกษาความคาดหวังของผู้ปกครองและนักเรียนในการ
บริหารงานโรงเรียนในอนาคตเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองและนักเรียนในการบริหารงาน โรงเรียน
อัสสัมชัญระยองในปัจจุบัน เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ปกครองและนักเรียนกับความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองและนักเรียนในการบริหารงานโรงเรียนอัสสัมชัญระยองในปัจจุบันและในอนาคต 
 
 จากผลการศึกษาวิจัย  ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ปกครองและนักเรียนในการบริหารงาน
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 629 คน  เป็น
ผู้ปกครอง  419 คน คิดเป็นร้อยละ  66.60  เป็นนักเรียน จ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ  33.40   โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นเพศหญิงจ านวน 440 คน  คิดเป็นร้อยละ  70 เพศชาย  189 คน คิดเป็นร้อยละ  30 ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจ านวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 39.10  
 กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังในการให้บริหารงานด้านวิชาการ โดยเรียงความพึงพอใจในด้านบริหารงาน
วิชาการ 3  อันดับแรก  ซึ่งเรียงอันดับจากมากไปหาน้อย  อันดับที่ 1 ครูจัดการเรียนรู้เน้นการใช้สื่อและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย  เช่น คอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 4.42  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68  มีความคาดหวังใน
ระดับมาก  อันดับที่ 2 ครูตรวจผลงานนักเรียนและแก้ไขข้อบกพร่องอย่างสม่ าเสมอมีค่าเฉลี่ย 4.41  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.72  มีความคาดหวังในระดับมาก  อันดับที่ 3 กลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นที่น่าพอใจ มี
ค่าเฉลี่ย 4.38  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 มีความคาดหวังในระดับมาก   
 กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังในการบริหารงานด้านกิจกรรม  โดยมีค่าเฉลี่ยรวม  4.33   ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.75 มีความคาดหวังในระดับมาก  โดยเรียงความคาดหวังในด้านบริหารงานกิจกรรม  3 อันดับแรก ซึ่ง
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย อันดับที่ 1 มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข มีค่าเฉลี่ย 
4.41 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 มีความคาดหวังในระดับมาก อันดับที่ 2 นักเรียนกล้าแสดงออกในกิจกรรม
ต่างๆที่เหมาะสมมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ย 4.38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 มีความคาดหวังในระดับ
มาก อันดับที่ 3 มีส่วนร่วมในการปลูกจิตส านึกการท าประโยชน์ต่อสังคมให้แก่กลุ่มตัวอย่าง มีค่าเฉลี่ย 4.38  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 มีความคาดหวังในระดับมาก 
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 กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังในการบริหารงานด้านปกครอง  โดยมีค่าเฉลี่ยรวม  4.36   ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.75 มีความคาดหวังในระดับมาก  โดยเรียงความคาดหวังในด้านงานปกครอง  3 อันดับแรก ซึ่ง
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย อันดับที่ 1 มีการแจ้งการขาดเรียนของกลุ่มตัวอย่างให้ผู้ปกครองทันทีที่กลุ่มตัวอย่าง
ขาดเรียน มีค่าเฉลี่ย 4.44  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 มีความคาดหวังในระดับมาก  อันดับที่ 2  การดูแลเอาใจ
ใส่กลุ่มตัวอย่างขณะที่อยู่ โรงเรียนมีค่าเฉลี่ย 4.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 มีความคาดหวังในระดับมาก  
อันดับที่ 3 การด าเนินการต่างๆ ของโรงเรียนเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง มี
ค่าเฉลี่ย 4.40  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 มีความคาดหวังในระดับมาก 
 กลุ่มตัวอย่างด้านงานบริหารทั่วไปและการบริการโดยมีค่าเฉลี่ยรวม 4.38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 มี
ความคาดหวังในระดับมาก  โดยเรียงความคาดหวังในด้านงานงานบริหารทั่วไปและการบริการ  3 อันดับแรก ซึง่
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย อันดับที่  1  การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียนสะอาดร่มรื่น น่าเรียน มี
ความปลอดภัย  มีค่าเฉลี่ย 4.51  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69   มีความคาดหวังในระดับมาก อันดับที่ 2  การจัด
สวัสดิการเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของกลุ่มตัวอย่าง เช่น ฉีดวัคซีน  ตรวจสุขภาพ น าส่งสถานพยาบาลและด้าน
ส่งเสริมการเล่นกีฬา  มีค่าเฉลี่ย  4.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72  มีความคาดหวังในระดับมาก  อันดับที่ 3  
สภาพห้องเรียนมีอากาศถ่ายเทดี และมีแสงสว่างพอเหมาะ มีค่าเฉลี่ย  4.40  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81มีความ
คาดหวังในระดับมาก 
 กลุ่มตัวอย่างด้านความคาดหวังด้านบริหารบุคคลโดยมีค่าเฉลี่ยรวม  4.42   สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 
มีความคาดหวังในระดับมาก  โดยเรียงความคาดหวังในด้านบริหารบุคคล  3 อันดับแรก ซึ่งเรียงล าดับจากมากไป
หาน้อย อันดับที่ 1  ครูผู้สอนเอาใจใส่ดูแลกลุ่มตัวอย่างอย่างทั่วถึง และอุทิศตนให้กับการสอนอย่างเต็มที่มีค่าเฉลี่ย 
4.49  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71  มีความคาดหวังระดับมาก อันดับที่ 2 ครูผู้สอนมีบุคลิกภาพ ความประพฤติ
เหมาะสมแก่การเป็นครู มีค่าเฉลี่ย 4.45  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74  มีความคาดหวังระดับมาก  อันดับที่ 3 ครู
ร่วมมือกับผู้ปกครองในการแก้ปัญหาของกลุ่มตัวอย่าง มีค่าเฉลี่ย 4.44  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75  มีความ
คาดหวังระดับมาก 
 กลุ่มตัวอย่างของความคาดหวังของผู้ปกครองและกลุ่มตัวอย่างในการบริหารงานโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
ในภาพรวม  4.37    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.76  มีความคาดหวังของผู้ปกครองและกลุ่มตัวอย่างในการ
บริหารงานโรงเรียนอัสสัมชัญระยองในภาพรวมในระดับมาก  โดยเรียงความคาดหวังในการบริหารงานใน  3 
อันดับแรก ซึ่งเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย อันดับที่ 1  ความคาดหวังด้านบริหารบุคคล ที่มีค่าเฉลี่ย 4.42    ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75  มีความคาดหวังระดับมาก อันดับที่ 2 ความคาดหวังด้านงานบริหารทั่วไปและการ
บริการ มีค่าเฉลี่ย  4.38  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 มีความคาดหวังระดับมาก  อันดับที่ 3 ความคาดหวังด้าน
ปกครอง  มีค่าเฉลี่ย 4.36   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75  มีความคาดหวังระดับมาก 
  
 กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการบริหารงานโรงเรียนด้านวิชาการ โดยมีค่าเฉลี่ยรวม  3.88  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 มีความพึงพอใจในระดับมาก  โดยเรียงความพึงพอใจในด้านด้านวิชาการ 3 อันดับแรก 
ซึ่งเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย อันดับที่ 1 พบว่า ครูสามารถจัดการเรียนรู้เน้นการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
เช่น คอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ยที่ 4.11  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   0.75 มีความพึงพอใจระดับมาก 
อันดับที่ 2 มีการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กับความรู้ทางวิชาการให้กับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือเป็นคนดี มี
ค่าเฉลี่ย 3.97  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 มีความพึงพอใจระดับมาก  อันดับที่ 3 ครูตรวจผลงานกลุ่มตัวอย่าง
และแก้ไขข้อบกพร่องอย่างสม่ าเสมอ   มีค่าเฉลี่ย 3.95  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80  มีความพึงพอใจในระดับ
มาก 
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 กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการบริหารงานโรงเรียนด้านกิจกรรม  โดยมีค่าเฉลี่ยรวม  4.19  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75  มีความพึงพอใจในระดับมาก  โดยเรียงความพึงพอใจในด้านกิจกรรม 3 อันดับแรก ซึ่ง
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย อันดับที่ 1 มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่กลุ่มตัวอย่าง มี
ค่าเฉลี่ย 4.49ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71  มีความพึงพอใจในระดับมากอันดับที่ 2 มีโอกาสให้ข้อมูลย้อนกลับ
เพ่ือการพัฒนากลุ่มตัวอย่าง มีค่าเฉลี่ย 4.48  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79   มีความพึงพอใจในระดับมาก  อันดับ
ที่ 3 มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้กลุ่มตัวอย่างเรียนรู้อย่างมีความสุข มีค่าเฉลี่ย  4.46  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.74 มีความพึงพอใจในระดับมาก 
 กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการบริหารงานโรงเรียนด้านงานปกครอง  โดยมีค่าเฉลี่ยรวม  4.23   ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 มีความพึงพอใจในระดับมาก  โดยเรียงความพึงพอใจในด้านด้านปกครอง 3 อันดับแรก 
ซึ่งเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย อันดับที่ 1  มีการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความประพฤติของกลุ่มตัวอย่าง มี
ค่าเฉลี่ย 4.51  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69  มีความพึงพอใจในระดับมาก   อันดับที่ 2 การด าเนินการต่างๆ ของ
โรงเรียนเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย 4.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.81  มีความพึงพอใจในระดับมาก  อันดับที่ 3  ท่านพอใจในการที่ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆของกลุ่ม
ตัวอย่าง มีค่าเฉลี่ย  4.33  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84 มีความพอใจในระดับมาก 
 กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการบริหารงานบริหารทั่วไปและการบริการโดยมีค่าเฉลี่ยรวม  3.72 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.95 มีความพึงพอใจในระดับมาก  โดยเรียงความพึงพอใจในการบริหารงานบริหารทั่วไปและ
การบริการ 3 อันดับแรก ซึ่งเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย อันดับที่ 1 การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน
สะอาดร่มรื่น น่าเรียน มีความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย 4.08  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82  มีความพึงพอใจในระดับ
มาก  อันดับที่ 2 การจัดสวัสดิการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพอนามัยของกลุ่มตัวอย่าง เช่น ฉีดวัคซีน ตรวจสุขภาพ น าส่ง
สถานพยาบาลและด้านส่งเสริมการเล่นกีฬามีค่าเฉลี่ย 4.04  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86  มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก  อันดับที่ 3สภาพห้องเรียนมีอากาศถ่ายเทดี และมีแสงสว่างพอเหมาะ มีค่าเฉลี่ย 3.94 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.88 มีความพึงพอใจในระดับมาก 
 กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการบริหารงานด้านบริหารบุคคลโดยมีค่าเฉลี่ยรวม  4.02  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.83 มีความพึงพอใจในระดับมาก  โดยเรียงความพึงพอใจในด้านบริหารงานบุคคล 3 อันดับแรก ซึ่ง
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย อันดับที่ 1 ครูผู้สอนมีบุคลิกภาพ ความประพฤติเหมาะสมแก่การเป็นครูมีค่าเฉลี่ย 
4.13  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 มีความพึงพอใจระดับมาก อันดับที่ 2 ครูผู้สอนใช้สื่อการสอนอย่างเหมาะสม
และสอดคล้องกับวิชา ค่าเฉลี่ย 4.12  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75  มีความพึงพอใจในระดับมาก  อันดับที่ 3 ครู
ร่วมมือกับผู้ปกครองในการแก้ปัญหาของกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ย 4.11  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 มีความพึง
พอใจระดับมาก 
 กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ ในการบริหารงานโรงเรียนอัสสัมชัญระยองในภาพรวม  มีค่าเฉลี่ยรวม  4.01 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 มีความพึงพอใจในระดับมาก  โดยเรียงความพึงพอใจของผู้ปกครองและกลุ่ม
ตัวอย่างในการบริหารงานโรงเรียนอัสสัมชัญระยองในภาพรวม เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย อันดับที่ 1 การ
บริหารงานด้านปกครอง มีค่าเฉลี่ย 4.23  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.78 มีความพึงพอใจในระดับมาก  อันดับที่ 2 
การบริหารงานด้านกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย 4.19   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 มีความพึงพอใจในระดับมาก  อันดับ
ที่ 3 การบริหารงานด้านบุคคล มีค่าเฉลี่ย  4.02  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 มีความพึงพอใจในระดับมาก 
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5.3 สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 

ตารางท่ี 57 แสดงสรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจ าปี 2558  
  ระดับปฐมวัย  

เป้าหมายโรงเรียน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ร้อยละ
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละ บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีตาม
เกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย 
และมีสุนทรียภาพตาม
มาตรฐานสากล 
(เป้าหมายข้อที่ 1) 

1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีน้ าหนักส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  (มฐ.1) 

80 99.11   

1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะการ
เคลื่อนไหวตามวัย  (มฐ.1) 

85 95.56   

1.3 ร้อยละของผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพของตน  (มฐ.1) 

85 91.42   

1.4 ร้อยละของผู้เรียนหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่
เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด 
(มฐ.1) 

90 91.27   

2.1 ร้อยละของผู้เรียนร่าเริงแจ่มใส มี
ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง  (มฐ.2) 

85 98.37   

2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความมั่นใจและกล้า
แสดงออก (มฐ.2) 

85 88.90   

2.3 ร้อยละของผู้เรียนควบคุมอารมณ์ตนเอง
ได้เหมาะสมกับวัย (มฐ.2) 

90 92.15   

2.4 ร้อยละของผู้เรียนชื่นชมศิลปะ ดนตรี 
การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ (มฐ.2) 
 

85 98.37   

2. ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมอันพึง
ประสงค์น าไปสู่บุคลิกภาพ
แหง่ความส าเร็จ (เป้าหมาย
ข้อที่ 2) 

3.1ร้อยละของผู้เรียน มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อ
ฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ (มฐ.3) 

95 92.75   

3.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต 
ช่วยเหลือแบ่งปัน (มฐ.3) 

95 98.66   

3.4 ร้อยละของผู้เรียนประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ  
(มฐ.2) 
 

95 100   

3.  ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบตาม 
หลักสูตรสถานศึกษา  
(เป้าหมายข้อที่ 3) 
 
 
 

4.1 ร้อยละของผู้เรียนสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว 
ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ 

85 88.46   
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เป้าหมายโรงเรียน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ร้อยละ
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละ บรรลุ ไม่บรรลุ 

4.  ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
(เป้าหมายข้อที่ 4) 
 

4.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์
การเรียนรู้ 

85 94.52   

5.  ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพล
โลกตามหลักสูตรมาตรฐาน 
สากล (เป้าหมายข้อที่ 6) 
 

4.3 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะทางภาษาที่
เหมาะสมกับวัย 

95 97.78   

6.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ตามเกณฑ์ที่
โรงเรียนก าหนด  
(เป้าหมายข้อที่ 7)  
 

4.4 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

90 89.05   

7. ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและ
อาชีพตามเป้าหมายจัดการ
เรียนรู้ศตวรรษที่ 21  
(เป้าหมายข้อที่ 5) 
 

4.5 ร้อยละของผู้เรียนมีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ 

85 94.97   

8. ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ตามที่
สถานศึกษาก าหนด  
(เป้าหมายข้อที่ 8) 
 

10.1 ระดับคุณภาพของการจัดโครงการ 
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมายวิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัด
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

95 92.80   

10.2ระดับคุณภาพของการด าเนินงาน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา 

95 86.13   

 11.1 ระดับคุณภาพการจัดโครงการ 
กิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบาย
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 

95 93.80   

 11.2 ระดับคุณภาพของการด าเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมาย 
 

95 77.50   

9.  ครูปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลตามเกณฑ์
OBECQA (เป้าหมายข้อที่ 9) 
 
 
 

5.1ร้อยละของครูเข้าใจปรัชญา หลักการ 
และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย
และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ์ 

85 97.77   



 

101 

เป้าหมายโรงเรียน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ร้อยละ
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละ บรรลุ ไม่บรรลุ 

10. โรงเรียนพัฒนาบุคลากร
ให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 
(เป้าหมายข้อที่ 10) 
 

5.2ร้อยละของครูจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและสามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

90 93.33   

11. โรงเรียนมีระบบบริหาร
ที่มีคุณภาพตามหลักธรร
มาภิบาล 
(เป้าหมายข้อที่ 15) 

5.3 ร้อยละของครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่
สร้างวินัยเชิงบวก 
5.4 ร้อยละของครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม สอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก 

90 
 

85 

97.77 
 

93.33 

 
 
 

 

 5.5 ร้อยละของครูใช้เครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลพัฒนาการของเด็กอย่าง
หลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการ
ของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

85 97.77   

 5.6 ร้อยละของครูวิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน
การปรับการจัดประสบการณ์ 

85 95.55   

 5.7 ร้อยละของครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการ
เรียนรู้ได้ตลอดเวลา 

90 100   

 5.8 ร้อยละของครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก 
และผู้ปกครอง 

90 100   

 5.9 ร้อยละของครูมีวุฒิและความรู้
ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย 

85 93.33   

 5.10 ร้อยละของครูจัดท าสารนิทัศน์และ
น ามาไตร่ตรอง เพ่ือใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาเด็ก 

85 95.55   

 6.1 ระดับคุณภาพของผู้บริหารเข้าใจ
ปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 

85 96.68   

 6.2 ระดับคุณภาพของผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ 
ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย  

90 88.99   

 6.3 ระดับคุณภาพของผู้บริหารใช้หลักการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการ
ประเมินผลหรือการวิจัย เป็นฐานคิดทั้งด้าน
วิชาการและการจัดการ  

85 85.81   

 6.4 ระดับคุณภาพของผู้บริหารสามารถ
บริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีก าหนดไว้ใน แผนปฏิบัติการ  
 

85 90.39   
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เป้าหมายโรงเรียน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ร้อยละ
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละ บรรลุ ไม่บรรลุ 

 6.5 ระดับคุณภาพของผู้บริหารส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  

90 85.12   

 6.6 ระดับคุณภาพของผู้บริหารให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา  

90 84.78   

 6.7 ร้อยละของเด็ก ผู้ปกครอง และชุมชน
พึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา
ปฐมวัย  

80 85.81   

12.โรงเรียนมีหลักสูตร
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
(เป้าหมายข้อที่ 11) 

7.1 ระดับคุณภาพของหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

90 98.75   

 7.2 ระดับคุณภาพของระบบและกลไกให้ผู้มี
ส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

90 90.03   

 7.3 ระดับคุณภาพของการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจ
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 

90 97.80   

 7.4 ระดับคุณภาพของการสร้างการมีส่วน
ร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง 
ชุมชน และท้องถิ่น 

85 88.00   

 7.5 ระดับคุณภาพของการจัดสิ่งอ านวย
ความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 

90 96.39   

13. โรงเรียนมีมาตรฐานการ
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
(เป้าหมายข้อที่ 12) 

7.5 ระดับคุณภาพของการจัดสิ่งอ านวย
ความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 

90 96.39   

8.1 ระดับคุณภาพของก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

85 90   

8.2 ระดับคุณภาพของการจัดท าและ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

90 81.20   

8.3 ระดับคุณภาพการจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศ และใช้สารสนเทศในการบริหาร
จัดการ 

85 80   

 8.4 ระดับคุณภาพของติดตามตรวจสอบ 
และประเมินผลการด าเนินงานคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 

85 85   
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เป้าหมายโรงเรียน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ร้อยละ
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละ บรรลุ ไม่บรรลุ 

 8.5 ระดับคุณภาพการน าผลการประเมิน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

85 90   

 8.6 ระดับคุณภาพของการจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน 

85 93.40   

 9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาการ
เรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 

90 93.80   

 9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กร
ที่เก่ียวข้อง 

95 92.20   

14.โรงเรียนมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยและพร้อมให้บริการ 
(เป้าหมายข้อที่ 14) 

8.3 ระดับคุณภาพการจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศ และใช้สารสนเทศในการบริหาร
จัดการ 
 

85 90   

15.โรงเรียนมีการสร้าง
เครือข่าย ความสัมพันธ์ 
ความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ
เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
(เป้าหมายข้อที่ 16) 

9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กร
ที่เก่ียวข้อง 
 

95 92.20   

ที่มา : งานนโยบายและแผน 
  
 จากตารางที ่49      พบว่า ในภาพรวมระดับปฐมวัย สามารถด าเนินการได้บรรลุตามเป้าหมาย โดยมีผล
การด าเนินงานเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ75.93 และเม่ือพิจารณาในรายตัวชี้วัด พบว่า มี 13 ตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย ซึ่งผู้เกี่ยวข้องจะน าข้อมูลไปวางแผนพัฒนาปรับปรุงการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ในปี
การศึกษาต่อไป ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชนอย่างยั่งยืน 
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ตารางท่ี 50 แสดงสรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจ าปี 2558  
  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

เป้าหมายโรงเรียน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ร้อยละ
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละ บรรลุ ไม่บรรลุ 

1.  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีตาม
เกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย
และมีสุนทรียภาพตาม
มาตรฐานสากล 
(เป้าหมายข้อที่ 1) 

1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย 
สม่ าเสมอ ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 

95 79.45   

1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีน้ าหนัก 
ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

95 84.86   

1.3 ร้อยละของผู้เรียนป้องกันตนเอง
จากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหา
ทางเพศ ผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

95 97.02   

 1.4 ร้อยละของผู้เรียนเห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม ผ่านเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 

95 95.28   

 1.5 ร้อยละของผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น ผ่านเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 

95 95.06   

 1.6 ร้อยละของผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/
นันทนาการตามจินตนาการ ผ่าน
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
 

95 95.58   

2.  ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมอันพึง
ประสงค์น าไปสู่บุคลิกภาพ
แห่งความส าเร็จ  
(เป้าหมายข้อที่ 2) 

2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามหลักสูตร ผ่านเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 
 

95 98.59   

2.2 ร้อยละของผู้เรียนที่เอ้ืออาทรผู้อื่น
และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณผ่าน
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
 

95 99.44   

 2.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ผ่าน
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

90 98.79   
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เป้าหมายโรงเรียน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ร้อยละ
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละ บรรลุ ไม่บรรลุ 

 2.4 ร้อยละของผู้เรียนที่ตระหนัก รู้
คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 

90 99.44   

3.  ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
(เป้าหมายข้อที่ 3) 

4.1 ร้อยละของผู้เรียนที่สรุปความคิด
จากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสาร
โดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของ
ตนเอง   ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 

90 99.80   

4.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ตามเกณฑ์ที่โรงเรียน
ก าหนด (เป้าหมายข้อที่ 7) 

4.2 ร้อยละของผู้เรียนที่น าเสนอวิธีคิด 
วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของ
ตนเอง ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 

85 93.47   

 4.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ก าหนด
เป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ ผ่าน
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

85 95.16   

 
 
 

4.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความคิด
ริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

85 99.80   

5.  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
ตามหลักสูตรสถานศึกษา
(เป้าหมายข้อที่ 7) 

3.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีนิสัยรักการ
อ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อ
ต่างๆ รอบตัว ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 

90 94.98   

 3.2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะในการ
อ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถาม
เพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม ผ่าน
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

90 95   

 3.3 ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ร่วมกัน
เป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อ
การเรียนรู้ระหว่างกัน ผ่านเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 
3.4  ร้อยละของผู้เรียนที่ใช้เทคโนโลยี
ในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน ผ่าน
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
 

85 
 
 
 

90 
 
 

95.15 
 
 
 

83.45 
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เป้าหมายโรงเรียน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ร้อยละ
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละ บรรลุ ไม่บรรลุ 

6.  ผู้เรียนมีทักษะชีวิต และ
อาชีพตามเป้าหมายจัดการ
เรียนรู้ศตวรรษที่ 21 
(เป้าหมายข้อที่ 5) 

6.1 ร้อยละของผู้เรียนที่วางแผนการ
ท างานและด าเนินการจนส าเร็จ ผ่าน
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

85 95.16   

7.  ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพล
โลกตามหลักสูตรมาตรสากล
(เป้าหมายข้อที่ 6) 

6.2 ร้อยละของผู้เรียนที่ท างานอย่างมี
ความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง ผ่านเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

80 91.14   

 6.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 

88 95.16   

 
 
 
 

6.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้สึกที่ดี
ต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพที่ตนเองสนใจ ผ่านเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

90 91.65   

8.  ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
(เป้าหมายข้อที่ 8) 

14.1 ระดับคุณภาพของการจัด
โครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
บรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และจุดเน้นของสถานศึกษา 

95 93.51   

 14.2 ระดับคุณภาพของการด าเนินงาน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ 
สถานศึกษา 

95 92.15   

 15.1 ระดับคุณภาพของโครงการ 
กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย 
จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป 

95 85.03   

 
 
 

15.2 ระดับคุณภาพของการด าเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมายและพัฒนาดีขึ้น
กว่าที่ผ่านมา 

95 82.92   

9.  ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลตาม
เกณฑ์OBECQA 
(เป้าหมายข้อที่ 9) 

7.1 ร้อยละของครูที่มีการก าหนด
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ 
ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

80 98.16   

10.  โรงเรียนพัฒนาบุคลากร
ให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 
(เป้าหมายข้อที่ 10) 
 
 

7.2 ร้อยละของครูที่มีการวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลใน
การวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

80 77.64   
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เป้าหมายโรงเรียน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ร้อยละ
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละ บรรลุ ไม่บรรลุ 

11.  โรงเรียนมีระบบบริหารที่
มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิ
บาล (เป้าหมายข้อที่ 15) 
 

7.3 ร้อยละของครูที่มีการออกแบบ
และการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา 

80 99.09   

 7.4 ร้อยละของครูที่ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน า
บริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

80 83.67   

 7.5 ร้อยละของครูที่มีการวัดและ
ประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

80 90   

 7.6 ร้อยละของครูที่ให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่
ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอภาค 

85 100   

 7.7 ร้อยละของครูที่มีการศึกษา วิจัย
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่
ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับ
การสอน 

80 80.63   

 7.8 ร้อยละของครูที่ประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกท่ีดี
ของสถานศึกษา 

80 75.85   

 7.9 ร้อยละของครูที่มีการจัดการเรียน
การสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็ม
เวลาเต็มความสามารถ 

80 100   

 8.1 ระดับคุณภาพของผู้บริหารที่มี
วิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่ม
ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 

90 81.20   

 8.2 ระดับคุณภาพของผู้บริหารที่ใช้
หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้
ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย 
เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการ
จัดการ 

85 100   

 8.3 ระดับคุณภาพของผู้บริหารที่
สามารถบริหารจัดการการศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ 
 

90 84.07   
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เป้าหมายโรงเรียน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ร้อยละ
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละ บรรลุ ไม่บรรลุ 

 8.4 ระดับคุณภาพของผู้บริหารที่มีการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 

80 85.80   

 8.5 ร้อยละของนักเรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนระดับ “ดี”
ขึ้นไป 

80 90   

 8.6 ระดับคุณภาพของผู้บริหารที่ให้
ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและ
เอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ
และเต็มเวลา 
 

90 100   

12.  โรงเรียนมีหลักสูตร
เทียบเคียงมาตรฐานสากล
(เป้าหมายข้อที่ 11) 

10.1 ระดับคุณภาพของหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเหมาะสมและสอดคล้อง
กับท้องถิ่น 

90 97   

 10.2 ระดับคุณภาพของการจัด
รายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียน
เลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถและความสนใจ 

90 97   

 10.3 ระดับคุณภาพของการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัด และความ
สนใจของผู้เรียน 

95 93.79   

 10.4 ระดับคุณภาพของการสนับสนุน
ให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้
ด้วยตนเอง 

80 90.63   

 10.5 ระดับคุณภาพการนิเทศภายใน 
ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง
สม่ าเสมอ 

80 100   

 10.6 ระดับคุณภาพของการจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 
 
 
 
 

90 87.60   
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เป้าหมายโรงเรียน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ร้อยละ
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละ บรรลุ ไม่บรรลุ 

13.  โรงเรียนมีมาตรฐานการ
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและ
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
(เป้าหมายข้อที่ 12) 

12.1 ระดับคุณภาพการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

85 96.80   

12.2 ระดับคุณภาพของการจัดท าและ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

90 90   

 12.3 ระดับคุณภาพของการจัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศใน
การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

85 75   

 12.4 ระดับความส าเร็จติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

85 95   

 12.5 ระดับความส าเร็จที่มีการน าผล
การประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

85 90   

 12.6 ระดับความส าเร็จการจัดท า
รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน 
 

85 95   

14.  โรงเรียนมีสภาพ 
แวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ  
(เป้าหมายข้อที่ 13) 

11.1 ระดับคุณภาพของการจัด
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน
มั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง
อ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ใน
สภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น 
และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
 

90 98.20   

 11.2 ระดับคุณภาพของการจัด
โครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 
 

85 90   

 11.3 ระดับคุณภาพของการจัดจัด
ห้องสมุดท่ีให้บริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 

85 95   
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เป้าหมายโรงเรียน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ร้อยละ
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละ บรรลุ ไม่บรรลุ 

 13.1 ระดับความส าเร็จของการสร้าง
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา 
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

85 78.40   

 13.2 ระดับความส าเร็จของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร
ภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัวชุมชน และ
องค์กรที่เก่ียวข้อง 

85 95.80   

15. โรงเรียนมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย และพร้อมให้บริการ 
(เป้าหมายข้อที่ 14) 

11.3 ระดับคุณภาพของการจัดจัด
ห้องสมุดท่ีให้บริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

95 95   

16. โรงเรียนมีการสร้าง
เครือข่าย ความสัมพันธ์ที่มี
คุณภาพเพื่อส่งเสริมให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ (เป้าหมายข้อที่ 16) 

9.1 ระดับคุณภาพของคณะกรรมการ
สถานศึกษาท่ีรู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ระเบียบก าหนด 

95 92   

9.2 ระดับคุณภาพของคณะกรรมการ
สถานศึกษาท่ีก ากับติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

95 75   

 9.3 ระดับคุณภาพของผู้ปกครองและ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา 

95 81.65   

ที่มา : งานนโยบายและแผน 
  
 จากตารางที่ 50      พบว่าในภาพรวมระดับพ้ืนฐานสามารถด าเนินการได้บรรลุตามเป้าหมาย โดยมีผล
การด าเนินงานเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ  70. 97 และเม่ือ พิจารณาในรายตัวชี้วัด พบว่า มี  18  ตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุ
ตามเป้าหมาย ซึ่งผู้เกี่ยวข้องจะน าข้อมูลไปวางแผนพัฒนาปรับปรุงการจัดการศึกษาของโรงเรียนในปีการศึกษา 
ต่อไปให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชนอย่างยั่งยืน 
 
 
 

 


