
 

 

บทที่ 2  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554 
 

2.1  โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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2.2  งานตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
เป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้
เกณฑ์ที่คาดหวัง
คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย                                                            90.00 
1.1 มีน้ําหนักสํวนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 90.00 
1.2 มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย 90.00 
1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 90.00 
1.4 หลีกเลี่ยงตํอสภาวะที่เสี่ยงตํอโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด 90.00 

 
โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกลําวข๎างต๎น 

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 

งานตามมาตรฐานการศึกษา 
1. งานกิจกรรมประจําป ี
  1.1 กิจกรรมวันเด็ก 

 
 
 
  1.2 กิจกรรมกีฬาส ี
 
 
 

    1.3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด๎านกีฬา 
 
 
 
2. งานควบคุมคุณภาพอาหาร 
 
 
 
3. งานสํงเสริมความรู๎ด๎านโภชนาการ 

 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของครูที่เข๎ารํวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
ระดับดีขึ้นไป  คิดเป็นร๎อยละ 99.54 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู๎ปกครอง         
ที่เข๎ารํวมกิจกรรม มีความพึงพอใจ                                  
ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ 98.35 
 
ผลการประเมินความคิดเห็นของครู                                     
มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม ระดับ                 
ดีขึ้นไป  คิดเป็นร๎อยละ 74.30 
 
นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีความ              
พึงพอใจในคุณภาพอาหารในระดับมาก               
ร๎อยละ 98.75 
 
นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนได๎ความรู๎ 
และสามารถนําไปใช๎ในชีวิตประจําวัน คิดเป็น
ร๎อยละ 99.20 
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              โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกลําวข๎างต๎น 
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 

4. งานสํงเสริมสุขภาพนักเรียนและบุคลากร 
 
 
 
5. งานให๎ภูมิคุ๎มกันโรค 
 
 
6. งานประกันอุบัติเหตุ 

นักเรียนและบุคลากรมีความพึงพอใจ                    
ในรูปแบบการให๎ความรู๎ด๎านสุขภาพอนามัย 
อยูํในระดับดี ร๎อยละ 100.00 
 
นักเรียนกลุํมเป้าหมายทุกคนได๎รับ               
ภูมิคุ๎มกันโรค 
 
1.นักเรียนและบุคลากรทําประกันอุบัติเหตุ
ครบทุกคน คิดเป็นร๎อยละ 100.00 
2.บุคลากรทุกคนมีความพึงพอใจ                             
อยูํในระดับดี  ร๎อยละ 100.00 

 
 

เป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์ที่คาดหวัง

คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานที่ 2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ                                90.00 
2.1 รําเริงแจํมใส มีความรู๎สึกที่ดีตํอตนเอง 90.00 
2.2 มีความมั่นใจและกล๎าแสดงออก 90.00 
2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได๎เหมาะสมกับวัย                                                    90.00 
2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาต ิ 90.00 

 
              โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกลําวข๎างต๎น 

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 

งานตามมาตรฐานการศึกษา 
1. งานกิจกรรมประจําป ี
    - กิจกรรมกีฬาส ี
 

 

 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู๎ปกครอง         
ที่เข๎ารํวมกิจกรรม มีความพึงพอใจในการจัด                      
กิจกรรมระดับดีขึ้นไป   ร๎อยละ 98.35 
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              โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกลําวข๎างต๎น 
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 

2. งานเสริมสร๎างระเบียบวินัย 
     - กิจกรรมติดตามพฤติกรรมผู๎เรียน 
 
3. งานสํงเสริมศักยภาพผู๎เรียน 
  3.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด๎านการร๎องเพลง 
 
 
  3.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด๎านนาฎศิลป์ และ               
        ลีลาประกอบเพลง 
 
 
  3.3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด๎านกีฬา 
 
 
 
  3.4 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด๎านศิลปะ 

ร๎อยละ 97.31 ของนักเรียนที่มีพฤติกรรมดีขึ้น
หลังการเข๎ารํวมกิจกรรม   
 
ผลการประเมินความคิดเห็นของครู  มีความ-               
พึงพอใจในการจัดกิจกรรม ระดับดีขึ้นไป                   
คิดเป็นร๎อยละ 96.70 
 
ผลการประเมินความคิดเห็นของครู                               
มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม ระดับดีขึ้น
ไป คิดเป็นร๎อยละ 96.20 
 
ผลการประเมินความคิดเห็นของครู  มีความ-               
พึงพอใจในการจัดกิจกรรม ระดับดีขึ้นไป                   
คิดเป็นร๎อยละ 74.30 
 
ผลการประเมินความคิดเห็นของครู                               
มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม ระดับดี            
ขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ 87.00 

 
 

เป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์ที่คาดหวัง

คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานที่ 3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 90.00 
3.1 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคําสั่งสอนของพํอแมํ ครูอาจารย ์ 90.00 
3.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต ชํวยเหลือแบํงปัน 90.00 
3.3 เลํนและทํางานรํวมกับผู๎อื่นได ๎ 90.00 
3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 90.00 
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โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกลําวข๎างต๎น 
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 

1. งานเสริมสร๎างระเบียบวินัย 
    1.1 กิจกรรมสํงเสริมระเบียบวินัย 
 

 
 

1.2 กิจกรรมติดตามพฤติกรรมผู๎เรียน 
 
 

1.3 กิจกรรมเด็กดีมีวินัย 
 
2. งานเสริมสร๎างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 2.1 กิจกรรมเด็กดีมีคุณธรรม 

 
 
 
 2.2 กิจกรรมหนูรักความเป็นไทยในวัฒนา 
 
 
 

3.งานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์
  3.1 กิจกรรมใช๎อยํางพอเพียง 
 
 
 

   3.2 กิจกรรมนักอนุรักษ์รุํนจิ๋ว  
 
 
 

 
1.มีคํูมือนักเรียนท่ีชัดเจน 
2.ผลการประเมินความพึงพอใจในคูํมือนักเรียน 
ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ 100.00 
 
ร๎อยละ 97.31 ของนักเรียนที่มีพฤติกรรมดีขึ้น
หลังการเข๎ารํวมกิจกรรม   
 
ผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียนด๎านระเบียบ
วินัยอยูํในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ 99.50 
 
ผลการประเมินด๎านคุณธรรมจริยธรรม พบวํา
นักเรียนมีพฤติกรรมอยูํในระดับดีขึ้นไป               
ร๎อยละ 99.73   
 
ผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน                      
ด๎านความเป็นไทย อยูํในระดับดีขึ้นไป                          
คิดเป็นร๎อยละ 99.46   
 
 
ผลการประเมินความคิดเห็นของผู๎ปกครอง และ
ครูที่เข๎ารํวมกิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับ              
ดีขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ 94.60 
 
ผลการประเมินความคิดเห็นของผู๎ปกครอง และ
ครูที่เข๎ารํวมกิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับ              
ดีขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ 92.80 
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เป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์ที่คาดหวัง

คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานที่ 4   เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา                              90.00 
4.1 สนใจเรียนรู๎สิ่งรอบตัว ซักถามอยํางตั้งใจ และรักการเรียนรู๎  90.00 
4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตํางๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู ๎ 90.00 
4.3 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย 90.00 
4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 90.00 
4.5 มีจินตนาการ และความคิดสร๎างสรรค์ 90.00 

 
 

โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกลําวข๎างต๎น 
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 

1.งานจัดการเรียนรู๎แบบโครงการ 
 
 
2.งานจัดการเรียนการสอน 
   -กิจกรรมทัศนศึกษาแหลํงเรียนรู ๎
 
 
3.งานสํงเสริมศักยภาพผู๎เรียน 
  3.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด๎านการร๎องเพลง 
 
 
 
  3.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด๎านนาฎศิลป์ และ               
        ลีลาประกอบเพลง 
 
 
  3.3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด๎านศิลปะ 
 
 

ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู๎                      
แบบโครงการ ร๎อยละ 98.62 
 
 
นักเรียนเกิดการเรียนรู๎ และมีทักษะการแสวงหา
ความรู๎อยูํในระดับดีขึ้นไป ร๎อยละ 100.00 
 
 
ผลการประเมินความคิดเห็นของครู  มีความ-               
พึงพอใจในการจัดกิจกรรม ระดับดีขึ้นไป                   
คิดเป็นร๎อยละ 96.70 
 
ผลการประเมินความคิดเห็นของครู                               
มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม ระดับดีขึ้นไป 
คิดเป็นร๎อยละ 96.20 
 
ผลการประเมินความคิดเห็นของครู                               
มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม ระดับดีขึ้นไป 
คิดเป็นร๎อยละ 87.00 
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เป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์ที่คาดหวัง

คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานที่ 5   ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และ                
                         เกิดประสิทธิผล                                                      

90.00 

5.1  ครูเข๎าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย  
      และสามารถนํามาประยุกต์ใช๎ในการจัดประสบการณ์ 

90.00 

5.2   ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล๎องกับหลักสูตรการศึกษา 
        ปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนร๎ูท่ีหลากหลาย สอดคล๎องกับ 
        ความแตกตํางระหวาํงบุคคล 

90.00 

5.3   ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร๎างวินัยเชิงบวก      90.00 
5.4   ครูใช๎ส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล๎องกับพัฒนาการของเด็ก 90.00 
5.5   ครูใช๎เคร่ืองมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอยํางหลากหลาย  
        และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแกผ๎ูํปกครอง 

90.00 

5.6   ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ที่ตนรับผิดชอบ และใช๎ผลในการปรับ 
        การจัดประสบการณ์ 

90.00 

5.7   ครูจัดสิ่งแวดล๎อมให๎เกิดการเรียนรู๎ได๎ตลอดเวลา 90.00 
5.8   ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู๎ปกครอง 90.00 
5.9   ครูมีวุฒิและความรู๎ความสามารถในด๎านการศึกษาปฐมวัย 90.00 
5.10 ครูจัดทําสารนิทัศน์และนํามาไตรํตรองเพื่อใช๎ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 90.00 

 
โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกลําวข๎างต๎น 

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 
1.งานวางแผนการจัดประสบการณ ์
 
 
 
2. งานสร๎างบรรยากาศการเรียนรู๎ 

ผลการประเมินแผนการจัดประสบการณ์                       
มีประสิทธิภาพอยูํในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น                
ร๎อยละ 100.00 
 
นักเรียนและครูมีความพึงพอใจในการจัด
บรรยากาศการเรียนรู๎ในระดับดีมาก                         
ร๎อยละ 100.00 
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โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกลําวข๎างต๎น 
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 

3. งานจัดการเรียนรู๎แบบโครงการ 
 
 
4. งานพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 
 
 
 
5. งานวัดและประเมินพัฒนาการ 
 

ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู๎                      
แบบโครงการ ร๎อยละ 98.62 
 
ผลการประเมินการใช๎หลักสูตร                                     
มีความเหมาะสมอยูในระดับดีขึ้นไป                             
ร๎อยละ 100.00 
 
ผลการประเมินพบวํา เครื่องมือวัดและประเมิน
พัฒนาการเด็ก มีคุณภาพอยูํในระดับดีขึ้นไป   
ร๎อยละ 90.00 

 
 
 

เป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์ที่คาดหวัง

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 6   ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และ 
                         เกิดประสิทธิผล 

5 

6.1  ผู๎บริหารเข๎าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 5 
6.2  ผู๎บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู๎นํา และความคิดริเริ่มที่เน๎นการพัฒนาเด็กปฐมวัย 5 
6.3  ผู๎บริหารใช๎หลักการบริหารแบบมีสํวนรํวมและใช๎ข๎อมูลการประเมินผลหรือ 
       การวิจยัเป็นฐานคิดท้ังด๎านวิชาการ และการจัดการ                                                                                       

5 

6.4  ผู๎บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให๎บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา 
       คุณภาพสถานศึกษา 

5 

6.5  ผู๎บริหารสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให๎มีประสิทธิภาพ 5 
6.6  ผู๎บริหารให๎คําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสํการจัดการศึกษา 
       ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

5 

6.7  เด็ก ผู๎ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 5 
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โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกลําวข๎างต๎น 
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 

1. งานประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
 
2. งานสวัสดิการ 
 
 
3. งานแผนพัฒนาโรงเรียน 
   3.1 งานกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
      ตามแผนปฏิบัติงานประจําป ีปีการศึกษา  2554 
 

 
 
 
 
 3.2 งานจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปี                                             
       ปีการศึกษา  2555 
 
 
 
 
 
 

 
4.งานจัดระบบบริหาร 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรปฏิบัติงานสอดคล๎องกับมาตรฐาน และ 
ตรงกับภาระงาน  ร๎อยละ  93.72 
 
บุคลากรมีความพึงพอใจตํอสวัสดิการตําง ๆ      
อยูํในระดับดีมากขึ้นไป  ร๎อยละ  91.12 
 
 
1.ระดับความสําเร็จของโครงการตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ร๎อยละ 76.19     มีคุณภาพ
ระดับดีขึ้นไป 
2.ระดับความสําเร็จของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตามมาตรฐานการศึกษา ร๎อยละ 94.44 มีคุณภาพ
ระดับดีขึ้นไป 
 
1.ผู๎เข๎ารํวมประชุมร๎อยละ 91.31 เห็นวํา
แผนปฏิบัติงานประจําปี มีความเหมาะสม
สอดคล๎องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา     
และมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายใน 
2.จากการประเมินโครงการตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา จํานวน 16 ตัวชี้วัดฯ บรรลุ
เป้าหมาย 15 ตัวชี้วัดฯ คิดเป็นร๎อยละ 93.75 
 
1.บุคลากรและผู๎เกี่ยวข๎องมีความพึงพอใจระบบ
การบริหารงานตามโครงสร๎างการบริหารงาน
โรงเรียน ในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 60.30 
2.บุคลากรและผู๎เกี่ยวข๎องเห็นวํา คูํมือ                         
การปฏิบัติงานมีความชัดเจนครอบคลุมภาระงาน
ของทุกฝ่าย และสามารถนําไปปฏิบัติได๎ในระดับ
ดีขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ 80.16 
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โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกลําวข๎างต๎น 
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 

5.งานนโยบาย 
 
 
6.งานนิเทศการเรียนการสอนและพัฒนาบุคลากร 
 
 
7. งานพัฒนาบุคลากร 
 
 
 
 
8. งานวางแผนอัตรากําลังสรรหา 
 
 
 
9. กิจกรรมผู๎ปกครองเครือขําย 
 

ผู๎เกี่ยวข๎องร๎อยละ 90.78 เห็นวํานโยบายของ
โรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎าน 
 
ครูมีความรู๎ความสามารถในการจัดการเรียนรู๎ที่มี
ประสิทธิภาพ ร๎อยละ 95.83 
 
1.บุคลากร สามารถนําความรู๎ที่ได๎รับมาขยายผล
และพัฒนางานอยูํในระดับดีขึ้นไปร๎อยละ 91.00 
2.บุคลากรได๎รับการพัฒนาในวิชาชีพที่สอน      
ไมํต่ํากวํา 20 ชั่วโมง/ปี  ร๎อยละ 94.79 
 
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความร๎ู
ความสามารถ สอดคล๎องกับภาระงาน                                   
ที่รับผิดชอบ ร๎อยละ 100.00 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู๎ปกครอง         
มีความพึงพอใจ ในการจัดกิจกรรมระดับดีขึ้นไป                           
คิดเป็นร๎อยละ 93.30 
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เป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์ที่คาดหวัง

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 7   แนวการจัดการศึกษา 5 
7.1  มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา และนําสูํการปฏิบัติได๎อยําง               
       มีประสิทธิภาพ 

5 

7.2  มีระบบและกลไกให๎ผู๎มีสํวนรํวมทุกฝ่ายตระหนักและเข๎าใจการจัดการศึกษา 
       ปฐมวัย   

5 

7.3  จัดกิจกรรมเสริมสร๎างความตระหนักรู๎และความเข๎าใจหลักการจัดการศึกษา 
       ปฐมวัย   

5 

7.4  สร๎างการมีสํวนรํวมและแสวงหาความรํวมมือกับผ๎ูปกครอง ชุมชน และ 
       ท๎องถ่ิน   

5 

7.5  จัดสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอยํางรอบด๎าน 5 
 

โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกลําวข๎างต๎น 
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 

1.งานพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 
 
 
 
2.งานจัดการเรียนรู๎แบบโครงการ 
 
 
3.งานประชาสัมพันธ ์
 
 
 
4. งานชุมชนสัมพันธ ์
 
 
 
 

ผลการประเมินการใช๎หลักสูตร                                     
มีความเหมาะสมอยูในระดับดีขึ้นไป                             
ร๎อยละ 100.00 
 
ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู๎                      
แบบโครงการ ร๎อยละ 98.62 
 
ร๎อยละ 91.00 ของครู นักเรียน ผู๎ปกครอง และ
ชุมชนมีความพึงพอใจในรูปแบบ                              
การประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 
 
ร๎อยละ 80.40 ของครู นักเรียนและชุมชน                     
เกิดความประทับใจบุคลากร ครูและนักเรียน               
ที่ให๎ความรํวมมือ  รับและรํวมกิจกรรม ตําง ๆ             
ของชุมชนเป็นอยํางด ี
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โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกลําวข๎างต๎น 
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 

5. งานสร๎างบรรยากาศการเรียนรู ๎
 
 
 
6. งานควบคุมคุณภาพอาหาร 
 
 
 
7. งานสํงเสริมความรู๎ด๎านโภชนาการ 
 
 
 
8. งานสํงเสริมสุขภาพนักเรียนและบุคลากร 
 
 
 
9. งานให๎ภูมิคุ๎มกันโรค 
 
 
10. งานประกันอุบัติเหต ุ
 
 

นักเรียนและครูมีความพึงพอใจในการจัด
บรรยากาศการเรียนรู๎ ในระดับดีมาก                         
ร๎อยละ 100.00 
 
นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีความ              
พึงพอใจในคุณภาพอาหารในระดับมาก               
ร๎อยละ 98.75 
 
นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนได๎ความรู๎ และ
สามารถนําไปใช๎ในชีวิตประจําวัน คิดเป็น                
ร๎อยละ 99.20 
 
นักเรียนและบุคลากรมีความพึงพอใจ                    
ในรูปแบบการให๎ความรู๎ด๎านสุขภาพอนามัย     
อยูํในระดับดี ร๎อยละ 100.00 
 
นักเรียนกลุํมเป้าหมายทุกคนได๎รับ               
ภูมิคุ๎มกันโรค 
 
1.นักเรียนและบุคลากรทําประกันอุบัติเหตุ                
ครบทุกคน คิดเป็นร๎อยละ 100.00 
2.บุคลากรทุกคนมีความพึงพอใจ                             
อยูํในระดับดี  ร๎อยละ 100.00 
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เป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์ที่คาดหวัง

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 8   สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที ่
                         ก าหนดในกฎกระทรวง 

5 

8.1  กําหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 5 
8.2  จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุํง    
       พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

5 

8.3  จัดระบบข๎อมูลสารสนเทศและใช๎สารสนเทศในการบริหารจัดการ 5 
8.4  ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานคุณภาพภายในตาม 
       มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

5 

8.5  นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช๎วางแผนพัฒนา 
       คุณภาพการศึกษาอยาํงตํอเน่ือง 

5 

8.6  จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน   5 
 

โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกลําวข๎างต๎น 
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 

1.งานสร๎างและพัฒนามาตรฐานการศึกษา  
โรงเรียน  
   -งานจัดทํามาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.งานนโยบาย 
 

1. มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนเกิดจากการศึกษา
วิเคราะห์มาตรฐาน และตัวบํงชี้ตามที่ 
กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช ๎

2. มาตรฐาน และตัวบํงชี ้ยังไมสํะท๎อนอัตลักษณ์ 
และมาตรการสํงเสริมของโรงเรียนอยํางชัดเจน 

3. มีการประกาศคําเป้าหมาย ให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎อง
รับทราบ  โดยประกาศเผยแพรํในwebsite ของ
โรงเรียน และติดป้ายนิเทศ บริเวณหน๎าอาคารระดับ
ปฐมวัย 
4. ผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับมาตรฐาน
การศึกษา  ร๎อยละ 85 ของบุคลากร และผู๎เกี่ยวข๎อง  
มีความพึงพอใจมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
อยูํในระดับมาก 

ผู๎เกี่ยวข๎องร๎อยละ 90.78 เห็นวํานโยบายของ
โรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎าน 
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โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกลําวข๎างต๎น 
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 

3. งานแผนพัฒนาโรงเรียน 
   3.1 งานกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
ตามแผนปฏิบัติงานประจําป ีปีการศึกษา  2554 
 
 
 
 
 
 3.2 งานจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปี                                        
ปีการศึกษา  2555 
 
 
 
 
 
 

4. การจัดระบบข๎อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
 
 

 

 
1.ระดับความสําเร็จของโครงการตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ร๎อยละ 76.19     มีคุณภาพระดับดี
ขึ้นไป 
2.ระดับความสําเร็จของงาน/โครงการ/กิจกรรม ตาม
มาตรฐานการศึกษา ร๎อยละ 94.44 มีคุณภาพระดับดี
ขึ้นไป 
 
1.ผู๎เข๎ารํวมประชุมร๎อยละ 91.31 เห็นวําแผนปฏิบัติ
งานประจําป ีมีความเหมาะสมสอดคล๎องกับ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมาตรฐาน
การศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 
2.จากการประเมินโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา จํานวน 16 ตัวชี้วัดฯ บรรลุเป้าหมาย 15 
ตัวชี้วัดฯ คิดเป็นร๎อยละ 93.75 
 
1. จัดทําระบบสารสนเทศเป็นหมวดหมูํ ครอบคลุม
ครบถ๎วน  
2. ข๎อมูลสารสนเทศเกิดจากความรํวมมือของ            
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข๎อง 
3. มีการให๎บริการข๎อมูลสารสนเทศใน                        
รูปเอกสาร  และทาง website 
4. ผลการตรวจสอบข๎อมูลสารสนเทศพบวําข๎อมูล
ทุกฝ่าย/ งาน มีความครบถ๎วน คดิเป็นร๎อยละ 100 
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โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกลําวข๎างต๎น 
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 

5.งานติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
   5.1 งานติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดย      
         คณะกรรมการท่ีโรงเรียนแตํงต้ัง 
 
 
 
 
 
 
   5.2 งานติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดย    
         หนํวยงานต๎นสังกัด 
 
6. งานประเมินคุณภาพภายใน 
 
 
7.งานพัฒนาระบบสารสนเทศ  
  7.1 งานพัฒนา/ปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์ 
 
 
 
  7.2 งานพัฒนา/ปรับปรุงเวบ็ไซต์ 
       7.2.1 ปรับปรุงข๎อมูลให๎เป็นปัจจุบัน ถูกต๎อง
ครบถ๎วน 
       7.2.2 ปรับระบบเว็บไซต์เพื่อจัดการข๎อมูล
สารสนเทศให๎เป็นศูนย์กลาง       
 
 

 
1. มีการดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ภายใน  ตามมาตรฐานการศึกษา จํานวน  3 ครั้ง 

2. ผู๎ทรงคุณวุฒิจากหนํวยงาน ต๎นสังกัด และ
ชุมชนมีสํวนรํวมในการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน 

3. ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอยูํในระดับ                  
ดีมาก (ระดับคุณภาพ 4) 
 
ระบบประกันคุณภาพภายในมีคุณภาพ อยูํใน
ระดับดีมาก (ร๎อยละ 100) 
 
ร๎อยละ 100  ของผลการประเมินตามมาตรฐาน
การศึกษาแตํละมาตรฐานอยูํในเกณฑร์ะดับดี           
ขึ้นไป 
 
ร๎อยละ 76.43 ของผ๎ูใช๎บริการมีความพึงพอใจ 
โปรแกรมประยุกต์ที่มีประสิทธิภาพเอื้อตํอการ
ใช๎งาน 
 
 
ร๎อยละ 95.00 ของผ๎ูใช๎บริการมีความพึงพอใจ
ขําวสารข๎อมูล ถูกต๎องครบถ๎วนเป็นปัจจุบัน                 
บนเว็บไซต ์   
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เป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์ที่คาดหวัง

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 9   สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา                 
                         เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

5 

9.1  เป็นแหลํงเรียนรู๎เพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 5 
9.2  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกันภายในสถานศึกษา ระหวํางสถานศึกษากับ 
       ครอบครัว ชุมชน และองค์กรท่ีเก่ียวข๎อง 

5 

 
โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกลําวข๎างต๎น 

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 
1.งานพัฒนาแหลํงเรียนรู ๎
  1.1 กิจกรรมผลิตปุ๋ยชีวภาพ 
 
 

  1.2 กิจกรรมเพาะเห็ดเพาะความรู ๎
 
 

  1.3 กิจกรรมจัดทําข๎อมูลสารสนเทศของพรรณไม๎
ภายในโรงเรียน 
 
 
  1.4 งานดูแล บํารุงรักษาแหลํงเรียนรู๎ และภูมิทัศน ์ 
 
 
 

2. งานประชาสัมพันธ ์
 
 
 

3. งานชุมชนสัมพันธ ์
 
 

 

 
นักเรียนและบุคลากรท่ีเกี่ยวข๎องมีความพึงพอใจ
อยูํในระดับดีขึ้นไป ร๎อยละ 82.40 
 

นักเรียนและบุคลากรท่ีเกี่ยวข๎องมีความพึงพอใจ
อยูํในระดับดีขึ้นไป ร๎อยละ 82.00 
 

นักเรียน ครูและผู๎ท่ีสนใจมีความพึงพอใจ                  
ในการจัดกิจกรรมอยูํในระดับดีขึ้นไป                      
ร๎อยละ 92.34 
 
นักเรียน ครูและผู๎ท่ีสนใจมีความพึงพอใจ                  
ในการจัดกิจกรรมอยูํในระดับดีขึ้นไป                      
ร๎อยละ 95.67 
 

ร๎อยละ 91.00 ของครู นักเรียน ผู๎ปกครอง และ
ชุมชนมีความพึงพอใจในรูปแบบ                              
การประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 
 

ร๎อยละ 80.40 ของครู นักเรียนและชุมชน                     
เกิดความประทับใจบุคลากร ครู และนักเรียน               
ที่ให๎ความรํวมมือ  รับและรํวมกิจกรรม ตําง ๆ             
ของชุมชนเป็นอยํางดี   
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เป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์ที่คาดหวัง

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 10   การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์   
                           และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 

5 

10.1  จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให๎บรรลุเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์  
         และจุดเน๎นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา   

5 

10.2  ผลการดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย    5 
 

โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกลําวข๎างต๎น 
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 

1. งานเสริมสร๎างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1.1 กิจกรรมเด็กดีมีคุณธรรม 

 
 
 
  1.2 กิจกรรมหนูรักความเป็นไทยในวัฒนา 
 
 
 

2. กิจกรรมพี่ต๎นแบบกุลสตรีศรีวัฒนา 
 
 
 
 
3. กิจกรรมรักษ์วัฒนา 
 
 
 
4. งานจัดการเรียนรู๎แบบโครงการ 
 

 
ผลการประเมินด๎านคุณธรรมจริยธรรม พบวํา
นักเรียนมีพฤติกรรมอยูํในระดับดีขึ้นไป               
ร๎อยละ 99.73   
 
ผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน                      
ด๎านความเป็นไทย อยูํในระดับดีขึ้นไป                          
คิดเป็นร๎อยละ 99.46   
 
1.ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมอยูํในระดับดีขึ้นไป ร๎อยละ 97.78 
2.นักเรียนมีความเป็นกุลสตรีวัฒนาในระดับดี
มาก ร๎อยละ 60.48 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจรูปแบบ และ
กระบวนการปลูกฝังความเป็นกุลสตรีที่ดี และ            
มีภาวะผู๎นําอยูํในระดับดีขึ้นไป ร๎อยละ 97.34 
 
ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู๎                      
แบบโครงการ ร๎อยละ 98.62 
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เป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้
เกณฑ์ที่คาดหวัง
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 11   การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบาย และแนวทางปฏิรูป      
                           การศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึน้ 

5 

11.1  จัดโครงการ กิจกรรมสํงเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัด 
         การศึกษาปฐมวยั 

5 

11.2  ผลการดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 5 
 

 
 

โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกลําวข๎างต๎น 
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 

โครงการวัฒนา...สร๎างโลกสีเขียว 
 

1.ร๎อยละ 96.62 ของครู นักเรียนและบุคลากร                
ในโรงเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจ และเห็นคุณคําของ
พลังงาน และสามารถปฏิบัติได๎อยํางถูกวิธ ี
2.โรงเรียนสามารถสร๎างเครือขํายรักษ์พลังงานกับ
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ได๎ 1 โรงเรียน 
3.ร๎อยละ 96.08 ของครู นักเรียนและบุคลากร                 
ในโรงเรียนมีความพึงพอใจในการเข๎ารํวมกิจกรรม 
ในการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎อยูํใน
ระดับดีขึ้นไป 
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2.3  งานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้
เกณฑ์ที่คาดหวัง
คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1   ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ    90.00 
1.1 สุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกาย สม่ําเสมอ   90.00 
1.2 น้ําหนัก สํวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน   90.00 
1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให๎โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง

ตํอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
90.00 

1.4 เห็นคุณคําในตนเอง มีความมั่นใจ กล๎าแสดงออกอยํางเหมาะสม 90.00 
1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให๎เกียรติผู๎อื่น 90.00 
1.6 สร๎างผลงานจากเข๎ารํวมกิจกรรมด๎านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา

นันทนาการ ตามจินตนาการ     
90.00 

 
โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกลําวข๎างต๎น 

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 

งานตามมาตรฐานการศึกษา 
1. งานกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  1.1 กิจกรรมสาววัยใสใสํใจสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
  1.2  กิจกรรมสํงเสริมสุขภาพ 
 
 
   
 

 
 
1. นักเรียนร๎อยละ 100.00 เข๎ารํวมกิจกรรม  
2. นักเรียนร๎อยละ 100.00 ได๎รับการเสริมความรู๎
ด๎านสุขศึกษา และพลศึกษาเต็มตามศักยภาพ 
3. นักเรียนร๎อยละ 99.60 ผํานการทดสอบ
สมรรถภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
4. นักเรียนร๎อยละ 91.06 มีความพึงพอใจ                     
ในการเข๎ารํวมกิจกรรม 
 
1.นักเรียนร๎อยละ 96.95 เข๎ารํวมกิจกรรม และ                  
ออกกําลังกายอยํางสม่ําเสมอ 
2. นักเรียนร๎อยละ 93.23 มีความพึงพอใจ                     
ในการเข๎ารํวมกิจกรรม 
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โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกลําวข๎างต๎น 
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 

  1.3 กิจกรรมพิพิธทัศนา    
 
 
 
 
 

 
 
 

  1.4 กิจกรรมจินตนาการสานศิลป์ 
 
 
 

  1.5 กิจกรรมสานฝันศิลปิน 
 
 
 

2. งานโภชนาการ 
2.1 งานควบคุมคุณภาพอาหาร 

 
 
 
  2.2  งานสํงเสริมความรู๎ด๎านโภชนาการ 
 
 
 

3. งานให๎บริการปฐมพยาบาล และตรวจรักษา    
    เบื้องต๎น 
 
4. งานสํงเสริมสุขภาพอนามัยผู๎เรียน และบุคลากร 
 

1.นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรม ร๎อยละ 84.00                     
มีความตระหนักถึงความสําคัญ และเห็นคุณคํา
ของศิลปวัฒนธรรมไทย 
2. นักเรียนร๎อยละ 89.00 เห็นคุณคําในตนเอง                
มีความมั่นใจกล๎าแสดงออกอยํางเหมาะสม                   
ในระดับดีมาก 
3. นักเรียนร๎อยละ 90.88 มีความพึงพอใจ                       
ในการจัดกิจกรรมในระดับดีขึ้นไป        
 

นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ                       
ในการจัดกิจกรรมในระดับมากขึ้นไป คิดเป็น  
ร๎อยละ 100.00        
 

นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ                       
ในการจัดกิจกรรมในระดับมากขึ้นไป คิดเป็น  
ร๎อยละ 100.00        
 

 
นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน                               
มีความพึงพอใจในคุณภาพอาหารอยูํในระดับ
มาก คิดเป็นร๎อยละ 98.87 
 
นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนได๎ความรู๎ 
และสามารถนําไปใช๎ในชีวิตประจําวัน คิดเป็น
ร๎อยละ 99.20 
 

ผู๎ใช๎บริการมีความพึงพอใจในการให๎บริการ      
อยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 99.41 
 
ผู๎ใช๎บริการมีความพึงพอใจ อยูํในระดับดี คิดเป็น
ร๎อยละ 99.66 
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โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกลําวข๎างต๎น 
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 

5. งานให๎ภูมิคุ๎มกันโรคแกํนักเรียนระดับ    
    ประถมศึกษา 
 
 
6. งานรณรงค์กําจัดลูกน้ํายุงลาย 
 
 
 
 
7. งานประกันอุบัติเหต ุ
 
 
 
 
8.โครงการสํงเสริมศักยภาพ และสุนทรียภาพ                    
    ด๎านดนตร ี
   8.1 กิจกรรมดนตรีไทย 
 
 
 
   8.2  กิจกรรมวงเครื่องสายสากล 
 
 
 
   8.3 กิจกรรม Music for all 
 
 
   8.4  กิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ต “ละครดอกไม๎     
          แหํงสยาม” 

นักเรียนกลุํมเป้าหมายที่ผู๎ปกครองอนุญาตให๎
ได๎รับภูมิคุ๎มกันโรค ได๎รับภูมิคุ๎มกันโรคทุกคน 
คิดเป็นร๎อยละ 100.00 
 
ภาคเรียนที่ 1 พบผู๎ป่วยระดับประถมศึกษา 2 ราย
เป็นโรคไข๎เลือดออก คิดเป็นร๎อยละ 0.14   
ภาคเรียนที่ 2 พบผู๎ป่วยระดับประถมศึกษา 1 ราย
เป็นโรคไข๎เลือดออก คิดเป็นร๎อยละ 0.07   
 
1.นักเรียนและบุคลากรทําประกันอุบัติเหตุทุกคน 
คิดเป็นร๎อยละ 100.00  
2.นักเรียนและบุคลากรมีความพึงพอใจอยูํใน
ระดับดี  คิดเป็นร๎อยละ 100.00 
 
 
 
นักเรียนที่รํวมกิจกรรมดนตรีไทย ร๎อยละ 85.00              
ได๎รํวมกิจกรรมที่ได๎รับมอบหมายอยํางเต็ม
ศักยภาพ 
 
นักเรียนที่รํวมกิจกรรมวงเครื่องสายสากล      
ร๎อยละ 80.00 ได๎รํวมกิจกรรมที่ได๎รับมอบหมาย
อยํางเต็มศักยภาพ 
 
นักเรียนที่รํวมกิจกรรม Music for all ร๎อยละ 
97.22 มีความพึงพอใจในการรํวมกิจกรรม 
 
นักเรียนที่รํวมกิจกรรม  ร๎อยละ 100.00                 
มีความพึงพอใจในการรํวมกิจกรรม 
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โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกลําวข๎างต๎น 
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 

   8.5 กิจกรรมเสริมสร๎างประสบการณ์คณะนักร๎อง 
         ประสานเสียง 
 
 
   8.6 กิจกรรมวัฒนาแบนด ์
 
 
 
   8.7 กิจกรรมพัฒนาการขับร๎องประสานเสียง 
 
 
 
 
9.โครงการปั้นดาวเจ๎าสระ 
  9.1 งานพัฒนาแผนความสามารถพิเศษด๎านวํายน้ํา 
 
 

  9.2 งานพัฒนาทักษะเชิงเทคนิคกระบวนการ                   
        วํายนํ้าสํูความเป็นเลิศ 
 
10.โครงการกีฬาบาสเกตบอล 
   10.1 งานพัฒนาทักษะเชิงเทคนิคด๎านกีฬา     
           บาสเกตบอล 
 
 
   10.2 งานพัฒนาประสบการณ์เชิงระบบภายนอก       
           โรงเรียน 
 
 

นักร๎องประสานเสียงร๎อยละ 90 มีประสบการณ์
และเกิดทักษะในการขับร๎องประสานเสียง
เพิ่มขึ้น 
 
นักเรียนที่รํวมกิจกรรมวัฒนาแบนด์ ร๎อยละ 
90.00 ได๎รํวมกิจกรรมที่ได๎รับมอบหมายอยําง
เต็มศักยภาพ 
 
1.นักร๎องประสานเสียงเข๎าฝึกซ๎อมตามเวลาที่
กําหนด ร๎อยละ 90.00 
2.นักร๎องประสานเสียง ร๎อยละ 90.00 มีทักษะ
การขับร๎องประสานเสียง ระดับดีขึ้นไป 
 
 
นักกีฬาวํายน้ําร๎อยละ 95.00 มีทักษะเชิงเทคนิค 
การวํายน้ําถูกต๎องตามหลักสากล  
 
นักกีฬาวํายน้ําร๎อยละ 95.00 มีทักษะเชิงเทคนิค              
การวํายน้ําถูกต๎องตามหลักสากล 
 
 
นักกีฬาบาสเกตบอล ร๎อยละ 90.00  มีทักษะ             
เชิงเทคนิคการเลํนบาสเกตบอลถูกต๎อง                    
ตามหลักสากล  
 
นักกีฬาบาสเกตบอล ได๎รับประสบการณ ์                     
จากการเข๎ารํวมแขํงขันภายนอกโรงเรียน                         
อยูํในเกณฑ์ดีมาก ร๎อยละ 90.00 
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เป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้
เกณฑ์ที่คาดหวัง
คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานที่ 2   ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์  90.00 
2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร  90.00 
2.2 เอื้ออาทรผู๎อื่นและกตัญญูกตเวทีตํอผู๎มีพระคุณ    90.00 
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตําง                                                              90.00 
2.4 ตระหนัก รู๎คุณคํา รํวมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม    90.00 

 
 
 

 
โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกลําวข๎างต๎น 

         ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 

งานตามมาตรฐานการศึกษา 
1.งานนมัสการพระเจ๎า 
 
 
 
 
 
2. กิจกรรม Home Sweet Home นักเรียนระดับ      
    มัธยมศึกษาปีที่ 1  
 
 
3. คํายนักเรียนคริสเตียน และผู๎สนใจ 
 
 
 
4. คํายนักเรียนคริสเตียน  5 สถาบัน 

 
1.นักเรียนร๎อยละ 81.80  มีผลสัมฤทธิ์ทางด๎าน              
เจตคติในด๎านคุณธรรมจริยธรรมตามครรลอง 
คริสต์ศาสนา 
2.นักเรียน ร๎อยละ 88.80  มีความพึงพอใจ                     
ในการเข๎ารํวมนมัสการพระเจ๎า 
 
นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมได๎รับการเสริมสร๎าง
ด๎านคุณธรรมจริยธรรม ตามคํานิยมของโรงเรียน 
อยูํในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ 96.06 
 
ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมได๎รับการเสริมสร๎าง                         
ด๎านคุณธรรมจริยธรรม ตามคํานิยมของโรงเรียน              
อยูํในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ 86.00 
 
ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมได๎รับการเสริมสร๎าง                         
ด๎านคุณธรรมจริยธรรม ตามคํานิยมของโรงเรียน              
อยูํในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ 93.00 
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โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกลําวข๎างต๎น 
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 

5. คริสตมาสสํูชุมชน 
 
 
 
6. คํายคุณธรรมนําปัญญาสูํโลกกว๎าง นักเรียนชั้น     
    มัธยมศึกษาปีที่ 6 
 
 
7.งานพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 
 
 
8.งานเสริมสร๎างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  8.1  กิจกรรมร๎อยความด ี
 
 
 
 

8.2 กิจกรรม YOU ARE THE BEST 
 
 
 
 

8.3  กิจกรรมการแสดงความเคารพ 
 
 
 

ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมได๎รับการเสริมสร๎าง                         
ด๎านคุณธรรมจริยธรรม ตามคํานิยมของโรงเรียน              
อยูํในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ 90.48 
 
นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมได๎รับการเสริมสร๎าง
ด๎านคุณธรรมจริยธรรม ตามคํานิยมของโรงเรียน 
อยูํในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ 61.59 
 
นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมได๎รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ตามคํานิยมของโรงเรียน อยูํใน
ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ 89.00 
 
 
1.ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์                      
อยูํในระดับดีขึ้นไป ร๎อยละ  98.65   
2.นักเรียนพึงพอใจตํอกิจกรรมอยูํในระดับดี     
ขึ้นไป ร๎อยละ 97.37  
 
1.ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์                        
อยูํในระดับดีขึ้นไป ร๎อยละ  98.65  
2.นักเรียนพึงพอใจตํอกิจกรรมอยูํในระดับดี      
ขึ้นไป ร๎อยละ 97.37   
 
1.ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์                  
ด๎านการแสดงความเคารพอยูํในระดับดีขึ้นไป                    
ร๎อยละ  71.63   
2.นักเรียนพึงพอใจตํอกิจกรรมอยูํในระดับดี      
ขึ้นไป ร๎อยละ 77.10  
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8.4 กิจกรรมกิริยามารยาทงาม  
 
 
 
 
 
  8.5  กิจกรรม HOME ROOM 
 
 
 
 
9. งานวัดและประเมินผลด๎านคุณลักษณะ                               
    อันพึงประสงค์ตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน 
 
 
10.งานเสริมสร๎างระเบียบวินัย 
  10.1 กิจกรรมจัดทําคูํมือนักเรียน 
 
 
  10.2 กิจกรรมติดตามพฤติกรรมผู๎เรียน 
 
 
 
  10.3 กิจกรรมเสริมสร๎างระเบียบวินัย 
     10.3.1 กิจกรรมปฐมนิเทศวันเปิดภาคเรียน 
 
 
     10.3.2 กิจกรรมห๎องเรียนปลอดนักเรียนมาสาย  
 
 

1.ผลการประเมินพฤติกรรมของนักเรียน                        
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด๎านความเป็น       
กุลสตรี อยูํในระดับดีมากขึ้นไป ร๎อยละ 71.53   
2.นักเรียนพึงพอใจตํอกิจกรรมอยูํในระดับดีมาก      
ขึ้นไป ร๎อยละ 77.10  
 
1.ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์                        
อยูํในระดับดีขึ้นไป ร๎อยละ  98.65  
2.นักเรียนพึงพอใจตํอกิจกรรมอยูํในระดับดี      
ขึ้นไป ร๎อยละ 97.37   
 
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์                       
ตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน อยูํในระดับดีมาก  
ถึงดีเยี่ยม คิดเป็นร๎อยละ 77.33  
 
 
นักเรียน ครูและผู๎ปกครอง มีความพึงพอใจตํอ
คูํมือนักเรียนอยูํในระดับดีขึ้นไป ร๎อยละ 95.34 
 
ผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียนด๎านระเบียบ
วินัย และความรับผิดชอบ อยูํในระดับดีขึ้นไป 
ร๎อยละ 98.00 
 
 
นักเรียนมีความพึงพอใจตํอกิจกรรมอยูํในระดับ
ดีขึ้นไป ร๎อยละ 91.67 
 
นักเรียนมีความพึงพอใจตํอกิจกรรมอยูํในระดับ
ดีขึ้นไป ร๎อยละ 92.46     
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    10.3.3 กิจกรรมห๎องเรียนดีมีวินัย 
 
 
    10.3.4 กิจกรรมบัตรประจําตัวนักเรียนสร๎างวินัย 
 
 
    10.3.5 กิจกรรมพบผู๎ปกครอง 
 
 
 
    10.3.6  กิจกรรม “คนดี ศรีวัฒนา” 
 
 
    10.3.7 กิจกรรม “สามัคคี คือพลัง” 
 
 
11.โครงการอนุรักษ์ความเป็นไทย 
  11.1 กิจกรรมวันไหว๎คร ู
 
 
 
 
 11.2 กิจกรรมวันสดุดีเทิดพระคุณแม ํ
 
 
 
12. กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
  12.1 กิจกรรมพี่อาสา 
 
 
 

นักเรียนมีความพึงพอใจตํอกิจกรรมอยูํในระดับ
ดีขึ้นไป ร๎อยละ 92.46     
 
นักเรียนมีความพึงพอใจตํอกิจกรรมอยูํในระดับ
ดีขึ้นไป ร๎อยละ 92.46     
 
1.ผู๎ปกครองเข๎ารํวมกิจกรรม ร๎อยละ 84.68 
2.ผู๎ปกครองที่เข๎ารํวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ 
ตํอกิจกรรมอยูํในระดับดีขึ้นไป ร๎อยละ 94.84     
 
นักเรียนมีความพึงพอใจตํอกิจกรรมอยูํในระดับ
ดีขึ้นไป ร๎อยละ 81.89     
 
นักเรียนมีความพึงพอใจตํอกิจกรรมอยูํในระดับ
ดีขึ้นไป ร๎อยละ 87.27      
 
 
1.นักเรียนมีพฤติกรรมอนุรักษ์ความเป็นไทย      
อยูํในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ 97.75 
2.นักเรียนพึงพอใจในการเข๎ารํวมกิจกรรม                 
ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ 97.58 
 
1.นักเรียนมีพฤติกรรมอนุรักษ์ความเป็นไทย     
อยูํในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ 97.58 
2.นักเรียนพึงพอใจในการเข๎ารํวมกิจกรรม       
ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ 95.40 
 
1.นักเรียนร๎อยละ 94.52 มีความรับผิดชอบใน
บทบาทหน๎าที่ได๎รับมอบหมายในระดับดีขึ้นไป 
2.นักเรียนพึงพอใจในการเข๎ารํวมกิจกรรม        
ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ 98.14 
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 12.2 กิจกรรมผู๎บําเพ็ญประโยชน ์
 
 12.3  กิจกรรมคํายกลางวันชั้น ป.4 
 
 
 
 

 12.4 กิจกรรมคํายธรรมชาติสัญจรชั้น ป.5 
 
 
 
 

 12.5. กิจกรรมเรารักษ์โลก 
 

    นักเรียนร๎อยละ 100  มีผลการประเมินผําน 
       

1.นักเรียนบําเพ็ญประโยชน์ และชํวยเหลือผู๎อ่ืน 
ร๎อยละ  99.07 
2.ผลการประเมินนักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรม                            
มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป ร๎อยละ  93.83 
 

1.นักเรียนบําเพ็ญประโยชน์ และชํวยเหลือผู๎อ่ืน 
ร๎อยละ  95.73 
2.ผลการประเมินนักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรม                            
มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป ร๎อยละ  97.60 
 

1.นักเรียนมีพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงาน       
ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ 98.75 
2.นักเรียนพึงพอใจในการเข๎ารํวมกิจกรรม                
ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ 92.78 

 
 

เป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้
เกณฑ์ที่คาดหวัง
คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้                             
 และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง     

90.00 

3.1 มีนิสัยรักการอํานและแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองจากห๎องสมุด แหลํงเรียนรู๎ 
และสื่อตํางๆ รอบตัว   

90.00 

3.2 มีทักษะในการอําน ฟัง ดู พูด เขียนและตั้งคําถามเพื่อค๎นคว๎าหาความรู๎
เพิ่มเติม   

90.00 

3.3 เรียนรู๎รํวมกันเป็นกลุํม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู๎ระหวํางกัน   90.00 
3.4 ใช๎เทคโนโลยีในการเรียนรู๎และนําเสนอผลงาน    90.00 
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งานตามมาตรฐานการศึกษา 
1.งานห๎องสมุด  
  1.1 กิจกรรมรักการอําน 
 
 

  1.2 กิจกรรมทํองแหลํงเรียนรู๎สูํโลกกว๎าง 
 
 
  1.3 งานบริการห๎องสมุด 
 
 
  1.4 กิจกรรมทัศนศึกษา 
 
 
 
 
2. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  2.1 กิจกรรมวันสุนทรภูํ 
 
 
  2.2 กิจกรรมวันภาษาไทยแหํงชาติ 
 
 
 
 
 
  2.3 กิจกรรมเรียนรู๎สูํโลกภาษาอังกฤษ 
    2.3.1  Crossword Champion 

    
    
นักเรียนที่รํวมกิจกรรมได๎รับความรู๎และพึงพอใจ
ระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ 96.60   
 
นักเรียนที่รํวมกิจกรรมมีความพึงพอใจระดับ    
มากขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ 97.40 
 
นักเรียน ผู๎ปกครอง และครู มีความพึงพอใจ
ระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ 98.40 
 
1.นักเรียนร๎อยละ 98.88 มีทักษะในการแสวงหา
ความรู๎จากแหลํงเรียนรู ๎
2.นักเรียนร๎อยละ 98.95 มีความพึงพอใจในการ
เข๎ารํวมกิจกรรม 
 
 
นักเรียนที่รํวมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับ    
มาก คิดเป็นร๎อยละ 92.00 
 
1.นักเรียนที่รํวมกิจกรรม ร๎อยละ 90.00 สามารถ
พัฒนาตนเองตามความถนัด  ความสนใจ          
เต็มตามศักยภาพในระดับด ี
2.นักเรียนที่รํวมกิจกรรม ร๎อยละ 93.00               
มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมในระดับดีมาก  
 
 
นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ              
ในกิจกรรม และมีเจตคติที่ดีตํอภาษาอังกฤษ                    
ในระดับดีขึ้นไป  ร๎อยละ 100.00 
 



รายงานคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2554 | 66 
 

โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกลําวข๎างต๎น 
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 

     2.3.2  Spelling  Bee 
 
 
 
     2.3.3  Handwriting  Star 
 
 
 
 2.4 กิจกรรมทัศนศึกษาแหลํงเรียนรู ๎
 
 
 
 
 
 2.5 กิจกรรมสังคมศึกษารวมใจภักดิ์ รักราชา 84  
พรรษา องค์ราชันย ์
 
 
 
 
 
 
 2.6 กิจกรรม รวมพลังสร๎างสรรค์อนุรักษ์                    
ความเป็นไทย 

นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ              
ในกิจกรรม และมีเจตคติที่ดีตํอภาษาอังกฤษ                    
ในระดับดีขึ้นไป  ร๎อยละ 93.46 
 
นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ              
ในกิจกรรม และมีเจตคติที่ดีตํอภาษาอังกฤษ                    
ในระดับดีขึ้นไป  ร๎อยละ 100.00 
 
1.นักเรียน ร๎อยละ 99.84 ใช๎ทักษะในการ
แสวงหาความรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ และเรียนรู๎
รํวมกับผู๎อื่น 
2.นักเรียนพึงพอใจในการเข๎ารํวมกิจกรรม                
ในระดับดีขึ้นไป ร๎อยละ 96.28 
 
1.นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมมีความร๎ูความเข๎าใจ
และมีจิตสํานึก เกิดความจงรักภักดีตํอสถาบัน 
คิดเป็นร๎อยละ 88.85 
2.นักเรียนมีความรู๎ความสามารถทางด๎านสังคม
ศึกษาเต็มตามศักยภาพ คิดเป็นร๎อยละ 88.85 
3.นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ               
ในการจัดกิจกรรม คิดเป็นร๎อยละ 88.85 
 
1.นักเรียนได๎รับการสํงเสริมการอนุรักษ์
ภาษาไทย ความสามารถในการทํางานและชื่นชม
ในผลงาน ร๎อยละ 90.00 
2.นักเรียนได๎รับการสํงเสริมความรู๎ความสามารถ
ด๎านภาษาไทยเต็มตามศักยภาพ คิดเป็นร๎อยละ 
90.00 
3.นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ               
ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ 98.60 
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โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกลําวข๎างต๎น 
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 

  2.7 กิจกรรมเทคโนโลยีไทยก๎าวไกล 84 พรรษา
มหาราชา 
 
 
 
 
 
 
 
  2.8 กิจกรรมคํายคณิตศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2.9 กิจกรรมคํายวิทยาศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
3. กิจกรรมสํงเสริมศักยภาพผู๎เรียนภาษาอังกฤษ
แบบเข๎ม ระดับประถมศึกษา 
 

1.นักเรียนร๎อยละ 84.42 ที่เข๎ารํวมกิจกรรม                 
มีทักษะด๎านเทคโนโลยี และสามารถนําไปใช๎              
ในชีวิตประจําวัน 
2.นักเรียนร๎อยละ 80.41 ได๎รับการสํงเสริมความรู๎
ความสามารถด๎านการงานอาชีพ และเทคโนโลยี
เต็มตามศักยภาพ กล๎าแสดงออกในระดับดีขึ้นไป 
3.นักเรียนร๎อยละ 78.35  ที่เข๎ารํวมกิจกรรม        
มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
 
1.นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมมีทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ และนําความรู๎ไปใช๎ใน
ชีวิตประจําวัน ในระดับมากขึ้นไปร๎อยละ 87.11 
2.นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมได๎รับการสํงเสริม
ความรู๎ความสามารถทางด๎านคณิตศาสตร์                   
ในระดับมากขึ้นไป ร๎อยละ 93.00 
3.นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมคําย 
ในระดับมากขึ้นไป ร๎อยละ 94.00 
 
1.นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมมีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ และนําความรู๎ไปใช๎ใน
ชีวิตประจําวัน ในระดับมากขึ้นไปร๎อยละ 90.91 
2.นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมได๎รับการสํงเสริม
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์เต็มตามศักยภาพ 
ในระดับมากขึ้นไป ร๎อยละ 97.50 
3.นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมคําย 
ในระดับมากขึ้นไป ร๎อยละ 86.57 
 
1.นักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษแบบเข๎ม                        
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1และ 5/1 จํานวน 88 คน 
ได๎รับการสํงเสริมศักยภาพในการใช๎  
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โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกลําวข๎างต๎น 
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 

 
 
 
 
 
4. กิจกรรมสํงเสริมศักยภาพผู๎เรียนภาษาอังกฤษ
แบบเข๎ม ระดับมัธยมศึกษา 

ภาษาอังกฤษในการส่ือสารได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ คิดเป็นร๎อยละ 100.00 
2.นักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษแบบเข๎ม ร๎อยละ  
86.00  มีความพึงพอใจในการเข๎ารํวมกิจกรรม   
 
1.นักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษแบบเข๎ม                        
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 2/1 และ 3/1 จํานวน 145 
คน ได๎รับการสํงเสริมศักยภาพในการใช๎
ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร  ได๎อยํางมี-
ประสิทธิภาพ  คิดเป็นร๎อยละ 100.00 
2.นักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษแบบเข๎ม ร๎อยละ  
98.00  มีความพึงพอใจในการเข๎ารํวมกิจกรรม  
                     

 
 
 

เป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้
เกณฑ์ที่คาดหวัง
คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานที่ 4   ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์                              
                         ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสต ิสมเหตุผล     

90.00 

4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อําน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน
ตามความคิดของตนเอง          

90.00 

4.2 นําเสนอวิธีคิด วิธีแก๎ปัญหาด๎วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง    90.00 
4.3 กําหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก๎ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 90.00 
4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร๎างสรรค์ผลงานด๎วยความภาคภูมิใจ 90.00 
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โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกลําวข๎างต๎น 
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 

 งานตามมาตรฐานการศึกษา  
 1.งานจัดกิจกรรมการเรียนรู ๎
 -กิจกรรมการจัดการเรียนรู๎ด๎วยโครงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  2. งานกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

  2.1 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร ์
 
 
 
 
  2.2 กิจกรรมซอฟแวร์หรรษา 
 
 
 
  2.3 กิจกรรมสนุกกับคณิต 
 
 
 
  2.4 กิจกรรมจูเนียร์เชฟ 
 
 
 
  

 
 
1.ครูผ๎ูสอนร๎อยละ 98.33  มีแผนการสอน และ 
จัดการเรียนรู๎ที่เน๎นทักษะการคิดขั้นสูง 
2.นักเรียนร๎อยละ 97.08  มีการวางแผน                        
การทํางาน มีกระบวนการทํางานที่แสดงถึง   
ทักษะการคิด 
3.นักเรียนร๎อยละ 99.92 มีทักษะในการใช๎ ICT                 
ในการเรียนรู๎  
4.นักเรียนร๎อยละ 89.15 ที่เข๎ารํวมกิจกรรม                      
มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
  

 
1.นักเรียนร๎อยละ 95.56 มีทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์ ในระดับมากขึ้นไป 
2. นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ               
ในรูปแบบการจัดกิจกรรมในระดับมาก                  
คิดเป็นร๎อยละ 95.64   
 
นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ                
ในการจัดกิจกรรม ในระดับมากขึ้นไป                          
ร๎อยละ 93.32 
 
นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมร๎อยละ 97.00 ได๎รับ
การพัฒนาตนเองและมีความพึงพอใจในระดับดี
ขึ้นไป 
 
1.นักเรียนที่รํวมกิจกรรมมีความสามารถในการ
ทําอาหารในระดับมากขึ้นไป ร๎อยละ 99.32 
2.นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ                
ในการจัดกิจกรรม ในระดับมากขึ้นไป                          
ร๎อยละ 99.32 
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โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกลําวข๎างต๎น 
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 

  2.5 กิจกรรมพฤกษานานาพรรณ 
 
 
 
  2.6 กิจกรรมตอบปัญหาความรู๎วิทยาศาสตร ์
 
 
 
 
 
  2.7 กิจกรรมคํายภาษาอังกฤษ (ภายในประเทศ) 
 
 
 
 
  2.8 กิจกรรมวันสุนทรภู ํ
 
 
  2.9 กิจกรรมวันภาษาไทยแหํงชาติ 
 
 
 
 
 
 3. กิจกรรมเรียนรู๎สูํโลกภาษาอังกฤษ 
   3.1  Crossword Champion 
 
 

นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ                
ในการจัดกิจกรรม ในระดับมากขึ้นไป คิดเป็น                         
ร๎อยละ 99.50 
 
1.นักเรียนที่มีความถนัดทางวิทยาศาสตร์ได๎รับ
การสํงเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ คิดเป็น 
ร๎อยละ 100.00 
2.นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข๎ารํวม
กิจกรรม ในระดับดีขึ้นไป ร๎อยละ 94.00 
 
1.นักเรียนที่รํวมกิจกรรม ร๎อยละ 90.80              
มีพัฒนาการทางด๎านภาษาอังกฤษ 
2.นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ                
ในระดับมากขึ้นไป คิดเป็น ร๎อยละ 86.00 
 
นักเรียนที่รํวมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับ    
มาก คิดเป็นร๎อยละ 92.00 
 
1.นักเรียนที่รํวมกิจกรรม ร๎อยละ 90.00 สามารถ
พัฒนาตนเองตามความถนัด  ความสนใจ          
เต็มตามศักยภาพในระดับด ี
2.นักเรียนที่รํวมกิจกรรม ร๎อยละ 93.00               
มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมในระดับดีมาก  
 
 
นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ              
ในกิจกรรม และมีเจตคติที่ดีตํอภาษาอังกฤษ                    
ในระดับดีขึ้นไป  ร๎อยละ 100.00 
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โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกลําวข๎างต๎น 
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 

  3.2  Spelling  Bee 
 
 
 
  3.3  Handwriting  Star 
 
 
 
  3.4  กิจกรรมคํายคณิตศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.5  กิจกรรมคํายวิทยาศาสตร ์
 
 

นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ              
ในกิจกรรม และมีเจตคติที่ดีตํอภาษาอังกฤษ                    
ในระดับดีขึ้นไป  ร๎อยละ 93.46 
 
นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ              
ในกิจกรรม และมีเจตคติที่ดีตํอภาษาอังกฤษ                    
ในระดับดีขึ้นไป  ร๎อยละ 100.00 
 
1.นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมมีทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ และนําความรู๎ไปใช๎ใน
ชีวิตประจําวัน ในระดับมากขึ้นไปร๎อยละ 87.11 
2.นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมได๎รับการสํงเสริม
ความรู๎ความสามารถทางด๎านคณิตศาสตร์ ใน
ระดับมากขึ้นไป ร๎อยละ 93.00 
3.นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมคําย 
ในระดับมากขึ้นไป ร๎อยละ 94.00 
 
1.นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมมีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ และนําความรู๎ไปใช๎ใน
ชีวิตประจําวัน ในระดับมากขึ้นไปร๎อยละ 90.91 
2.นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมได๎รับการสํงเสริม
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์เต็มตามศักยภาพ 
ในระดับมากขึ้นไป ร๎อยละ 97.50 
3.นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมคําย 
ในระดับมากขึ้นไป ร๎อยละ 86.57 
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เป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์ที่คาดหวัง

คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานที่ 5   ผู้เรียนมีความรู้  และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร    80.00 
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตํละกลุํมสาระเป็นไปตามเกณฑ ์ 80.00 
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ ์                80.00 
5.3 ผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ ์ 80.00 
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ ์ 50.00 

 
 
โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกลําวข๎างต๎น 

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 

งานตามมาตรฐานการศึกษา 
1.งานสอนซํอมเสริม 
 
 
 
 
 
2.งานประมวลผลการเรียนรู ๎
 
 
3.งานเอกสารหลักฐานทางการศึกษา 
 
 
 
4.งานศูนย์วิทยบริการวัดผล 

 
 

 
1.นักเรียนที่ได๎รับการสอนซํอมเสริม                                     
ทําให๎มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผํานเกณฑ์ที่
โรงเรียนกําหนด  คิดเป็นร๎อยละ 100.00 
2.นักเรียนมีความพึงพอใจในการสอนซํอมเสริม
อยูํในระดับมากขึ้นไป ร๎อยละ 98.81 
 
ผู๎ปกครองพึงพอใจในการให๎บริการประกาศผล
การสอบของนักเรียน ร๎อยละ 99.00 
 
ผลการสํารวจความพึงพอใจของผู๎รับบริการ
มากกวําร๎อยละ 98.00 มีความพึงพอใจ                     
ในระดับสูง 
 
ผู๎รับบริการมีความพึงพอใจในการให๎บริการ
วิเคราะห์ข๎อมูล และการวิเคราะห์ข๎อสอบ ร๎อยละ 
85.00 
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เป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้
เกณฑ์ที่คาดหวัง
คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานที่ 6   ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน     
                         ร่วมกับผู้อ่ืนได ้และมีเจตคติท่ีดต่ีออาชพีสุจริต                                                       

90.00 

6.1  วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ 90.00 
6.2  ทํางานอยํางมีความสุข มุํงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 90.00 
6.3  ทํางานรํวมกับผู๎อื่นได ๎                                                                                         90.00 
6.4  ความรู๎สึกที่ดีตํออาชีพสุจริตและหาความรู๎เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ 90.00 

 
โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกลําวข๎างต๎น 

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 

งานตามมาตรฐานการศึกษา 
1.กิจกรรมการบริการแนะแนวนักเรียน                         
 
 
2. กิจกรรมการบริหารงานแนะแนว 
 
 
3.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแนะแนว 
 
 
4.กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
  4.1คํายกลางวันชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 
 
 
 
  4.2 คํายธรรมชาติสัญจรชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 
 

    
   นักเรียนมีความพึงพอใจตํองานแนะแนวในระดับ

มากขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ 88.23 
 

   ร๎อยละ 88.23  ของงานสามารถดําเนินงานได๎
อยํางมีประสิทธิภาพในระดับด ี

      
นักเรียนร๎อยละ 100.00 ผํานวัตถุประสงค์การจัด
กิจกรรมแนะแนวในระดับด ี
 
 
1.นักเรียนบําเพ็ญประโยชน์และชํวยเหลือผู๎อ่ืน 
คิดเป็นร๎อยละ  99.07 
2.นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข๎ารํวม
กิจกรรม อยูํในระดับดีขึ้นไป ร๎อยละ 93.83 
 
1.นักเรียนบําเพ็ญประโยชน์และชํวยเหลือผู๎อ่ืน 
คิดเป็นร๎อยละ  95.73 
2.นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข๎ารํวม
กิจกรรม อยูํในระดับดีขึ้นไป ร๎อยละ 97.60 
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โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกลําวข๎างต๎น 
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 

   4.3 กิจกรรมผู๎บําเพ็ญประโยชน ์
 
   4.4 กิจกรรมชมรม 

นักเรียนร๎อยละ 100.00 มีผลการประเมินผําน 
 
1.นักเรียน ร๎อยละ 100.00 ผํานเกณฑ์การประเมิน
การเข๎ารํวมกิจกรรม 
2.นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข๎ารํวม
กิจกรรม อยูํในระดับดีขึ้นไป ร๎อยละ 97.64 
 

 
 

เป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้
เกณฑ์ที่คาดหวัง
คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานที่ 7   ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ                                    
             และเกิดประสิทธิผล     

90.00 

7.1  ครูมีการกําหนดเป้าหมายคุณภาพผู๎เรียนทั้งด๎านความรู๎ ทักษะกระบวนการ            
       สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์   

90.00 

7.2  ครูมีการวิเคราะห์ผู๎เรียนเป็นรายบุคคล และใช๎ข๎อมูลในการวางแผน                        
       การจัดการเรียนร๎ู เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผ๎ูเรียน   

90.00 

7.3  ครูออกแบบและจัดการเรียนรู๎ที่ตอบสนองความแตกตํางระหวํางบุคคล 
       และพัฒนาการทางสติปัญญา   

90.00 

7.4  ครูใช๎ส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิปัญญา 
       ของท๎องถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนร๎ู    

90.00 

7.5  ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุํงเน๎นการพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนด๎วย 
       วิธีการท่ีหลากหลาย    

90.00 

7.6  ครูให๎คําแนะนํา คําปรึกษา และแก๎ไขปัญหาให๎แกํผู๎เรียนทั้งด๎านการเรียน 
       และคุณภาพชีวิตดว๎ยความเสมอภาค 

90.00 

7.7  ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช๎   
       ผลในการปรับการสอน   

90.00 

7.8  ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา     90.00 
7.9  ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได๎รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 90.00 
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โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกลําวข๎างต๎น 
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 

งานตามมาตรฐานการศึกษา 
1.งานหลักสูตรโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย  
 
 
 
 
 
2. งานนิเทศการเรียนการสอน 
 
 
 

  3. งานจัดกิจกรรมการเรียนรู ๎
  - กิจกรรมการจัดการเรียนรู๎ด๎วยโครงงาน 
 
 
4.งานวิจัยในชั้นเรียน 
 
 
5.งานสร๎างบรรยากาศและการใช๎สื่อเทคโนโลย ี
 
 
 
 
6. งานพัฒนาบุคลากร 
 
 
 
 
7.งานสํงเสริมวินัย คุณธรรม และจริยธรรม 

 
ผลการประเมินการใช๎หลักสูตรโดยนักเรียน 
ครูผ๎ูสอน และผู๎ปกครอง  ร๎อยละ 90.00           
ของผลการประเมิน พบวําหลักสูตรตอบสนอง
ความต๎องการของนักเรียนและชุมชนในระดับ
มากขึ้นไป 
 
1.ร๎อยละ 98.62  ของครูมีการจัดกิจกรรม                
การเรียนการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ              
อยูํในระดับดีถึงดีมาก 
2.ครูพึงพอใจตํอระบบนิเทศ ร๎อยละ 98.00 
 
ครูผ๎ูสอนร๎อยละ 98.30  มีแผนการสอน และ
จัดการเรียนรู๎ที่เน๎นทักษะการคิดขั้นสูง 
 
ร๎อยละ 90.00 ของงานวิจัยที่ได๎รับการตรวจ
ประเมินผลในระดับดีขึ้นไป 
 
1.ครูร๎อยละ 100.00 ใช๎สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ในการจัดการเรียนรู ๎
2.นักเรียนร๎อยละ 97.95 พึงพอใจตํอการสร๎าง
บรรยากาศการเรียนรู ๎
 
1.บุคลากร สามารถนําความรู๎ที่ได๎รับมาขยายผล
และพัฒนางานอยูํในระดับดีขึ้นไปร๎อยละ 91.00 
2.บุคลากรได๎รับการพัฒนาในวิชาชีพที่สอน     
ไมํต่ํากวํา 20 ชั่วโมง/ปี  ร๎อยละ 94.79 
 
ครูและบุคลากรร๎อยละ 96.43  มีคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู
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เป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้
เกณฑ์ที่คาดหวัง
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 8   ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ                                
                         และเกิดประสิทธิผล     

5 

8.1  ผู๎บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู๎นํา และความคิดริเริ่มที่เน๎นการพัฒนาผู๎เรียน 5 
8.2  ผู๎บริหารใช๎หลักการบริหารแบบมีสํวนรํวมและใช๎ข๎อมูลผลการประเมิน 
       หรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดท้ังดา๎นวิชาการและการจัดการ 

5 

8.3  ผู๎บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให๎บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว ๎
     ในแผนปฏิบัติการ                  

5 

8.4  ผู๎บริหารสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให๎พร๎อมรับการกระจายอํานาจ 5 
8.5  นักเรียน ผู๎ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 5 
8.6  ผู๎บริหารให๎คําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสํการจัดการศึกษา 
       เต็มศักยภาพและเต็มเวลา   

5 

 
 
โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกลําวข๎างต๎น 

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 

งานตามมาตรฐานการศึกษา 
1. งานพัฒนาบุคลากร 
 
 
 
 
2. งานวางแผนอัตรากําลังสรรหา 
 
 
 
3. งานประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

 
1.บุคลากร สามารถนําความรู๎ที่ได๎รับมาขยายผล
และพัฒนางานอยูํในระดับดีขึ้นไปร๎อยละ 91.00 
2.บุคลากรได๎รับการพัฒนาในวิชาชีพที่สอน      
ไมํต่ํากวํา 20 ชั่วโมง/ปี  ร๎อยละ 94.79 
 
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความร๎ู
ความสามารถ สอดคล๎องกับภาระงาน                                   
ที่รับผิดชอบ ร๎อยละ 100.00 
 
บุคลากรปฏิบัติงานสอดคล๎องกับมาตรฐาน และ
ตรงกับภาระงาน  ร๎อยละ  93.72 
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โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกลําวข๎างต๎น 
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 

4. งานสวัสดิการ 
 
 
5. งานนโยบาย 
 
6. งานแผนพัฒนาโรงเรียน 
  6.1 งานกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
ตามแผนปฏิบัติงานประจําป ีปีการศึกษา  2554 
 
 
 
 
 
6.2 งานจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปี                                        
ปีการศึกษา  2555 
 
 
 
 
 
 

7. งานด๎านการเงิน 
  7.1 งานควบคุมดูแลด๎านการเงิน 
  7.2 งานโครงการเรียนฟรี  15 ปีอยํางมีคุณภาพ 
ของรัฐบาล 
  7.3 งานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน 
เอกชนของรัฐบาล 
  7.4 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแกํครูโรงเรียน
เอกชน 
 

บุคลากรมีความพึงพอใจตํอสวัสดิการตําง ๆ      
อยูํในระดับดีมากขึ้นไป  ร๎อยละ  91.12 
 
ผู๎เกี่ยวข๎องร๎อยละ 90.78 เห็นวํานโยบายของ
โรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎าน 
 
1.ระดับความสําเร็จของโครงการตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ร๎อยละ 76.19     มีคุณภาพ
ระดับดีขึ้นไป 
2.ระดับความสําเร็จของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตามมาตรฐานการศึกษา ร๎อยละ 94.44 มีคุณภาพ
ระดับดีขึ้นไป 
 
1.ผู๎เข๎ารํวมประชุมร๎อยละ 91.31 เห็นวํา
แผนปฏิบัติงานประจําปี มีความเหมาะสม
สอดคล๎องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายใน 
2.จากการประเมินโครงการตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา จํานวน 16 ตัวชี้วัดฯ บรรลุ
เป้าหมาย 15 ตัวชี้วัดฯ คิดเป็นร๎อยละ 93.75 
 
1.การดําเนินงานถูกต๎องตามระเบียบเป็นระบบ
สามารถตรวจสอบได๎ 
2.การไมํพบปัญหาจากการเข๎าตรวจสอบเอกสาร
ของเจ๎าหน๎าที่จากกระทรวงศึกษาธิการ 
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โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกลําวข๎างต๎น 
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 

8. งานด๎านการบัญช ี
  8.1 งานจัดทํางบประมาณ ปีการศึกษา 2555 
  8.2 งานควบคุมดูแลด๎านบัญช ี
  8.3 งานตรวจสอบบัญชี 
 
 
 
 
 
9.งานจัดซื้อ พัสดุ ครุภัณฑ์ 
 
 

 
1.จากการประเมินผลการบริหารงบประมาณ 
พบวําโรงเรียนมีการดําเนินงานตามงบประมาณ
ที่วางไว๎อยํางถูกต๎อง และมีประสิทธิภาพ 
2.ระบบการควบคุมดูแลด๎านบัญชีถูกต๎อง                
ตามระเบียบ เป็นปัจจุบันมีประสิทธิภาพ 
โปรํงใส จากการตรวจสอบบัญชีไมํพบ
ข๎อผิดพลาดใด ๆ จากผู๎ตรวจสอบบัญช ี
 
ผู๎รับบริการมีความพึงพอใจอยูํในระดับดีขึ้นไป                    
คิดเป็นร๎อยละ 84.60 
 
 

 
 
 

เป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้
เกณฑ์ที่คาดหวัง
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 9   คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงาน                          
                         ตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

5 

9.1  คณะกรรมการสถานศึกษารู๎และปฏิบัติหน๎าที่ตามที่ระเบียบกําหนด 5 
9.2  คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม ดูแล และขับเคล่ือนการดําเนินงาน    
     ของสถานศึกษาให๎บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย                                                                    

5 

9.3  ผู๎ปกครองและชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาสถานศึกษา 5 
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เป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้
เกณฑ์ที่คาดหวัง
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม                                         
                          พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน   

5 

10.1  หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล๎องกับท๎องถ่ิน                            5 
10.2  จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให๎ผู๎เรียนเลือกเรียนตามความถนัด   
         ความสามารถ และความสนใจ                                      

5 

10.3  จัดกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนที่สํงเสริมและตอบสนองความต๎องการ                                      
         ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผ๎ูเรียน                                                  

5 

10.4  สนับสนุนให๎ครูจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่ให๎ผู๎เรียนได๎ลงมือปฏิบัติจริง                           
         จนสรุปความร๎ูได๎ด๎วยตนเอง 

5 

10.5  นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียน 
         การสอนอยํางสมํ่าเสมอ 

5 

10.6  จัดระบบดูแลชํวยเหลือผู๎เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผ๎ูเรียน  
         ทุกคน 

5 

 
โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกลําวข๎างต๎น 

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 

งานตามมาตรฐานการศึกษา 
1.งานหลักสูตรโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย พ.ศ.2554 
 
 
 

  2. งานจัดกิจกรรมการเรียนรู ๎
   2.1 กิจกรรมการจัดการเรียนรู๎ด๎วยโครงงาน 
 
 

  2.2 กิจกรรมทัศนศึกษาแหลํงเรียนรู ๎
 
 
 

 

 
 ผลการประเมินการใช๎หลักสูตรโดยนักเรียน 
ครูผ๎ูสอน และผู๎ปกครอง  ร๎อยละ 89.66           
ของผลการประเมิน พบวําหลักสูตรตอบสนอง
ความต๎องการของนักเรียนและชุมชนในระดับ
มากขึ้นไป 
ครูผ๎ูสอนร๎อยละ 98.30  มีแผนการสอน และ
จัดการเรียนรู๎ที่เน๎นทักษะการคิดขั้นสูง 
 
1.นักเรียน ร๎อยละ 99.84 ใช๎ทักษะในการ
แสวงหาความรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ และเรียนรู๎
รํวมกับผู๎อื่น 
2.นักเรียนพึงพอใจในการเข๎ารํวมกิจกรรม                
ในระดับดีขึ้นไป ร๎อยละ 96.28 
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โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกลําวข๎างต๎น 
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 

3.โครงการปั้นดาวเจ๎าสระ 
  3.1 งานพัฒนาแผนความสามารถพิเศษด๎านวํายน้ํา 
 
 

  3.2 งานพัฒนาทักษะเชิงเทคนิคกระบวนการ                   
 วํายน้ําสูํความเป็นเลิศ 
 
4.โครงการกีฬาบาสเกตบอล 
  4.1 งานพัฒนาทักษะเชิงเทคนิคด๎านกีฬา     
        บาสเกตบอล 
 
 
  4.2 งานพัฒนาประสบการณ์เชิงระบบภายนอก       
        โรงเรียน   
 
 
5. งานนิเทศการเรียนการสอน 
 

 
นักกีฬาวํายน้ําร๎อยละ 95.00 มีทักษะเชิงเทคนิค 
การวํายน้ําถูกต๎องตามหลักสากล  
 
นักกีฬาวํายน้ําร๎อยละ 95.00 มีทักษะเชิงเทคนิค              
การวํายน้ําถูกต๎องตามหลักสากล 
 
 
นักกีฬาบาสเกตบอล ร๎อยละ 90.00  มีทักษะ             
เชิงเทคนิคการเลํนบาสเกตบอลถูกต๎องตาม              
หลักสากล  
 
นักกีฬาบาสเกตบอล ได๎รับประสบการณ ์                     
จากการเข๎ารํวมแขํงขันภายนอกโรงเรียน                         
อยูํในเกณฑ์ดีมาก ร๎อยละ 90.00 
 
ร๎อยละ 100  ของครูมีการจัดกิจกรรม                
การเรียนการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ              
อยูํในระดับดีถึงดีมาก 
 

 
 

เป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้
เกณฑ์ที่คาดหวัง
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 11   สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม และการบริการท่ีส่งเสริม                         
 ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ     

5 

11.1  ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย  มีสิ่ง                                
         อํานวยความสะดวก พอเพียง อยํูในสภาพใช๎การได๎ดี สภาพแวดล๎อมรํมร่ืน        
         และมีแหลํงเรียนร๎ูสําหรับผ๎ูเรียน                                                                                  

5 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้
เกณฑ์ที่คาดหวัง
ระดับคุณภาพ 

11.2  จัดโครงการ กิจกรรมท่ีสํงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ 
         ผ๎ูเรียน    

5 

11.3  จัดห๎องสมุดที่ให๎บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให๎ผู๎เรียน 
         เรียนร๎ูดว๎ยตนเอง และหรือเรียนร๎ูแบบมีสํวนรํวม                

5 

 
โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกลําวข๎างต๎น 

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 

งานตามมาตรฐานการศึกษา 
1.งานอาคารสถานที่ 
  1.1 งานปรับปรุงอาคารโภชนาการ 
 
 
  1.2 งานให๎บริการอาคารสถานที่ภายในโรงเรียน 
 
 
  1.3 การซ๎อมอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัยและเกิดภัยพิบัต ิ
 
 
2.งานดูแลรักษาความสะอาดของโรงเรียน 
 
 
3.งานปรับปรุงสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน 
 
 
4.งานชีวิตปลอดภัยในโรงเรียน (เวรยาม) 
 
 
5.งานชีวิตปลอดภัยใสํใจจราจร 
 
 

6.งานยานพาหนะโรงเรียน 

 
 
ผู๎พักอาศัยและผู๎ใช๎บริการมีความพึงพอใจอยูํใน
ระดับดีขึ้นไป ร๎อยละ 94.80 
 
ผู๎ใช๎บริการมีความพึงพอใจอยูํในระดับดีขึ้นไป 
ร๎อยละ 96.10 
 
นักเรียนและบุคลากรมีความรู๎ในการป้องกัน
อุบัติภัย อยูํในระดับดีขึ้นไป ร๎อยละ 82.34 
 
นักเรียนและบุคลากรมีความพึงพอใจอยูํในระดับ
ดีขึ้นไป ร๎อยละ 99.08 
 
นักเรียนและบุคลากรมีความพึงพอใจอยูํในระดับ
ดีขึ้นไป ร๎อยละ 92.14 
 
นักเรียนและบุคลากรมีความพึงพอใจอยูํในระดับ
ดีขึ้นไป ร๎อยละ 92.03 
 
บุคลากรของโรงเรียน มีความพึงพอใจอยูํใน
ระดับดีขึ้นไป ร๎อยละ 82.69 
 

นักเรียนและครูมีความพึงพอใจอยูํในระดับดีมาก 
ร๎อยละ 92.31 
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โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกลําวข๎างต๎น 
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 

7.งานพัฒนาแหลํงเรียนรู ๎
 7.1 กิจกรรมผลิตปุ๋ยชีวภาพ 
 
 
 7.2 กิจกรรมเพาะเห็ดเพาะความรู ๎
 
 
 7.3 กิจกรรมจัดทําข๎อมูลสารสนเทศของพรรณไม๎
ภายในโรงเรียน 
 
 
 7.4 งานดูแล บํารุงรักษาแหลํงเรียนรู๎ และภูมิทัศน ์ 
 
 
8. งานเทคโนโลยีการเรียนรู ๎
  8.1 งานสรรหาสื่อเทคโนโลยีการเรียนรู ๎
 
 

8.2 งานบริการยืม-คืนสื่อการเรียนรู ๎
 
 
 

8.3 งานบริการห๎องโสตทัศนูปกรณ ์
 
 
 

8.4 งานบริการห๎องมัลติมีเดีย 
 

 
นักเรียนและบุคลากรท่ีเกี่ยวข๎องมีความพึงพอใจ
อยูํในระดับดีขึ้นไป ร๎อยละ 82.40 
 
นักเรียนและบุคลากรท่ีเกี่ยวข๎องมีความพึงพอใจ
อยูํในระดับดีขึ้นไป ร๎อยละ 82.00 
 
นักเรียน ครูและผู๎ท่ีสนใจมีความพึงพอใจ                  
ในการจัดกิจกรรมอยูํในระดับดีขึ้นไป                      
ร๎อยละ 92.34 
 
นักเรียน ครูและผู๎ท่ีสนใจมีความพึงพอใจ                  
ในการจัดกิจกรรมอยูํในระดับดีขึ้นไป                      
ร๎อยละ 95.67 
 
ร๎อยละ 100.00 ของผ๎ูใช๎บริการมีความพึงพอใจ
งานสรรหาสื่อเทคโนโลยีในระดับดีขึ้นไป 
 
ร๎อยละ 100.00 ของผ๎ูใช๎บริการมีความพึงพอใจ
ในงานบริการยืม-คืนสื่อการเรียนรู๎ ในระดับดี 
ขึ้นไป 
 
ร๎อยละ 100.00 ของผ๎ูใช๎บริการมีความพึงพอใจ              
ในการบริการห๎องโสตทัศนูปกรณ์ ในระดับดี  
ขึ้นไป              
          
ร๎อยละ 93.30 ของผ๎ูใช๎บริการมีความพึงพอใจ              
ในการบริการห๎องมัลติมีเดีย ในระดับดีขึ้นไป              
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โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกลําวข๎างต๎น 
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 

9.งานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 9.1 งานพัฒนา/ปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์ 
 
 
 9.2 งานพัฒนา/ปรับปรุงเวบ็ไซต์ 
      9.2.1 ปรับปรุงข๎อมูลให๎เป็นปัจจุบัน ถูกต๎อง
ครบถ๎วน 
      9.2.2 ปรับระบบเว็บไซต์เพื่อจัดการข๎อมูล
สารสนเทศให๎เป็นศูนย์กลาง 
      9.2.3 งานจัดการข๎อมูลสารสนเทศ 
 9.3 งานพัฒนาระบบการเรียน E-learning 
 
 
 
 
10. งานเครือขํายคอมพิวเตอร ์
  10.1 งานพัฒนาปรับปรุงระบบเครือขําย 
 
 
 
 
  10.2 งานพัฒนาปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร ์
 
 
  10.3 งานพัฒนาปรับปรุงระบบลงเวลาบุคลากร          
 

 
ร๎อยละ 76.43 ของผ๎ูใช๎บริการมีความพึงพอใจ 
โปรแกรมประยุกต์ที่มีประสิทธิภาพ เอื้อตํอ                     
การใช๎งาน   
      
ร๎อยละ 95.00 ของผ๎ูใช๎บริการมีความพึงพอใจ
ขําวสารข๎อมูล ถูกต๎องครบถ๎วนเป็นปัจจุบัน      
บนเว็บไซต ์
 
 
1.ร๎อยละ 75.43 ของครูมีความพึงพอใจการใช๎
งานระบบการเรียน E-learning 
2.ร๎อยละ 98.18 ของนักเรียนมีความพึงพอใจ              
การใช๎งานระบบการเรียน E-learning 
     
 
1.ร๎อยละ 89.61 ของระบบเครือขําย                               
มีประสิทธิภาพพร๎อมใช๎งาน 
2.ร๎อยละ 80.16 ของผ๎ูใช๎บริการมีความพึงพอใจ
การใช๎งานระบบเครือขํายอินเตอร์เน็ต 
 
ร๎อยละ 83.86 ของผ๎ูใช๎บริการมีความพึงพอใจ
ประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร ์
 
ร๎อยละ 84.05 ของผ๎ูใช๎บริการมีความพึงพอใจ
การใช๎งานระบบลงเวลา 
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เป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้
เกณฑ์ที่คาดหวัง
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 12   สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ตามที ่                             
                           ก าหนดในกฎกระทรวง     

5 

12.1  กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   5 
12.2  จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุํง       
         พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

5 

12.3  จัดระบบข๎อมูลสารสนเทศ และใช๎สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ 
         พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา     

5 

12.4  ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 
         ของสถานศึกษา   

5 

12.5  นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน และภายนอกไปใช๎วางแผนพัฒนา 
         คุณภาพการศึกษาอยาํงตํอเน่ือง    

5 

12.6  จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 5 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกลําวข๎างต๎น 
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 

งานตามมาตรฐานการศึกษา 
1.งานจัดระบบบริหาร 
 
 
 
 
 
 
2.งานสร๎างและพัฒนามาตรฐานการศึกษา  
โรงเรียน  
  2.1 งานพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   

 

 
1.บุคลากรและผู๎เกี่ยวข๎องมีความพึงพอใจระบบ
การบริหารงานตามโครงสร๎างการบริหารงาน
โรงเรียน ในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 60.30 
2.บุคลากรและผู๎เกี่ยวข๎องเห็นวํา คูํมือ                         
การปฏิบัติงานมีความชัดเจนครอบคลุมภาระงาน
ของทุกฝ่าย และสามารถนําไปปฏิบัติได๎ในระดับ
ดีขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ 80.16 
 
1. มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนเกิดจากการศึกษา
วิเคราะห์มาตรฐานและตัวบํงชี้ตามท่ี 
กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช ๎

2. มาตรฐาน และตัวบํงชี ้ยังไมสํะท๎อนอัตลักษณ์ 
และมาตรการสํงเสริมของโรงเรียนอยํางชัดเจน 
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โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกลําวข๎างต๎น 
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.การจัดระบบข๎อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.งานติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
  4.1 งานติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดย
คณะกรรมการที่โรงเรียนแตํงตั้ง 

3. มีการประกาศคําเป้าหมาย ให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎อง
รับทราบ  โดยประกาศเผยแพรํในwebsite ของ
โรงเรียน และติดป้ายนิเทศ 3 แหํง ได๎แกํ                          
1.บอร์ดทางเข๎าระดับมัธยมศึกษา   2. ห๎องอาหาร
ครูระดับมัธยมศึกษา  3. ห๎องอาหารครูระดับ
ประถมศึกษา   
4. ผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับ
มาตรฐานการศึกษา  ร๎อยละ 85 ของบุคลากร 
และผู๎เกี่ยวข๎อง  มีความพึงพอใจมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนอยูํในระดับมาก 
 

1. จัดทําระบบสารสนเทศเป็นหมวดหมูํ 
ครอบคลุมครบถ๎วน  
2. ข๎อมูลสารสนเทศเกิดจากความรํวมมือของ            
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข๎อง 
3. มีการให๎บริการข๎อมูลสารสนเทศในรูป
เอกสาร  และทาง website 
4. ผลการตรวจสอบข๎อมูลสารสนเทศพบวํา
ข๎อมูลทุกฝ่าย/ งาน มีความครบถ๎วน 
คิดเป็นร๎อยละ 100 
 
 
1. มีการดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ภายใน  ตามมาตรฐานการศึกษา จํานวน  3 ครั้ง 

2. ผู๎ทรงคุณวุฒิจากหนํวยงาน ต๎นสังกัด และ
ชุมชนมีสํวนรํวมในการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน 

3. ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอยูํในระดับ   
ดีมาก (ระดับคุณภาพ 4) 
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โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกลําวข๎างต๎น 
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 

  4.2 งานติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดย
หนํวยงานต๎นสังกัด 
 
5. งานประเมินคุณภาพภายใน 
 
 
6.งานพัฒนาระบบสารสนเทศ  
 6.1 งานพัฒนา/ปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์    
 
 
 6.2 งานพัฒนา/ปรับปรุงเวบ็ไซต์ 
    6.2.1 ปรับปรุงข๎อมูลให๎เป็นปัจจุบัน ถูกต๎อง
ครบถ๎วน 
    6.2.2 ปรับระบบเว็บไซต์เพื่อจัดการข๎อมูล
สารสนเทศให๎เป็นศูนย์กลาง 
    6.2.3 งานจัดการข๎อมูลสารสนเทศ 
 
 

ระบบประกันคุณภาพภายในมีคุณภาพ อยูํใน
ระดับดีมาก (ร๎อยละ 100) 
 
ร๎อยละ 100  ของผลการประเมินตามมาตรฐาน
การศึกษาแตํละมาตรฐานอยูํในเกณฑร์ะดับดี         
ขึ้นไป 
 
ร๎อยละ 76.43 ของผ๎ูใช๎บริการมีความพึงพอใจ 
โปรแกรมประยุกต์ที่มีประสิทธิภาพ                              
เอื้อตํอการใช๎งาน 
 
ร๎อยละ 95.00 ของผ๎ูใช๎บริการมีความพึงพอใจ
ขําวสารข๎อมูล ถูกต๎องครบถ๎วนเป็นปัจจุบัน      
บนเว็บไซต ์    
  
 

 
 

เป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้
เกณฑ์ที่คาดหวัง
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 13   สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา                           
 เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้                                                                                     

5 

13.1  มีการสร๎างและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ภายในสถานศึกษาและใช๎ประโยชน ์                         
         จากแหลํงเรียนร๎ูท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนร๎ู                            
         ของผ๎ูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมท้ังผ๎ูเกีย่วข๎อง                                                                                                                                               

5 

13.2  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวําง                           
         สถานศึกษากับครอบครัว  ชุมชน และองค์กรท่ีเก่ียวข๎อง                                                

5 
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โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกลําวข๎างต๎น 
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 

งานตามมาตรฐานการศึกษา 
1.งานอาคารสถานที่ 
 1.1 งานให๎บริการอาคารสถานที่ภายในโรงเรียน 
 
 
  1.2 งานให๎บริการอาคารสถานที่ตํอชุมชน 
 
 
2.งานดูแลรักษาความสะอาดของโรงเรียน 
 
3. งานพัฒนาแหลํงเรียนรู ๎
   3.1 กิจกรรมผลิตปุ๋ยชีวภาพ 
 
 
   3.2 กิจกรรมจัดทําข๎อมูลสารสนเทศพรรณไม๎                       
ในโรงเรียน 
 
4.งานดูแล บํารุงรักษาแหลํงเรียนรู๎และภูมิทัศน ์
 
 
5.งานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 5.1 งานพัฒนา/ปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์ 
 
 
5.2 งานพัฒนา/ปรับปรุงเวบ็ไซต์ 
       5.2.1 ปรับปรุงข๎อมูลให๎เป็นปัจจุบัน ถูกต๎อง 
ครบถ๎วน 
       5.2.2 ปรับระบบเว็บไซต์เพื่อจัดการข๎อมูล
สารสนเทศให๎เป็นศูนย์กลาง 
       5.2.3 งานจัดการข๎อมูลสารสนเทศ   
 

 
 
ผู๎ใช๎บริการมีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป 
คิดเป็นร๎อยละ 96.10 
 
ผู๎ใช๎บริการมีความพึงพอใจ                                      
อยูํในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ 97.50 
 
นักเรียนและบุคลากรมีความพึงพอใจ                          
อยูํในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ 99.08 
 
บุคลากรที่เกี่ยวข๎องมีความพึงพอใจ                       
ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ 82.40 
 
บุคลากรที่เกี่ยวข๎องมีความพึงพอใจ อยูํใน  
ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ 92.34 
 
นักเรียน ครู และผู๎ที่สนใจมีความพึงพอใจ               
ในระดับดีขึ้นไป  คิดเป็นร๎อยละ 95.67 
 
 
ร๎อยละ 76.43 ของผ๎ูใช๎บริการมีความพึงพอใจ
โปรแกรมประยุกต์ที่มีประสิทธิภาพเอื้อตํอการ
ใช๎งาน 
 
ร๎อยละ 95.00 ของผ๎ูใช๎บริการมีความพึงพอใจ
ขําวสารข๎อมูล ถูกต๎องครบถ๎วนเป็นปัจจุบัน             
บนเว็บไซต ์
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โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกลําวข๎างต๎น 
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 

  5.3 งานพัฒนาระบบการเรียน E-learning 
 
 
 
6.งานเครือขํายคอมพิวเตอร ์
  6.1 งานพัฒนาปรับปรุงระบบเครือขําย 
 
 
 
 
 6.2  งานพัฒนาปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร ์
 
 
  6.3 งานพัฒนาปรับปรุงระบบลงเวลาบุคลากร 
 
 
7. กิจกรรมผู๎ปกครองเครือขําย 
 
 
8. งานประชาสัมพันธ ์
 
 
   
9. งานชุมชนสัมพันธ์ 
 
 

1.ร๎อยละ 75.43 ของครูมีความพึงพอใจการใช๎
งานระบบการเรียน E-learning 
2.ร๎อยละ 98.18 ของนักเรียนมีความพึงพอใจ              
การใช๎งานระบบการเรียน E-learning 
 
1.ร๎อยละ 89.61 ของระบบเครือขําย                              
มีประสิทธิภาพพร๎อมใช๎งาน 
2.ร๎อยละ 80.16 ของผ๎ูใช๎บริการมีความพึงพอใจ
การใช๎งานระบบเครือขํายอินเตอร์เน็ต 
 
ร๎อยละ 83.86 ของผ๎ูใช๎บริการมีความพึงพอใจ
ประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร ์
 
ร๎อยละ 84.05 ของผ๎ูใช๎บริการมีความพึงพอใจ
การใช๎งานระบบลงเวลา 
 
ผู๎ปกครองมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ 99.00 
 
ร๎อยละ 91.00 ของครู นักเรียน ผู๎ปกครอง และ
ชุมชนมีความพึงพอใจในรูปแบบ                              
การประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 
                               
ร๎อยละ 80.40 ของครู นักเรียนและชุมชน                     
เกิดความประทับใจบุคลากร ครูและนักเรียน               
ที่ให๎ความรํวมมือ  รับและรํวมกิจกรรม ตําง ๆ 
ของชุมชนเป็นอยํางด ี
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เป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้
เกณฑ์ที่คาดหวัง
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 14   การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา                       
และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

5 

14.1  จัดโครงการ กิจกรรมท่ีสํงเสริมให๎ผู๎เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์            
         ปรัชญา และจุดเน๎นของสถานศึกษา         

5 

14.2  ผลการดําเนินงานสํงเสริมให๎ผู๎เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา 
         และจุดเน๎นของสถานศึกษา   

5 

 
โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกลําวข๎างต๎น 

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 

งานตามมาตรฐานการศึกษา 
1.งานนมัสการพระเจ๎า 
 
 
 
 
 
2. กิจกรรม Home Sweet Home นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1  
 
 
3. คํายนักเรียนคริสเตียน และผู๎สนใจ 
 
 
 
4. คํายนักเรียนคริสเตียน  5 สถาบัน 
 
 

 
1.นักเรียนร๎อยละ 81.80  มีผลสัมฤทธิ์ทางด๎าน              
เจตคติในด๎านคุณธรรมจริยธรรมตามครรลอง 
คริสต์ศาสนา 
2.นักเรียน ร๎อยละ 88.80  มีความพึงพอใจ                     
ในการเข๎ารํวมนมัสการพระเจ๎า 
 
นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมได๎รับการเสริมสร๎าง
ด๎านคุณธรรมจริยธรรม ตามคํานิยมของโรงเรียน 
อยูํในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ 96.06 
 
ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมได๎รับการเสริมสร๎าง                         
ด๎านคุณธรรมจริยธรรม ตามคํานิยมของโรงเรียน              
อยูํในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ 86.00 
 
ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมได๎รับการเสริมสร๎าง                         
ด๎านคุณธรรมจริยธรรม ตามคํานิยมของโรงเรียน              
อยูํในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ 93.00 
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โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกลําวข๎างต๎น 
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 

5. คริสตมาสสํูชุมชน 
 
 
 
6. คํายคุณธรรมนําปัญญาสูํโลกกว๎าง นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 
 
 
7.งานพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 
 
 
8.งานเสริมสร๎างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  8.1  กิจกรรมร๎อยความด ี
 
 
 
 

8.2 กิจกรรม YOU ARE THE BEST 
 
 
 
 
  8.3 กิจกรรมการแสดงความเคารพ 
 
 
 
   
 
 

ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมได๎รับการเสริมสร๎าง                         
ด๎านคุณธรรมจริยธรรม ตามคํานิยมของโรงเรียน              
อยูํในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ 90.48 
 
นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมได๎รับการเสริมสร๎าง
ด๎านคุณธรรมจริยธรรม ตามคํานิยมของโรงเรียน 
อยูํในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ 61.59 
 
นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมได๎รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ตามคํานิยมของโรงเรียน อยูํใน
ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ 89.00 
 
 
1.ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์                      
อยูํในระดับดีขึ้นไป ร๎อยละ  98.65   
2.นักเรียนพึงพอใจตํอกิจกรรมอยูํในระดับดี     
ขึ้นไป ร๎อยละ 97.37  
 
1.ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์                        
อยูํในระดับดีขึ้นไป ร๎อยละ  98.65  
2.นักเรียนพึงพอใจตํอกิจกรรมอยูํในระดับดี      
ขึ้นไป ร๎อยละ 97.37   
 
1.ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์                  
ด๎านการแสดงความเคารพอยูํในระดับดีขึ้นไป                    
ร๎อยละ  71.63   
2.นักเรียนพึงพอใจตํอกิจกรรมอยูํในระดับดี      
ขึ้นไป ร๎อยละ 77.10  
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โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกลําวข๎างต๎น 
         ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 

8.4 กิจกรรมกิริยามารยาทงาม  
 
 
 
 
 
  8.5  กิจกรรม HOME ROOM 
 
 
 
9.โครงการภาวะผู๎นํา 
  9.1 คํายภาวะผู๎นํา มัธยมศึกษาปีที่ 4 
 
 
 
 
  9.2 กิจกรรมพี่น๎องคล๎องใจ 
 
 
  9.3 กิจกรรมพี่อาสาจราจร 
 
 
 
 
  9.4 กิจกรรมคํายกรรมการสภานักเรียน และ
คณะกรรมการนักเรียนสูํวิถีประชาธิปไตย 
 
 

1.ผลการประเมินพฤติกรรมของนักเรียน                        
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด๎านความเป็น       
กุลสตรี อยูํในระดับดีมากขึ้นไป ร๎อยละ 71.53   
2.นักเรียนพึงพอใจตํอกิจกรรมอยูํในระดับดีมาก      
ขึ้นไป ร๎อยละ 77.10  
 
1.ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์                        
อยูํในระดับดีขึ้นไป ร๎อยละ  98.65  
2.นักเรียนพึงพอใจตํอกิจกรรมอยูํในระดับดี      
ขึ้นไป ร๎อยละ 97.37   
 
1.นักเรียนมีความพึงพอใจรูปแบบการจัดคําย
ภาวะผู๎นํา ในระดับดีขึ้นไป ร๎อยละ 82.07 
2.นักเรียนร๎อยละ 85.61 เห็นวํากิจกรรมมีสํวน
สร๎างให๎นักเรียนเกิดภาวะผู๎นําในระดับมาก 
 
นักเรียนมีความพึงพอใจรูปแบบการจัดกิจกรรม 
ในระดับดีขึ้นไป ร๎อยละ 95.86 
 
1.นักเรียนปฏิบัติงานผํานเกณฑ์ที่กําหนด                     
ในระดับดีมาก  ร๎อยละ 86.13 
2.ผู๎ปกครองนักเรียนปฐมวัย ร๎อยละ 98.67 เห็น
ด๎วยกับกิจกรรมพี่อาสาจราจรในระดับมากขึ้นไป 
 
นักเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรม ระดับมาก
ขึ้นไป ร๎อยละ 91.02 
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โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกลําวข๎างต๎น 
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 

  9.5 กิจกรรมฉายภาพยนตร ์
 
 
  9.6 กิจกรรมกีฬาส ี
 
 
  9.7 กิจกรรมพี่ดูแลน๎อง 
 
 
  9.8 กิจกรรมสภานักเรียน  
 
 
 
10.งานสํงเสริมความเป็นกุลสตร ี
  10.1 กิจกรรมการแสดงความเคารพ 
 
 
 
 
 
  10.2 กิจกรรมกิริยามารยาทงาม 
 
 
 
 
 
  10.3 กิจกรรมสํงเสริมศักยภาพด๎านความเป็น                
กุลสตรี 

นักเรียนมีทักษะการเป็นผู๎นํา และทักษะ                     
การทํางานเป็นทีม คิดเป็นร๎อยละ 93.80 
 
นักเรียนมีทักษะการเป็นผู๎นํา ผ๎ูตามที่ดี และ
สามารถทํางานเป็นทีม คิดเป็นร๎อยละ 91.00 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร๎อยละ 92.00 
ประพฤติตนเป็นประโยชน์ตํอสํวนรวม 
 
1.นักเรียนร๎อยละ 92.21 มีความพึงพอใจการ
ปฏิบัติงานของสภานักเรียนอยูํในระดับดีเยี่ยม 
2.คณะกรรมการสภานักเรียน ร๎อยละ 88.31                       
มีภาวะผู๎นําในระดับดีมากขึ้นไป 
 
1.ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์             
ด๎านการแสดงความเคารพ ระดับดีมากขึ้นไป                     
ร๎อยละ 71.63 
2.นักเรียนพึงพอใจตํอกิจกรรมระดับดีมากขึ้นไป
ร๎อยละ 77.10 
 
1.ผลการประเมินพฤติกรรมของผ๎ูเรียน                    
ด๎านความเป็นกุลสตรี ระดับดีมากขึ้นไป คิดเป็น
ร๎อยละ 71.53 
2.นักเรียนพึงพอใจตํอกิจกรรมระดับดีมากขึ้นไป
คิดเป็นร๎อยละ 77.10 
 
1.ผลการประเมินพฤติกรรมของผ๎ูเรียน                    
ด๎านความเป็นกุลสตรี ระดับดีมากขึ้นไป คิดเป็น
ร๎อยละ 71.53 
2.นักเรียนพึงพอใจตํอกิจกรรมระดับดีมากขึ้นไป
คิดเป็นร๎อยละ 77.10 



รายงานคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2554 | 93 
 

เป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์ที่คาดหวัง

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 15   การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป 
                          การศึกษาเพ่ือพัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ 
                          คุณภาพสูงขึน้ 

5 

15.1  จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน๎น ตามแนวทาง 
 การปฏิรูปการศึกษา     

5 

15.2  ผลการดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย     5 
 
 
โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกลําวข๎างต๎น 

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 

งานตามมาตรฐานการศึกษา 
โครงการวัฒนา...สร๎างโลกสีเขียว 
 
 
 

 
1.ร๎อยละ 96.62 ของครู นักเรียนและบุคลากร    
ในโรงเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจ และเห็นคุณคํา
ของพลังงาน และสามารถปฏิบัติได๎อยํางถูกวิธ ี
2.โรงเรียนสามารถสร๎างเครือขํายรักษ์พลังงาน
กับโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ได๎ 1 โรงเรียน 
3.ร๎อยละ 96.08 ของครู นักเรียนและบุคลากร    
ในโรงเรียนมีความพึงพอใจในการเข๎ารํวม
กิจกรรม ในการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช๎อยูํในระดับดีขึ้นไป 
 

 
 
 


