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คำนำ 

          โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด  ตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานบริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรียน  ให้ได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ   จึงได้ร่วมมือกันศึกษาสภาพปัญหาและความ
ต้องการจำเป็นของโรงเรียนเพื่อนำมาสังเคราะห์จัดทำเป็นแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ขึ้น ระหว่างปกีารศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓ มีสาระสำคัญ ประกอบด้วยข้อมูล ๘ ส่วน ดังนี้ 
          ส่วนท่ี  ๑  ภาพรวมของโรงเรียน 
          ส่วนท่ี  ๒  ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
          ส่วนท่ี  ๓  การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ และโครงการ กิจกรรม 
          ส่วนท่ี  ๔  การกำหนดแผนการดำเนินงาน และงบประมาณ 
          ส่วนท่ี  ๕  แหล่งวิทยาการภายนอกท่ีให้การสนับสนุนทางวิชาการ 
          ส่วนท่ี  ๖  การกำหนดบทบาทหน้าท่ีบุคลากรของโรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
          ส่วนท่ี  ๗  การกำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน 
          ส่วนท่ี  ๘  การนำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนไปใช้  

          การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดฉบับนี้ ได้รับ
ความร่วมมือเป็นอย่างดี จากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครู คณะผู้บริหารและบุคคลากร
ชุมชนทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง  ขอขอบคุณในความร่วมมือไว้ ณ โอกาสนี้  หวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ในการดำเนินงานบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียน  และผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการ 
ศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป 
 

 
                   โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 

                                                                                           ๒๘ เมษายน  ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารบัญ 
 

เรื่อง                                                                                      หน้า 

ส่วนที่  ๑  ภาพรวมของโรงเรียน            ๑ 
ส่วนที่  ๒  ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา        11 
ส่วนที่  ๓  การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ และโครงการ กิจกรรม         16 
ส่วนที่  ๔  การกำหนดแผนการดำเนินงาน และงบประมาณ                         24 
ส่วนที่  ๕  แหล่งวิทยาการภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ                  40 
ส่วนที่  ๖  การกำหนดบทบาทหน้าที่บุคลากรของโรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  42 
ส่วนที่  ๗  การกำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน                        49   
ส่วนที่  ๘  การนำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนไปใช้      .             59 
 
ภาคผนวก              
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ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 

๑. ข้อมูลทั่วไป  
  โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด รหัส ๔๕๑๐๐๐๐๓ ท่ีต้ัง ๗๑ และ ๒๑๘ หมู่ท่ี ๖ ตำบลรอบเมือง 

อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท์

หมายเลข ๐ ๔๓๕๑ ๒๘๐๕, ๐ ๔๓๕๒ ๘๒๐๕ และ ๐ ๔๓๕๒ ๘๒๐๙  e-mail : holy@holy.ac.th               

website: WWW.holy.ac.th ได้รับอนญุาตจัดต้ัง เมื่อวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๙ เปิดสอน

ระดับช้ันก่อนวัยเรียน ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  

 

๒. ข้อมูลครู บุคลากร และข้อมูลนักเรียน 

      ๒.๑ ข้อมูลครู บุคลากร 

ประเภทบุคลากร 
เพศ (คน) ระดับการศึกษา (คน) อายุ

เฉลี่ย 
(ปี) 

ประสบการณ์ 
ในตำแหน่ง
เฉลี่ย (ปี) ชาย หญิง 

ต่ำกว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี 
สูงกว่า 
ป.ตรี 

ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ 1 - - - 1 50 11 
ผู้อำนวยการ - 1 - - 1 67 46 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ - 2 - 1 1 60 38 
ครู (บรรจุ) 27 95 1 110 11  43 13 
ครูพิเศษ/ครูผู้ช่วย  
(ไม่บรรจุ) 

9 19 - 27 1 30 2 

ครูต่างประเทศ 3 3 - 6 - 37 2 
พี่เล้ียง - 7 3 4 - 31 2 
นักการภารโรง 8 22 29 1 - 42 8 
คนขับรถ 2 - 2 - - 37 4 
ยามรักษาความปลอดภัย 3 - 3 - - 54 6 
อื่น ๆระบุ...................... - - - - - - - 
                  รวม 53 149 38 149 15 45 13 
 
        จำนวนครูท่ีสอนตรงเอก  ๑๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๐๓ 
        จำนวนครูท่ีสอนตรงตามความถนัด ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๙๗ 
        สาขาท่ีขาดแคลน   ไม่มี   จำนวน ๐ คน 
        หมายเหตุ จำนวนครูท้ังส้ิน ๑๕๖ คน 
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    ๒.๒ ข้อมูลนักเรียน 

ระดับชั้น 
รายงานสถิตินักเรียน 

รวมนักเรียน แผนการเรียน 
ชาย หญิง 

อ.๑ 121 117 238 ปกติ/IEP 
อ.๒ 108 137 245 ปกติ/IEP 
อ.๓ 150 142 292 ปกติ/IEP 
รวม  379 396 775  

 

๓. แผนที่ต้ังของโรงเรียน 
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๔. อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน หอ้งประกอบ 
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๖. สิ่งอำนวยความสะดวก 

ลำดับที่ ชื่อสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน 
๑ รถตู้ ๑ คัน 
๒ รถบรรทุก ๖ ล้อ 2 คัน 
๓ รถกระบะ ๔ คัน 
๔ โทรศัพท์ประจำสำนักงาน     ๔ เครื่อง 
๕ รถจักรยานยนต์ ๒ คัน 
๖ ตู้เย็น  ๑๓ หลัง 

 

๗. ความสำเร็จในการจัดการศึกษา (ปีการศึกษา ๒๕๖๐) 

ประเภท
รางวัล 

ชื่อรางวัล 
หน่วยงาน 
ที่มอบให ้

โรงเรียน ได้รับรางวัลคะแนนรวม อนัดับ ๑ ของกลุ่ม  
ในการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนในเครือ  

สังฆมณฑลอุบลราชธานี 

ได้รับรางวัลคะแนนรวมอนัดับ ๑ ของกลุ่มการศึกษา
เอกชนจังหวัดร้อยเอ็ด ในการแข่งขันทักษะวิชาการ
โรงเรียนเอกชนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ครั้งท่ี ๒ เพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งระดับภาค 
ท่ีจังหวัดกาฬสินธุ์  

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดร้อยเอ็ด 

ผู้บริหาร ซิสเตอร์ ดร.อรนุช  หอมจันทร์ 
ได้รับรางวัล ๑๐๐ ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเพชร 

สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ซิสเตอร์ศรีสมพร  งามวงศ์ 
ได้รับรางวัล ๑๐๐ ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับทอง 

สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

บาทหลวง ดร.เชาวฤทธิ์  สาสาย   
ได้รับรางวัล ๑๐๐ ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับทองแดง 

สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ครู ได้รับรางวัล ๑๐๐  ปี  ครูดีศรีเอกชน ระดับเงิน สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ๑)  นางเทียรทอง  ผาบุญมา 

๒)  นางสาวธีรนันท์  วิเศษดอนหวาย 
๓)  นางอริสรา  พานอนันต์ 
๔) นางทับทิม   ปานจุ้ยพะเนาว์ 
๕) นางภรพัชรินทร์   สวัสด์ิสละ 
๖) นางสาวบุษยาภรณ์   วงอาษา 
๗) นางเสงี่ยม   แสงภารา 
๘) นางช่อประยงค์   ป้องศร ี
๙) นางเกศินี   เชื้อเพชร์ 
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ประเภทรางวัล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

ครู ได้รับรางวัล ๑๐๐  ปี  ครูดีศรีเอกชน ระดับทองแดง สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ๑0) นางรุจิราพร   ทองบุสกุล 

11) นางปรีดา  แน่นอุดร 
12) นางสาวกนกวรรณ  อาจหาญ 
13) นางแวววาว  เซซ่ง 
14) นางวันเพ็ญ  โชคเหมาะ 
15) นางอุไรวรรณ  สิงห์ชา 
16) นางสุภัทรา  สัตนาโค 
17) นางนิตยา  ศรีปัญญา 

นักเรียน รางวัลเหรียญทองอันดับ ๑ ในการแข่งขันการการสร้าง
ภาพจากกระดาษด้วยการ ฉีก ตัด ปะ  ระดับกลุ่ม
โรงเรียนเอกชนจังหวัดร้อยเอ็ด 
1. ด.ญ.พิรานันท์  เฉตระการ 
2. ด.ญ.ชัญญาชามา  คงอิ้ว 
3. ด.ญ.ธัญญลักษณ์   ยินดีมาก 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 1 

รางวัลเหรียญทองอันดับ ๒ ในการแข่งขันการการสร้าง
ภาพจากกระดาษด้วยการ ฉีก ตัด ปะ  ระดับจังหวัด
ร้อยเอ็ดในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 6๗ 
1. ด.ญ.พิรานันท์  เฉตระการ 
2. ด.ญ.ชัญญาชามา  คงอิ้ว 
3. ด.ญ.ธัญญลักษณ์   ยินดีมาก 
รางวัลเหรียญทองอันดับ 1 ในการแข่งขันการการสร้าง
ภาพจากกระดาษด้วยการ ฉีก ตัด ปะ ระดับกลุ่ม
โรงเรียนเอกชนจังหวัดร้อยเอ็ด 
1. ด.ช.เชาวโรจน์  เวียงสมุทร 
2. ด.ช.พีรวิชย์  สิริพานิชยกิจ 
3. ด.ญ.วรดา โมทะจิตต์ 
รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ ๒ ในการแข่งขัน
การการสร้างภาพจากกระดาษด้วยการ ฉีก ตัด ปะ  
ระดับจังหวัดร้อยเอ็ดในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งท่ี 6๗ 
1. ด.ช.เชาวโรจน์  เวียงสมุทร 
2. ด.ช.พีรวิชย์  สิริพานิชยกิจ 
3. ด.ญ.วรดา โมทะจิตต์ 
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๘. อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียน 
เอกลักษณ์ (Uniqueness)  ยิ้มง่าย  ไหว้สวยแบบพระกุมาร 
อัตลักษณ ์(Identity)  สัมมาคารวะ รักและแบ่งปนั  
 

๙. ทรัพยากรและงบประมาณ 

       ๙.๑ แผนการใช้งบประมาณของโรงเรียน 

รายรับ 
งบประมาณปีการศึกษา 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
เงินอุดหนุนรายหัว 33,440,753.50 34,068,370 34,742,565.50 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 11,050,210 11,236,930 11,460,640 
ค่าธรรมเนียมอื่น 13,603,500 13,833,000 14,107,500 
รายได้อื่นๆ 867,200 884,540 902,230 
รวม 58,961,663.50 60,022,840.00 61,212,935.50 

รายจ่าย 
งบประมาณปีการศึกษา 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
เงินเดือนค่าจ้าง 35,562,911 36,274,169 36,999,652 
งบพัฒนาคุณภาพ          
การจัดการศึกษา 

17,688,499 18,006,852 18,363,881 

รายจ่ายอื่นๆ 2,815,853 2,872,170 2,929,613 
รวม 56,067,263 57,153,191 58,293,146 
 

๙.๒ แผนการใช้ทรัพยากรของโรงเรียน 

รายการ 
ข้อมูลทรัพยากรปีการศึกษา 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๑. คอมพิวเตอร์เพื่อสำนักงาน ๒๙ ๒๙ ๒๙ ๒๙ 
๒. คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ๒๕๕ ๒๕๕ ๒๕๕ ๒๕๕ 
๓. โทรทัศน์ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ 
๔. โทรศัพท์ ๔ ๔ ๔ ๔ 
๕. เครื่องฉายภาพนิ่ง ๑ ๑ ๑ ๑ 
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๙.๓ แผนการรับนักเรียน 

ระดับการศึกษา 
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
ก่อนประถมศึกษา ๗๒๙ ๗๓๐ ๗๓๐ ๗๓๐ 
ประถมศึกษา ๑,๕๔๘ ๑,๕๕๐ ๑,๕๕๐ ๑,๕๕๐ 
มัธยมศึกษาตอนต้น ๔๗๑ ๔๘๐ ๔๘๐ ๔๘๐ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย ๒๗๕ ๒๘๐ ๒๘๐ ๒๘๐ 
รวม ๓,๐๒๓ ๓,๐๔๐ ๓,๐๔๐ ๓,๐๔๐ 
 

๙.๔ แผนการรับครูและบุคลากรระดับปฐมวัย 

ระดับการศึกษา 
ข้อมูลครูปีการศึกษา 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
ครู 36 38 38 38 
บุคลากรสนับสนุน ๒ ๒ ๒ ๒ 
อื่นๆ - - - - 
รวม ๓๘ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
 

๑๐. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
       ๑๐.๑ ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

     ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ำหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 

ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 20 ๒๐  

มาตรฐานท่ี 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  5 5 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ 
และจิตใจ 

5 5 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 5 5 ดีมาก 
มาตรฐานท่ี 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 5 5 ดีมาก 
ด้านที่ 2  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   65 65  
มาตรฐานท่ี 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิพล 

20 ๑๙ ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

20 20 ดีมาก 
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ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ำหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 

ด้านที่ 2  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   65 65  
มาตรฐานท่ี 7 แนวการจัดการศึกษา 20 20 ดีมาก 
มาตรฐานท่ี 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

5 5 ดีมาก 

ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านคุณภาพการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้  

5 5  

มาตรฐานท่ี 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

5 5 ดีมาก 

ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา   5 5  
มาตรฐานท่ี 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามปรัชญาวิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

5 5 ดีมาก 

ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 5 5  
มาตรฐานท่ี 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบาย
และแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ
ให้สูงขึ้น 

5 5 
 

ดีมาก 

คะแนนรวม 100     ๙๙ ดีมาก 
 

 ๑๐.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (ระหว่างวันที่ ๑ และ ๔-๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔)  
ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษาปฐมวัย 

ชื่อตัวบ่งชี้ น้ำหนัก คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ มาตรฐานว่าด้วยผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ๕ ๔.๕ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ๕ ๔.๕ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย ๕ ๔.๕ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย ๑๐ ๘ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในช้ันต่อไป ๑๐ ๘ ดี 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน      
วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

๒.๕ ๒.๕ ดีมาก 
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ชื่อตัวบ่งชี้ น้ำหนัก คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผล   
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ๒.๕ ๒.๕ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม  
บทบาทของสถานศึกษา   ๒.๕ ๒.๕ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๒ มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและ 
การพัฒนาสถานศึกษา ๑๕ ๑๔ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยก 
ระดับมาตรฐาน  รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  
ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา                 

๒.๕ ๒.๕ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๓ มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

   

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที ่๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้น 
เด็กเป็นสำคัญ ๓๕ ๓๒ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๔ มาตรฐานว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๘  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ๕ ๔.๘ ดีมาก 
ผลรวมคะแนนทั้งหมด ๑๐๐ ๙๐.๓๒ ดีมาก 
แปลงค่าจากร้อยละ ๙๐.๓๒ เป็นระดับคุณภาพ เท่ากับ ๔.๕๒  หมายถึง ดีมาก 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ   รับรอง   ไม่รับรอง 
 

๑๑. ผลการประเมินพัฒนาการและผลการทดสอบ 

       ๑๑.๑ ผลการประเมินพัฒนาการระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ระดับชั้น 
นักเรียน 
(คน) 

ผลการประเมินพัฒนาการระดับดี คิดเป็นร้อยละ 

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม 
ด้าน

สติปัญญา 
อนุบาลปีที่ ๑ ๒๐๐ ๙๙ ๙๘.๕๐ ๙๘ ๙๙ 
อนุบาลปีที่ ๒ ๒๒๔ ๙๘.๖๖ ๙๙.๑๑ ๙๘.๖๖ ๙๘.๖๖ 
อนุบาลปีที่ ๓ ๒๔๙ ๙๘.๘๐ ๙๙.๖๐ ๙๘.๓๙ ๙๘.๓๙ 
รวม ๖๗๓ ๒๙๖.๔๖ ๒๙๗.๒๑ ๒๙๕.๐๕ ๒๙๖.๐๕ 
เฉลี่ย  ๙๘.๘๒ ๙๙.๐๗ ๙๘.๓๕ ๙๘.๖๘ 

 



 

แผนปฏิบัติการประจำปีระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนพระกุมารร้อย หนา้ ๑๗ 

 

ส่วนที่ ๒ ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

๑.สภาพแวดล้อมภายนอกสถานศึกษา 
 
             สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จาก ๔ ปัจจัย คือ  
 
๑.๑  ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม  ท่ีต้ังของโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด อยู่ชานเมือง และสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีเขตพื้นท่ีบริการท่ัวราชอาณาจักร แนวโน้มของประชากรท่ีจะต้องได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานมีจำนวนลดน้อยลง เนื่องจากอัตราการเกิดของเด็กและค่านิยมของผู้ปกครองในการส่ง
เด็กเข้าไปเรียนในโรงเรียนยอดนิยมภายในตัวเมืองทำให้จำนวนนักเรียนในสถานศึกษามีจำนวนน้อยลง 
ผู้ปกครองและชุมชน ให้ความสำคัญต่อการจัดกิจกรรมการศึกษาของโรงเรียน  ทำให้การดำเนินงานต่างๆ
เป็นไปด้วยความราบรื่น ถือได้ว่าปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมเป็นปัจจัยท่ีเป็นโอกาสมากกว่าอุปสรรคต่อการ
ดำเนินภารกิจของโรงเรียน กล่าวคือ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองเห็นความสำคัญของ
การศึกษา สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆโรงเรียน จึงจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังผู้ปกครองมี
การประกอบอาชีพต่างๆอย่างหลากหลายสามารถใช้เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นให้นักเรียนได้ศึกษาและเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ส่วนปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคในการจัดการศึกษาคือ ผู้ปกครองบางส่วนมีอาชีพท่ีไม่มั่นคง มี
ฐานะปานกลาง  ครอบครัวหย่าร้างและต้องย้ายท่ีอยู่เพื่อประกอบอาชีพท่ีอื่นบ้าง  ทำให้นักเรียน เรียนไม่
ต่อเนื่อง บางส่วนต้องอยู่กับญาติพี่น้อง ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนโดยรวม ตลอดจนปัญหาด้านสังคมท่ีทำให้นักเรียนอยู่ในภาวะเส่ียงต่อการเกี่ยวข้อง เช่น 
ปัญหาการติดเกม ปัญหาท่ีเส่ียงต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพย์ติด  กรณีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีเช่า
หอพัก อยู่ข้างนอกเพียงลำพัง ตลอดจนเส่ียงต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน เป็นต้น  
 
๑.๒ ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐานและการแพร่กระจายของเทคโนโลยีในชุมชนไม่ว่าจะเป็น
โทรศัพท์ ไฟฟ้า เครือข่ายการส่ือสารและอินเทอร์เน็ต ทำให้การเข้าถึงเทคโนโลยีของนักเรียนและผู้ปกครองทำ
ได้ง่ายและสะดวก ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสามารถนำมาใช้ประโยชน์
ท้ังในการบริหารจัดการ การให้บริการและการพัฒนาการศึกษาให้มีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น สามารถ
ช่วยลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ประสิทธิภาพในการติดต่อส่ือสาร 
รวดเร็วขึ้น โดยไม่มีข้อจำกัดด้านสถานท่ีและเวลา สำหรับด้านการศึกษา สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้
ของนักเรียน การให้บริการแก่ผู้ปกครอง ประชาชน ชุมชนและสังคม ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต เป็นปัจจัยท่ีเป็นโอกาสต่อการดำเนินภารกิจของโรงเรียนเป็นอย่างมาก โดย
โรงเรียนได้ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีมาพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้ปกครองชุมชนและสังคม ท่ีต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้และทันต่อความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีเพื่อโอกาสท่ีดีในอนาคต ประกอบกับการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทำ
ให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ต่างๆอย่างหลากหลาย ส่วนปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรค คือ ระบบสัญญาณของ
เครือข่ายผู้ให้บริการไม่เสถียรทำให้สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่ดีพอ นอกจากนี้ การซ่อมบำรุง วัสดุ อุปกรณ์ด้าน
เทคโนโลยี มีราคาค่อนข้างสูงทำให้การดำเนินการมีค่าใช้จ่ายสูง  
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๑.๓ ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ภาวะทางเศรษฐกิจและฐานะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รายได้ของผู้ปกครองและ
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างท่ัวไป และรับราชการ การกระจาย
รายได้ในชุมชนจึงเป็นไปในลักษณะท่ีมีนายจ้างและลูกจ้าง  และผู้มีเงินเดือนมั่นคง และไม่มั่นคง แหล่ง
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจของจังหวัดร้อยเอ็ดมุ่งเมริมการท่องเท่ียวและผลิตผลจากการเกษตร  โดยเฉพาะข้าว
หอมมะลิ ตลอดจนการส่งเสริมให้เพิ่มคุณค่าทางการเกษตร  โดยเฉพาะการแปรรูปข้าวหอมมะลิเป็นผลิตภัณฑ์
เพื่อเพิ่มมูลค่า เอื้ออำนวยต่อการจัดการศึกษาท่ีเน้นการบูรณาการกับหลักวิชาตามธรรมชาติของเนื้อหาใน
ห้องเรียน นับเป็นการสร้างรายได้จากการเปิดแก่ชุมชนและท้องถิ่น นับเป็นช่องทางการประกอบอาชีพ เป็น
ปัจจัยท่ีเป็นโอกาสในการจัดการศึกษา ประกอบกับนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ท่ีได้รับจากรัฐบาล 
ส่งผลให้แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง นักเรียนมีโอกาสมากขึ้น ผู้ปกครองส่วนใหญ่ มีฐานะทาง
เศรษฐกิจในระดับยากจนถึงปานกลาง จึงช่วยส่งเสริมและสนับสนุนด้านส่ือ อุปกรณ์ อาคารสถานท่ี ท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการของโรงเรียนได้ไม่มากนัก  ส่วนอุปสรรคในการดำเนินงานคือ 
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจากรัฐในการจัดการศึกษามีจำนวนจำกัดและผู้ปกครองมีฐานะปานกลาง   ส่วน
ใหญ่ร้อยละ ๙๐ โรงเรียนต้องลงทุนด้านงบประมาณและทรัพยากรด้านการศึกษาด้วยสถานศึกษาเอง 
 
๑.๔  ปัจจัยทางด้านการเมืองและกฎหมาย เป็นปัจจัยท่ีเป็นโอกาสต่อการดำเนินงานของโรงเรียนเป็นอย่าง
มากเพราะ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๕ และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๓ ทำให้ครูมีการพัฒนาตนเองและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายมากขึ้น  
นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  ตลอดจนการได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆจากองค์กรส่วน
ท้องถิ่นและชุมชน อันเนื่องมาจากพระราชบัญญัติการกระจายอำนาจส่งผลให้เกิดการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษามากยิ่งขึ้น ส่วนอุปสรรคในการดำเนินงานตามภารกิจ คือ ความไม่ต่อเนื่อง
ของนโยบายจัดการศึกษาเนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาและการปฏิรูป
การศึกษาท่ียังไม่แล้วเสร็จ  
 
          ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกตามปัจจัย ๔  ด้าน ดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า โรงเรียนพระ
กุมารร้อยเอ็ด มีปัจจัยท่ีเป็นโอกาสมากกว่าปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรค กล่าวคือ มีความพร้อมในการจัดการศึกษา 
โดยได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากชุมชนและหน่วยงานต้นสังกัด สามารถพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้
เกิดผลตามเป้าหมายของโรงเรียน แต่ก็ยังมีอุปสรรคอยู่บ้างคือ การเปล่ียนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรม 
เทคโนโลยีการส่ือสาร ทำให้พฤติกรรมของเยาวชนปรับเปล่ียนตามไปด้วยคือติดโซเชียล 
 
 
 
 
 
๒. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา  
 
            สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด พิจารณาจากจุดแข็งและจุดอ่อน จาก 
๖ ปัจจัย ดังนี้  
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๒.๑ ปัจจัยทางด้านโครงสร้างและนโยบาย 
   
             พบจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน กล่าวคือ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด มีการบริหารงานแบบกระจาย
อำนาจ แบ่งการบริหารงานเป็น ๕ ฝ่าย  กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย และภารกิจท่ีชัดเจน ทำให้
บุคลากรมีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ เน้นการทำงานเป็นทีม ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ สร้างขวัญและ
กำลังใจลดการขัดแย้ง ทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ แต่ยังมีจุดอ่อนอยู่บ้างในเรื่องของการปฏิบัติตาม
นโยบายบางส่วน ยังไม่ได้ประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ เนื่องจากการมีนักเรียนจำนวนมาก/ห้อง ครู
จำนวนจำกัดและมีความจำเป็นท่ีครูส่วนหนึ่งต้องทำการสอนไม่ตรงกับสาขาวิชาเอก แต่ก็ได้รับการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนต้องปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนควบคู่ไปด้วย  
 
๒.๒  ปัจจัยด้านผลผลิตและการให้บริการ  
 
                พบจุดแข็ง มากกว่าจุดอ่อน กล่าวคือ คุณภาพของนักเรียนซึ่งถือว่าเป็นผลผลิตจากการให้บริการ
โดยเฉล่ียมีคุณภาพตามมาตรฐาน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์และผลการทดสอบระดับชาติอยู่ในเกณฑ์ท่ีน่าพึงพอใจ 
อัตราการสอบเข้าศึกษาต่อของนักเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น ผู้ปกครองพึงพอใจ รวมไปถึงการให้บริการทางด้าน
ปริมาณ  ถือว่า เป็นจุดแข็ง เนื่องจากสามารถให้บริการได้ครอบคลุมพื้น ท่ีเขตบริการ  และชุมชนทุก
กลุ่มเป้าหมาย จุดอ่อนพบว่า  ผู้ปกครองบางส่วนมีปัญหาความเจริญด้านเทคโนโลยี ทำให้พฤติกรรม ค่านิยม
ในการใช้เทคโนโลยีท่ีไม่เหมาะสม เช่น การเล่นเกมออนไลน์ ของนักเรียนส่งผลต่อการเรียน 
  
๒.๓ ปัจจัยด้านบุคลากร  
 
                   เป็นปัจจัยท่ีมีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อนเนื่องจากผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ สามารถบริหารจัดการครู
และบุคลากรให้จัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้
ความสามารถเฉพาะด้านและมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท้ังยังเป็นครูท่ีอยู่ในวัยทำงาน และเป็นครูท่ีมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นท่ีจังหวัดร้อยเอ็ดส่งผลให้มี
ความผูกพันและมุ่งมั่นเป็นอย่างดี จุดอ่อน คือ ภาครัฐมีการจัดสอบบรรจุ    ส่งผลให้ครูบางส่วนลาออกไปสอบ
บรรจุ ทำให้ให้มีผลกระทบต่อการจัดเรียนการสอนในช่วงท่ีครูลาออกและสรรหาครูใหม่ 
 
 
 
 
๒.๔ ปัจจัยด้านการเงิน    
 
                     เป็นปัจจัยท่ีมีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน  กล่าวคือ ผู้บริหารโรงเรียนมีความสามารถในการ
บริหารงบประมาณและการเงินแบบมุ่งเน้นผลงาน ทำให้เกิดความโปร่งใส คล่องตัว ตรงตามความต้องการของ
นักเรียน ผู้ปกครองและครู  โรงเรียนมีการจัดทำบัญชีการเงินอย่างเป็นระบบ ใช้ส่ืออุปกรณ์ท่ีทันสมัย ในการ
จัดเก็บข้อมูลด้านการเงิน ทำให้สะดวกต่อการค้นหาและตรวจสอบได้  มีการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
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๒.๕ ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์  
 
                      มีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน คือ การสำรวจความต้องการวัสดุอุปกรณ์อย่างมีระบบส่งผลให้
ครูผู้สอนได้รับวัสดุอุปกรณ์ตามท่ีต้องการอย่างมีคุณภาพ  การจัดสถานท่ีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาท่ี
พร้อมสำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่างดี ส่วนท่ีเป็นจุดอ่อนคือ วัสดุ ครุภัณฑ์ บางอย่างต้องใช้
งบประมาณสูงในการซ่อมบำรุง ดูแลรักษาเป็นจำนวนมาก เช่น ระบบเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ๊นเตอร์ เป็นต้น  
 
๒.๖  ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ  
 
                      มีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน คือ โรงเรียนเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้หลักกระจายอำนาจ
แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๕ ฝ่าย มีการมอบอำนาจและหน้าท่ีทำให้ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการ
จัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการประกอบการบริหารงานท้ังระยะส้ันและระยะยาว ทำให้บุคลากรปฏิบัติงาน
ได้ตรงตามเป้าหมาย คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการศึกษาทุกขั้นตอน  
 
                      ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ตามปัจจัยท้ัง ๖ ด้านข้างต้น สรุปได้ว่าโรงเรียนพระ
กุมารร้อยเอ็ด มีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน กล่าวคือ คุณภาพของนักเรียนซึ่งถือว่าเป็นผลผลิตจากการให้บริการ
โดยเฉล่ียมีคุณภาพตามมาตรฐานนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์และผลการทดสอบระดับชาติอยู่ในเกณฑ์ท่ีน่าพึงพอใจ 
อัตราการสอบเข้าศึกษาต่อของนักเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น ผู้ปกครองพึงพอใจ มีการบริหารและปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบ บุคลากร มีความสามารถเฉพาะด้าน การบริหารงบประมาณตรงตามความต้องการของการจัด
การศึกษา มีความพร้อมในด้านวัสดุ อุปกรณ์ และสามารถระดมทุนทรัพยากรต่างๆมาสนับสนุนกิจกรรมการ
เรียนการสอนได้เป็นอย่างดี แต่มีจุดอ่อนคืองบประมาณได้รับการจัดสรรตามจำนวนเงินอุดหนุนรายหัว  ยัง
ไม่ได้รับการอุดหนุนร้อยละ ๑๐๐ ส่งผลให้สถานศึกษาต้องหาวิธีการระดมทุนทรัพยากรจากการจัดกิจกรรม
ต่างๆ    มาช่วยสนับสนุน เช่นกิจกรรมพระกุมารสัมพันธ์ 
 
๓. การประเมินสถานภาพของโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 
  
           จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ท่ีได้นำเสนอไป
ในเบื้องต้นแล้วนั้น สรุปได้ว่า โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด มีปัจจัยท่ีเป็นโอกาสจากสภาพแวดล้อมภายนอกท่ี
เอื้อต่อการดำเนินภารกิจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรส่วนท้องถิ่น ปัจจัยท่ีเป็น
อุปสรรค คือ การเปล่ียนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ประชากรวัยเรียนลดลง ผู้ปกครองมีฐานะยากจน 
ครอบครัวหย่าร้าง ส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียน และผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในมีจุดแข็ง
มากกว่าจุดอ่อน กล่าวคือ นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีการบริหารและปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ครู
และบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพต่อการจัดการเรียนรู้ แต่มีจุดอ่อนคือ ภาครัฐมีการจัดสอบบรรจุ    ส่งผล
ให้ครูบางส่วนลาออกไปสอบบรรจุ ส่งผลให้ให้มีผลกระทบต่อการจัดเรียนการสอนในช่วงท่ีครูลาออกและสรร
หาครูใหม ่ดังนั้นสถานภาพของโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดจึงอยู่ในลักษณะ “ เอื้อและแข็ง ” 
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  ๔.  วิสัยทัศน์  (Vision) 
 
          ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดงามวินัยและคุณธรรม ล้ำเลิศวิชาการ เช่ียวชาญ
ภาษาพัฒนาทักษะการคิดรอบด้าน ประสานเครือข่ายวิชาการ ระบบบริหารมีประสิทธิภาพ ครูมีความ
เช่ียวชาญในการสอน เป็นสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษา บนพื้นฐานของความเป็น
ไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
  ๕. พันธกิจ 
      ๕.๑ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะตามหลักสูตร    
สถานศึกษา และมีพัฒนาการด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน สมรรถนะท่ีสำคัญ และ         คุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ สู่มาตรฐานสากล 
       ๕.๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านข้อมูล
สารสนเทศ และด้านสภาพแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัด          การศึกษา
เพื่อสร้างความมั่นใจด้านคุณภาพการศึกษา 
       ๕.๓ ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญตามหลักสูตรสถานศึกษาและสอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น รวมถึงตรงตามความสนใจ 
ความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลาย เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้เรียน 
ทุกคนให้เกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ  
      ๕.๔ จัดระบบประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิผล โดยวางระบบการจัดการคุณภาพการศึกษาของ 
สถานศึกษาให้ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ร่วมรับผิดและ 
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน   
 

๖. เป้าหมาย 
          ๖.๑ ผู้เรียนสามารถแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ มีทักษะ มีพัฒนาการด้านการอ่าน คิด 
วิเคราะห์และเขียน มีสมรรถนะท่ีสำคัญ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร     
                สถานศึกษา 
          ๖.๒ ผู้บริหารพัฒนาระบบบริหารจัดการให้ครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้านข้อมูลสารสนเทศ และด้านสภาพแวดล้อม  
           ๖.๓ ครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและสอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น รวมถึงตรงตามความสนใจความ
ต้องการ และความถนัดของผู้เรียน โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลาย เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนให้เกิดการ
เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ สู่มาตรฐานสากล 
          ๖.๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิผล ได้มาตรฐานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจและมีความ
มั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 
      ๗. กลยุทธ์ของโรงเรียน 
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           ๗.๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
           ๗.๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
           ๗.๓ ส่งเสริมพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
           ๗.๔ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ 
 

 



 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย  โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด  หน้า ๑๖ 
 

ส่วนท่ี ๓ การกำหนดตัวช้ีวัดความสำเร็จและโครงการกิจกรรม 
 

กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการกิจกรรม 

๑. เด็กมีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

๑. ร้อยละเด็กท่ีมีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

- กิจกรรมช่ังน้ำหนักวัดส่วนสูง 
- กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ 
- กิจกรรมตรวจสุขภาพ 
- กิจกรรมจราจร ๕ นาที 
- กิจกรรมการเสริมหลักสูตรว่ายน้ำ 

๒. เด็กมีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย ๒. ร้อยละเด็กท่ีมีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย 
๓. เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน ๓. ร้อยละเด็กท่ีมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 

4. เด็กหลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค  
อุบัติเหตุ ภัย และส่ิงเสพติด 

4. ร้อยละเด็กท่ีหลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่อ 
โรค อุบัติเหตุ ภัย และส่ิงเสพย์ติด 

5. เด็กร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 5. ร้อยละเด็กท่ีร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง - กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ 
- กิจกรรมหน้าเสาธง 
- กิจกรรมกลางแจ้ง 
- กิจกรรมวันคริสต์มาส 
- กิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านศิลปะ  
  ดนตรี และกีฬา 
- กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 
- กิจกรรมสภานักเรียน 

6. เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 6. ร้อยละเด็กท่ีมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 
7. เด็กควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 7. ร้อยละเด็กท่ีควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสม 

กับวัย 
8. เด็กช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว  
และรักธรรมชาติ 

8. ร้อยละเด็กท่ีช่ืนชมศิลปะดนตรีการเคล่ือนไหว 
และรักธรรมชาติ 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการกิจกรรม 
9. เด็กมีวินัย รับผิดชอบ เช่ือฟังคำส่ังสอนของ 
พ่อแม่ ครูอาจารย์ 

9. ร้อยละเด็กท่ีมีวินัยรับผิดชอบเช่ือฟังคำส่ังสอน 
ของพ่อแม่ครูอาจารย์ 

- กิจกรรมการเดินแถวขึ้นช้ันเรียน 
- โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
  ค่ายคุณธรรม 
- กิจกรรมวันไหว้คร ู
- กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา  
  วันสำคัญของชาติ 
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 

10. เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน 10. ร้อยละเด็กท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริตช่วย 
เหลือแบ่งปัน 

11. เด็กเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 11. ร้อยละเด็กท่ีเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
12. เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย 
และศาสนาท่ีตนนับถือ 

12. ร้อยละของเด็กท่ีประพฤติตนตาม 
วัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนับถือ 

13. เด็กท่ีสนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตัว ซักถามอย่าง
ต้ังใจ และรักการเรียนรู้ 

13. ร้อยละของเด็กท่ีสนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตัว ซักถาม
อย่างต้ังใจ และรักการเรียนรู้ 

- กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานท่ี 

- กิจกรรมค่ายวิชาการ 

- กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ 

- กิจกรรม English Today 
- กิจกรรม English Camp 
- กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 

- กิจกรรมแข่งขันทักษะ 

- กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

- กิจกรรมประกวดทำนองเสนาะ คำคล้องจ้อง 
- กิจกรรมประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา 
 

1๔. เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงต่างๆ ท่ี
เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 

1๔. ร้อยละของเด็กท่ีมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิง
ต่าง ๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 

1๕. เด็กมีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 1๕. ร้อยละของเด็กท่ีมีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับ
วัย 

1๖. เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 

1๖. ร้อยละของเด็กท่ีมีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

1๗. เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 1๗. ร้อยละของเด็กท่ีมีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการกิจกรรม 
1. ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัด
การศึกษาปฐมวัยและสามารถนำมา ประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ์ 

๑. ร้อยละของครูท่ีเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการ
จัดการศึกษาปฐมวัยและสามารถนำมา ประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ์ 

- กิจกรรมการจัดประสบการณ์การ   
  เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
- กิจกรรมนิเทศภายใน 

- กิจกรรมการผลิตส่ือและส่งเสริม 

  การใช้ส่ือประกอบการสอน 
- กิจกรรมการสร้างเครื่องมือวัดและ 

  ประเมินพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน 
- กิจกรรมประเมินพัฒนาการด้าน 

  สติปัญญา 

- กิจกรรมส่งเสริมการทำวิจัย 

- กิจกรรมจัดทำมุมประสบการณ์ท้ัง 

  ภายในและภายนอกห้องเรียน 

- กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 

- กิจกรรมสอบคัดเลือกครู 
- โครงการอบรมพัฒนาครู  ครูผู้เยาว์ 
- การจัดทำข้อมูลการพัฒนาและการ 

  เรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล 

  รายกลุ่ม 

๒. ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ท่ีหลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

๒. ร้อยละของครูท่ีจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ท่ีหลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

๓. ครูท่ีบริหารจัดการช้ันเรียนท่ีสร้างวินัยเชิงบวก ๓. ร้อยละของครูท่ีบริหารจัดการช้ันเรียนท่ีสร้างวินัยเชิงบวก 

๔. ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับ
พัฒนาการของเด็ก 

๔. ร้อยละของครูท่ีใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับ
พัฒนาการของเด็ก 

๕. ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็ก
อย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็ก
แก่ผู้ปกครอง 

๕. ร้อยละของครูท่ีใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของ
เด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่
ผู้ปกครอง 

๖. ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ท่ีตนรับผิดชอบ   
และใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์ 

๖. ร้อยละของครูท่ีวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ท่ีตน
รับผิดชอบ   และใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์ 

๗. ครูจัดส่ิงแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ๗. ร้อยละของครูท่ีจัดส่ิงแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
๘. ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง ๘. ร้อยละของครูท่ีมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง 
๙. ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษา
ปฐมวัย 

๙. ร้อยละของครูท่ีมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษา
ปฐมวัย 

๑๐. ครูจัดทำสารนิทัศน์และนำมาไตร่ตรองเพื่อใช้ ๑๐. ร้อยละของครูท่ีจัดทำสารนิทัศน์และนำมาไตร่ตรองเพื่อใช้
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ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 
 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการกิจกรรม 
๑๑. ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

๑๑. ระดับความสำเร็จของผู้บริหารท่ีเข้าใจปรัชญาและ
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 

- กิจกรรมประชุมประจำเดือน 
- กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
- กิจกรรมประชุมภาคี ๔ ฝ่าย 
  กิจกรรมสนองนโยบายและจุดเน้นของโรงเรียน 
- กิจกรรมตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษา 
- กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและจัดทำ   
  แผนปฏิบัติการประจำปี 
- โครงการพัฒนาบุคคลากร 
- โครงการพัฒนาระบบงานฝ่ายบริหารงาน 
  งบประมาณ 
- กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
- กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- โครงการประชุมผู้ปกครอง 
- โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
- โครงการพัฒนาสาธารณูปโภคสุขาภิบาล 
- โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 
- โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี 
- โครงการสวัสดิการและขวัญกำลังใจบุคลากร 

12. ผู้บริหารมกีารจัดการตามวิสัยทัศน์ มี
ภาวะผู้นำและคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

๑๒. ระดับความสำเร็จการจัดการตามวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร 
การมีภาวะผู้นำและการคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

๑๓. ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัย
เป็นฐาน คิดท้ังด้านวิชาการและการจัดการ 

13. ระดับความสำเร็จของผู้บริหารท่ีใช้หลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐาน คิด
ท้ังด้านวิชาการและการจัดการ 

๑๔. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

14. ร้อยละของผู้บริหารท่ีสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๑๕. บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

15. ระดับความสำเร็จของบริหารท่ีส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

16. ผู้บริหารให้คำแนะนำคำปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัย
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

๑๖. ระดับความพึงพอใจผู้บริหารท่ีให้คำแนะนำคำปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและ
เต็มเวลา 

17. เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจต่อ
ผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 

17. ระดับความพึงพอใจของเด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนต่อผล
การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการกิจกรรม 
18. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาท่ีนำสู่การปฏิบัติให้มี
ประสิทธิภาพ 

18. ระดับความสำเร็จของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาท่ีนำสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ 

- โครงการพัฒนาหลักสูตร 
- กิจกรรมประเมินการใช้หลักสูตร 
- กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ 
  ๔ ด้าน 
- โปรมแกรมการเรียน IEP และการเสริมทักษะ 
  การฟัง การพูดส่ือสารภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ 
- กิจกรรม MOU กับสถาบันการศึกษา องค์การ  
  หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน งานเครือข่ายทาง 
  การศึกษา 
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 
- งานอาคารสถานท่ีและปรับปรุงภูมิทัศน์ของ 
  โรงเรียน 
- โครงการจัดซื้อส่ือ อุปกรณ์ประกอบการสอน 

19. ระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย
ตระหนักและเข้าใจหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

19. ระดับความสำเร็จตามระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุก
ฝ่ายตระหนักและเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

20. กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และ
ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 

20. จำนวนกิจกรรมท่ีเสริมสร้างความตระหนักรู้และความ
เข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 

21. กิจกรรมเกิดจากการมีส่วนร่วมและ
แสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน 
และท้องถิ่น 

21. จำนวนกิจกรรมท่ีมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น 

๒๒. จัดส่ิงอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็ก
อย่างรอบด้าน 

22. ระดับความพึงพอใจในการจัดส่ิงอำนวยความสะดวกเพื่อ
พัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการกิจกรรม 
23. ผลสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาท่ี
กำหนดไว้ 

23. ร้อยละผลสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาท่ีกำหนดไว้ 

- ประกาศมาตรฐานของ 
  สถานศึกษา 
- กิจกรรมตรวจสอบทบทวน 
  คุณภาพประจำปี 
- กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนา 
  คุณภาพการศึกษาและ 
  แผนปฏิบัติการประจำปี 
- งานจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ  
  และใช้สารสนเทศในการบริหาร 
  จัดการ 
- งานสรุปโครงการตามแผนปฏิบัติ 
  การประจำปี 
- งานจัดทำรายงานการประเมิน 
   ตนเองของบุคลากรครูรายบุคคล 
   ( SAR ครู ) 
- งานจัดทำรายงานการประเมิน 
   ตนเองของสถานศึกษา 
   ( SAR สถานศึกษา ) 

24. จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

24. ผลสำเร็จของการจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

25. จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ
บริหารจัดการ 

25. ผลสำเร็จของการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการ 

26. ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานคุณภาพ 
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

26. ร้อยละผลสำเร็จของการติดตามตรวจสอบ  
และประเมินผลการดำเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 

27. นำผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้ 
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

27. ร้อยละของการนำผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและ 
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

28. จัดทำรายงานประจำปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพ 
ภายใน 

28. ผลสำเร็จของการจัดทำรายงานประจำปีท่ีเป็นรายงาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 
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กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการกิจกรรม 
1. ผู้เรียน  ครู  และผู้ปกครองพึง
พอใจต่อสถานศึกษาท่ีเป็นแหล่ง
เรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
และบุคลากรในสถานศึกษา 

๑. ระดับความพึงพอใจของผู้เรียน  ครู  และ
ผู้ปกครองต่อสถานศึกษาท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษา 

- กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในและจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
  ของเด็กตามวัย  
- โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
- กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
- กระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก 
- กิจกรรมประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้กับองค์กรภายนอก เครือข่ายทางการ 
  ศึกษา 
- กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และแบ่งปัน ความรู้ระหว่างกันของบุคลากร  
  ( PLC ) 

2. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน
ภายในสถานศึกษาระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัวชุมชนและ
องค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ความสำเร็จของการมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกันภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษา
กับครอบครัวชุมชนและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

 
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการกิจกรรม 
1. จัดโครงการ  กิจกรรมพัฒนาเด็ก
ให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัด
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

๑. ความสำเร็จของการจัดโครงการ  กิจกรรม
พัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษา 

- การจัดทำโครงการ  กิจกรรมในแผน ปฏิบัติการ 
  ประจำปีสอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ   
  สถานศึกษา 
- การสรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 

2. ผลการดำเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย 

๒. ร้อยละของผลการดำเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย 
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กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนากิจกรรมส่งเสริมจุดเน้น ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพของการศึกษา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการกิจกรรม 
1. จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาปฐมวัย 

1. ร้อยละความสำเร็จของการจัดโครงการ 
กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาปฐมวัย 

- การจัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัด  
  การศึกษาปฐมวัย 
- ประเมินโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการ 
  จัดการศึกษาปฐมวัยและวัดความพึงพอใจผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 2. ผลการดำเนินงานบรรลุตาม

เป้าหมาย 
2. ร้อยละผลการดำเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย 
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ส่วนท่ี ๓ การกำหนดตัวช้ีวัดความสำเร็จและโครงการกิจกรรม 
 

กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการกิจกรรม 

๑. เด็กมีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

๑. ร้อยละเด็กท่ีมีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

- กิจกรรมช่ังน้ำหนักวัดส่วนสูง 
- กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ 
- กิจกรรมตรวจสุขภาพ 
- กิจกรรมจราจร ๕ นาที 
- กิจกรรมการเสริมหลักสูตรว่ายน้ำ 

๒. เด็กมีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย ๒. ร้อยละเด็กท่ีมีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย 
๓. เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน ๓. ร้อยละเด็กท่ีมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 

4. เด็กหลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค  
อุบัติเหตุ ภัย และส่ิงเสพติด 

4. ร้อยละเด็กท่ีหลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่อ 
โรค อุบัติเหตุ ภัย และส่ิงเสพย์ติด 

5. เด็กร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 5. ร้อยละเด็กท่ีร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อ
ตนเอง 

- กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ 
- กิจกรรมหน้าเสาธง 
- กิจกรรมกลางแจ้ง 
- กิจกรรมวันคริสต์มาส 
- กิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านศิลปะ  
  ดนตรี และกีฬา 
- กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 
- กิจกรรมสภานักเรียน 

6. เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 6. ร้อยละเด็กท่ีมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 
7. เด็กควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 7. ร้อยละเด็กท่ีควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสม 

กับวัย 
8. เด็กช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว  
และรักธรรมชาติ 

8. ร้อยละเด็กท่ีช่ืนชมศิลปะดนตรีการเคล่ือนไหว 
และรักธรรมชาติ 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการกิจกรรม 
9. เด็กมีวินัย รับผิดชอบ เช่ือฟังคำส่ังสอนของ 
พ่อแม่ ครูอาจารย์ 

9. ร้อยละเด็กท่ีมีวินัยรับผิดชอบเช่ือฟังคำส่ังสอน 
ของพ่อแม่ครูอาจารย์ 

- กิจกรรมการเดินแถวขึ้นช้ันเรียน 
- โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
  ค่ายคุณธรรม 
- กิจกรรมวันไหว้คร ู
- กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา  
  วันสำคัญของชาติ 
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 

10. เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน 10. ร้อยละเด็กท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริตช่วย 
เหลือแบ่งปัน 

11. เด็กเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 11. ร้อยละเด็กท่ีเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
12. เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย 
และศาสนาท่ีตนนับถือ 

12. ร้อยละของเด็กท่ีประพฤติตนตาม 
วัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนับถือ 

13. เด็กท่ีสนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตัว ซักถามอย่าง
ต้ังใจ และรักการเรียนรู้ 

13. ร้อยละของเด็กท่ีสนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตัว ซักถาม
อย่างต้ังใจ และรักการเรียนรู้ 

- กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานท่ี 

- กิจกรรมค่ายวิชาการ 

- กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ 

- กิจกรรม English Today 
- กิจกรรม English Camp 
- กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 

- กิจกรรมแข่งขันทักษะ 

- กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

- กิจกรรมประกวดทำนองเสนาะ คำคล้อง
จ้อง 
- กิจกรรมประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา 
 

1๔. เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงต่างๆ ท่ี
เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 

1๔. ร้อยละของเด็กท่ีมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิง
ต่าง ๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 

1๕. เด็กมีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 1๕. ร้อยละของเด็กท่ีมีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสม
กับวัย 

1๖. เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 

1๖. ร้อยละของเด็กท่ีมีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

1๗. เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 1๗. ร้อยละของเด็กท่ีมีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการกิจกรรม 
1. ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัด
การศึกษาปฐมวัยและสามารถนำมา ประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ์ 

๑. ร้อยละของครูท่ีเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการ
จัดการศึกษาปฐมวัยและสามารถนำมา ประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ์ 

- กิจกรรมการจัดประสบการณ์การ   
  เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
- กิจกรรมนิเทศภายใน 

- กิจกรรมการผลิตส่ือและส่งเสริม 

  การใช้ส่ือประกอบการสอน 
- กิจกรรมการสร้างเครื่องมือวัดและ 

  ประเมินพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน 
- กิจกรรมประเมินพัฒนาการด้าน 

  สติปัญญา 

- กิจกรรมส่งเสริมการทำวิจัย 

- กิจกรรมจัดทำมุมประสบการณ์ท้ัง 

  ภายในและภายนอกห้องเรียน 

- กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 

- กิจกรรมสอบคัดเลือกครู 
- โครงการอบรมพัฒนาครู  ครูผู้เยาว์ 
- การจัดทำข้อมูลการพัฒนาและการ 

  เรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล 

  รายกลุ่ม 

๒. ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ท่ีหลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

๒. ร้อยละของครูท่ีจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ท่ีหลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

๓. ครูท่ีบริหารจัดการช้ันเรียนท่ีสร้างวินัยเชิงบวก ๓. ร้อยละของครูท่ีบริหารจัดการช้ันเรียนท่ีสร้างวินัยเชิงบวก 

๔. ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับ
พัฒนาการของเด็ก 

๔. ร้อยละของครูท่ีใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับ
พัฒนาการของเด็ก 

๕. ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็ก
อย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็ก
แก่ผู้ปกครอง 

๕. ร้อยละของครูท่ีใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของ
เด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่
ผู้ปกครอง 

๖. ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ท่ีตนรับผิดชอบ   
และใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์ 

๖. ร้อยละของครูท่ีวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ท่ีตน
รับผิดชอบ   และใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์ 

๗. ครูจัดส่ิงแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ๗. ร้อยละของครูท่ีจัดส่ิงแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
๘. ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง ๘. ร้อยละของครูท่ีมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง 
๙. ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษา
ปฐมวัย 

๙. ร้อยละของครูท่ีมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษา
ปฐมวัย 
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๑๐. ครูจัดทำสารนิทัศน์และนำมาไตร่ตรองเพื่อใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 

๑๐. ร้อยละของครูท่ีจัดทำสารนิทัศน์และนำมาไตร่ตรองเพื่อใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 

 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการกิจกรรม 
๑๑. ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

๑๑. ระดับความสำเร็จของผู้บริหารท่ีเข้าใจปรัชญาและ
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 

- กิจกรรมประชุมประจำเดือน 
- กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
- กิจกรรมประชุมภาคี ๔ ฝ่าย 
  กิจกรรมสนองนโยบายและจุดเน้นของโรงเรียน 
- กิจกรรมตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษา 
- กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและจัดทำ   
  แผนปฏิบัติการประจำปี 
- โครงการพัฒนาบุคคลากร 
- โครงการพัฒนาระบบงานฝ่ายบริหารงาน 
  งบประมาณ 
- กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
- กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- โครงการประชุมผู้ปกครอง 
- โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
- โครงการพัฒนาสาธารณูปโภคสุขาภิบาล 
- โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 
- โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี 
- โครงการสวัสดิการและขวัญกำลังใจบุคลากร 

12. ผู้บริหารมีการจัดการตามวิสัยทัศน์ มี
ภาวะผู้นำและคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

๑๒. ระดับความสำเร็จการจัดการตามวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร 
การมีภาวะผู้นำและการคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

๑๓. ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัย
เป็นฐาน คิดท้ังด้านวิชาการและการจัดการ 

13. ระดับความสำเร็จของผู้บริหารท่ีใช้หลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐาน คิด
ท้ังด้านวิชาการและการจัดการ 

๑๔. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

14. ร้อยละของผู้บริหารท่ีสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๑๕. บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

15. ระดับความสำเร็จของบริหารท่ีส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

16. ผู้บริหารให้คำแนะนำคำปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัย
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

๑๖. ระดับความพึงพอใจผู้บริหารท่ีให้คำแนะนำคำปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและ
เต็มเวลา 

17. เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจต่อ
ผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 

17. ระดับความพึงพอใจของเด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนต่อผล
การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการกิจกรรม 
18. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาท่ีนำสู่การปฏิบัติให้มี
ประสิทธิภาพ 

18. ระดับความสำเร็จของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาท่ีนำสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ 

- โครงการพัฒนาหลักสูตร 
- กิจกรรมประเมินการใช้หลักสูตร 
- กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ 
  ๔ ด้าน 
- โปรมแกรมการเรียน IEP และการเสริมทักษะ 
  การฟัง การพูดส่ือสารภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ 
- กิจกรรม MOU กับสถาบันการศึกษา องค์การ  
  หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน งานเครือข่ายทาง 
  การศึกษา 
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 
- งานอาคารสถานท่ีและปรับปรุงภูมิทัศน์ของ 
  โรงเรียน 
- โครงการจัดซื้อส่ือ อุปกรณ์ประกอบการสอน 

19. ระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย
ตระหนักและเข้าใจหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

19. ระดับความสำเร็จตามระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุก
ฝ่ายตระหนักและเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

20. กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และ
ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 

20. จำนวนกิจกรรมท่ีเสริมสร้างความตระหนักรู้และความ
เข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 

21. กิจกรรมเกิดจากการมีส่วนร่วมและ
แสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน 
และท้องถิ่น 

21. จำนวนกิจกรรมท่ีมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น 

๒๒. จัดส่ิงอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็ก
อย่างรอบด้าน 

22. ระดับความพึงพอใจในการจัดส่ิงอำนวยความสะดวกเพื่อ
พัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการกิจกรรม 
23. ผลสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาท่ี
กำหนดไว้ 

23. ร้อยละผลสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาท่ีกำหนดไว้ 

- ประกาศมาตรฐานของ 
  สถานศึกษา 
- กิจกรรมตรวจสอบทบทวน 
  คุณภาพประจำปี 
- กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนา 
  คุณภาพการศึกษาและ 
  แผนปฏิบัติการประจำปี 
- งานจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ  
  และใช้สารสนเทศในการบริหาร 
  จัดการ 
- งานสรุปโครงการตามแผนปฏิบัติ 
  การประจำปี 
- งานจัดทำรายงานการประเมิน 
   ตนเองของบุคลากรครูรายบุคคล 
   ( SAR ครู ) 
- งานจัดทำรายงานการประเมิน 
   ตนเองของสถานศึกษา 
   ( SAR สถานศึกษา ) 

24. จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

24. ผลสำเร็จของการจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

25. จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ
บริหารจัดการ 

25. ผลสำเร็จของการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการ 

26. ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานคุณภาพ 
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

26. ร้อยละผลสำเร็จของการติดตามตรวจสอบ  
และประเมินผลการดำเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 

27. นำผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้ 
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

27. ร้อยละของการนำผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและ 
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

28. จัดทำรายงานประจำปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพ 
ภายใน 

28. ผลสำเร็จของการจัดทำรายงานประจำปีท่ีเป็นรายงาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 
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กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการกิจกรรม 
1. ผู้เรียน  ครู  และผู้ปกครองพึง
พอใจต่อสถานศึกษาท่ีเป็นแหล่ง
เรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
และบุคลากรในสถานศึกษา 

๑. ระดับความพึงพอใจของผู้เรียน  ครู  และ
ผู้ปกครองต่อสถานศึกษาท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษา 

- กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในและจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
  ของเด็กตามวัย  
- โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
- กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
- กระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก 
- กิจกรรมประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้กับองค์กรภายนอก เครือข่ายทางการ 
  ศึกษา 
- กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และแบ่งปัน ความรู้ระหว่างกันของบุคลากร  
  ( PLC ) 

2. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน
ภายในสถานศึกษาระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัวชุมชนและ
องค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ความสำเร็จของการมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกันภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษา
กับครอบครัวชุมชนและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

 
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการกิจกรรม 
1. จัดโครงการ  กิจกรรมพัฒนาเด็ก
ให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัด
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

๑. ความสำเร็จของการจัดโครงการ  กิจกรรม
พัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษา 

- การจัดทำโครงการ  กิจกรรมในแผน ปฏิบัติการ 
  ประจำปีสอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ   
  สถานศึกษา 
- การสรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
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2. ผลการดำเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย 

๒. ร้อยละของผลการดำเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย 

 
 
 
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนากิจกรรมส่งเสริมจุดเน้น ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพของการศึกษา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการกิจกรรม 
1. จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาปฐมวัย 

1. ร้อยละความสำเร็จของการจัดโครงการ 
กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาปฐมวัย 

- การจัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัด  
  การศึกษาปฐมวัย 
- ประเมินโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการ 
  จัดการศึกษาปฐมวัยและวัดความพึงพอใจผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 2. ผลการดำเนินงานบรรลุตาม

เป้าหมาย 
2. ร้อยละผลการดำเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย 
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ส่วนท่ี ๔ การกำหนดแผนการดำเนินงานและงบประมาณ 

กลยุทธท่ี์ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จของโรงเรียน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย)รายป ี โครงการกิจกรรม งบประมาณ 
สนองมาตรฐาน

การศึกษา 
ฝ่ายรับผิดชอบ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑. เด็กมีน้ำหนักส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

๑. ร้อยละเด็กท่ีมีน้ำหนักส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

๙๓ ๙๔ ๙๕ - กิจกรรมช่ัง
น้ำหนักวัดส่วนสูง 
- กิจกรรม
เคล่ือนไหวและ
จังหวะ 
- กิจกรรมตรวจ  
สุขภาพ 
- กิจกรรมจราจร 
๕ นาที 
- กิจกรรมการ
เสริมหลักสูตรว่าย
น้ำ 

18,000 
 
 
 
 
 
 
 

 
16,300 

มฐ.๑  
เด็กมีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย 
ตบช.๑.๑-๑.๔ 

บริหารงาน
วิชาการ 
ร่วมกับฝ่าย
บริหารงาน
ท่ัวไป 

๒. เด็กมีทักษะการ
เคล่ือนไหวตามวัย 

๒. ร้อยละเด็กท่ีมีทักษะการ
เคล่ือนไหวตามวัย 

๓. เด็กมีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพของตน 

๓. ร้อยละเด็กท่ีมีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพของตน 

4. เด็กหลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ี
เส่ียงต่อโรคอุบัติเหตุภัย และ
ส่ิงเสพย์ติด 

4. ร้อยละเด็กท่ีหลีกเล่ียงต่อ
สภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค อุบัติเหตุ 
ภัยและส่ิงเสพย์ติด 
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เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของ

โรงเรียน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย)รายป ี โครงการกิจกรรม งบประมาณ 
สนองมาตรฐาน

การศึกษา 
ฝ่ายรับผิดชอบ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

5. เด็กร่าเริงแจ่มใส มี
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 

5. ร้อยละเด็กท่ีร่าเริง
แจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อ
ตนเอง 

๙๓ ๙๔ ๙๕ - กิจกรรมเคล่ือนไหว
และจังหวะ 
- กิจกรรมหน้า 
เสาธง 
- กิจกรรมกลางแจ้ง 
- กิจกรรมวันศุกร์
หรรษา 
- กิจกรรมวัน
คริสต์มาส 
- กิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะด้านศิลปะ 
ดนตรีและกีฬา 
- กิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์ 
- กิจกรรมสภา
นักเรียน 

9,000 
 

- 
 

- 
5,000 

 
8,000 

 
18,000 

 
 

- 
 

3,000 

มฐ.๒ เด็กมี
พัฒนาการทางด้าน
อารมณ์และจิตใจ 
ตบช.๒.๑-๒.๔ 

บริหารงาน
วิชาการ 
ร่วมกับฝ่าย
บริหารงาน
ท่ัวไป 

6. เด็กมีความมั่นใจและกล้า
แสดงออก 

6. ร้อยละเด็กท่ีมีความ
มั่นใจและกล้าแสดงออก 

7. เด็กควบคุมอารมณ์
ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 

7. ร้อยละเด็กท่ีควบคุม
อารมณ์ตนเองได้เหมาะสม
กับวัย 

8. เด็กช่ืนชมศิลปะดนตรี 
การเคล่ือนไหวและรัก
ธรรมชาติ 

8. ร้อยละเด็กท่ีช่ืนชม
ศิลปะดนตรี 
การเคล่ือนไหวและ 
รักธรรมชาติ 
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เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของ

โรงเรียน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย)รายป ี โครงการกิจกรรม งบประมาณ 
สนองมาตรฐาน

การศึกษา 
ฝ่าย

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

9. เด็กมีวินัย รับผิดชอบ 
เช่ือฟังคำส่ังสอนของพ่อแม่ 
ครูอาจารย์ 

9. ร้อยละเด็กท่ีมีวินัย
รับผิดชอบเช่ือฟังคำส่ัง
สอนของพ่อแม่ครูอาจารย์ 

๙๓ ๙๔ ๙๕ - กิจกรรมการเดิน
แถวขึ้นช้ันเรียน 
- โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

- 
 

2,000 
 
 

มฐ.๓ เด็กมี
พัฒนาการทางด้าน
สังคม 

ตบช.๓.๑-๓.๔ 

บริหารงาน
วิชาการ 

ร่วมกับฝ่าย
บริหารงาน
ท่ัวไป 

10. เด็กมีความซื่อสัตย์
สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน 

10. ร้อยละเด็กท่ีมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือ
แบ่งปัน - กิจกรรม 

วันไหว้คร ู
5,000 

- กิจกรรมลอย
กระทง 

6,000 

11. เด็กเล่นและทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ 

11. ร้อยละเด็กท่ีเล่นและ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ - กิจกรรมประกวด

ไหว้สวยแบบพระ
กุมารร้อยเอ็ด 

2,000 
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เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของ

โรงเรียน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย)รายป ี โครงการกิจกรรม งบประมาณ 
สนองมาตรฐาน

การศึกษา 
ฝ่าย

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

12. เด็กประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนา 
ท่ีตนนับถือ 

12. ร้อยละของเด็ก 
ท่ีประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนา
ท่ีตนนับถือ 

93 94 95 - กิจกรรมวันสำคัญ
ทางศาสนา 
- บุญผะเหวด 
- กิจกรรมวันสำคัญ
ของชาติ 
- กิจกรรมค่าย
คุณธรรม 
- โครงการส่งเสริม
กิจกรรมนักเรียน 
- กิจกรรมบัณฑิต
น้อย 
- กิจกรรมวันเด็ก 
 

20,000 
 

5,000 
 

16,000 
 

2,000 
 
 

126,000 
 

70,000 
 
 

8,000 
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เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของ

โรงเรียน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย)รายป ี โครงการกิจกรรม งบประมาณ 
สนองมาตรฐาน

การศึกษา 
ฝ่าย

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

13. เด็กท่ีสนใจเรียนรู้ส่ิง
รอบตัวซักถามอย่างต้ังใจ 
และรักการเรียนรู ้

13. ร้อยละของเด็กท่ี
สนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตัว
ซักถามอย่างต้ังใจ และรัก
การเรียนรู ้

๙๓ ๙๔ ๙๕ - กิจกรรมทัศนศึกษา 
นอกสถานท่ี 
- กิจกรรมค่ายวิชาการ 
 
- กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ 
- กิจกรรม English Today 
- กิจกรรม English Camp 
- กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงาน 
- กิจกรรมแข่งขันทักษะ
วิชาการโรงเรียนในเครือและ
ภายนอก 
- กิจกรรมเสริมประสบการณ ์
- กิจกรรมประกวดทำนอง
เสนาะ คำคล้องจ้อง ท่องสูตร
คูณประกอบท่าทางประกวด
ร้องเพลงหมู่ประกวดห้องเรียน 
- กิจกรรมประเมินพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา 

83,205 
 

66,564 
 

- 
- 

   10,000 
- 

 
 
 
 
 
 

80,000 
 
 

- 
- 

 
 
 

- 

มฐ.๔ เด็กมี
พัฒนาการ
ทางด้าน
สติปัญญา 
ตบช.๔.๑-๔.๕ 

บริหารงาน
วิชาการ 

1๔. เด็กมีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

1๔. ร้อยละของเด็กท่ีมี
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

1๕. เด็กมีทักษะทางภาษาท่ี
เหมาะสมกับวัย 

1๕. ร้อยละของเด็กท่ีมี
ทักษะทางภาษาท่ี
เหมาะสมกับวัย 

1๖. เด็กมีทักษะกระบวน 
การทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

1๖. ร้อยละของเด็กท่ีมี
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

1๗. เด็กมีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ 

1๗. ร้อยละของเด็กท่ีมี
จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของ

โรงเรียน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย)รายป ี โครงการกิจกรรม งบประมาณ 

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษา 

ฝ่าย
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

1. ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ 
และธรรมชาติของการ 
จัดการศึกษาปฐมวัยและ
สามารถนำมา ประยุกต์ใช้ใน
การจัดประสบการณ์ 

๑. ร้อยละของครูท่ีเข้าใจ
ปรัชญา หลักการ และธรรมชาติ
ของการจัดการศึกษาปฐมวัย
และสามารถนำมา ประยุกต์ใช้
ในการจัดประสบการณ์ 

๙๓ ๙๔ ๙๕ - กิจกรรมการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 
- กิจกรรมนิเทศภายใน 
 
- กิจกรรมการผลิตส่ือ
และส่งเสริมการใช้ส่ือ
ประกอบการสอน 

- 
 
 
 

- 
 

5,000 

มฐ.๕  
ครูปฏิบัติงาน
ตามบทบาท
หน้าที”อย่างมี 
ประสิทธิภาพ
และเกิด
ประสิทธิผล 

ตบช. 
๕.๑-๕.๑๐ 

วิชาการ 

ร่วมกับฝ่าย
บริหารงาน
บุคคล 

๒. ครูจัดทำแผนการจัด
ประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
และสามารถจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย
สอดคล้องกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

๒. ร้อยละของครูท่ีจัดทำ
แผนการจัดประสบการณ์ 
ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและสามารถ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี
หลากหลายสอดคล้องกับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 

๓. ครูท่ีบริหารจัดการช้ัน
เรียนท่ีสร้างวินัยเชิงบวก 

๓. ร้อยละของครูท่ีบริหาร
จัดการช้ันเรียนท่ีสร้างวินัย 
เชิงบวก 

๔. ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม สอดคล้องกับ
พัฒนาการของเด็ก 

๔. ร้อยละของครูท่ีใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จของโรงเรียน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย)รายป ี โครงการกิจกรรม งบประมาณ 

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษา 

ฝ่าย
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๕. ครูใช้เครื่องมือการวัด
และประเมินพัฒนาการของ
เด็กอย่างหลากหลาย และ
สรุปรายงานผลพัฒนาการ
ของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

๕. ร้อยละของครูท่ีใช้เครื่องมือการ
วัดและประเมินพัฒนาการของเด็ก
อย่างหลากหลาย และสรุปรายงาน
ผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

๙๓ ๙๔ ๙๕ - กิจกรรมสร้าง
เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลพัฒนาการ 
- กิจกรรมประเมิน
พัฒนาการด้าน
สติปัญญา 
- กิจกรรมส่งเสริมการ
ทำวจิัย 
- กิจกรรมจัดทำมุม
ประสบการณ์ภายใน
ภายนอกห้องเรียน 
- กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
- กิจกรรมสอบ
คัดเลือกคร ู
- โครงการอบรม
พัฒนาครู ครูผู้เยาว ์
- การจัดทำข้อมูลการ
พัฒนาเรียนรู้ของเด็ก
เป็นรายบุคคล ราย
กลุ่ม 

- 
 
 
 
- 
 

 
5,000 

 
15,000 

 
 

6,000 

- 
 

- 
 

- 

มฐ.๕ ครู
ปฏิบัติงาน
ตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมี 
ประสิทธิภาพ
และเกิด
ประสิทธิผล 
ตบช ๕.๑-๕.๑๐ 

ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 
ร่วมกับ 
ฝ่าย
บริหารงาน
บุคคล 
และฝ่าย
บริหารงาน
ท่ัวไป  
 

๖. ครูวิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ท่ีตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในการ
ปรับการจัดประสบการณ์ 

๖. ร้อยละของครูท่ีวิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ท่ีตน
รับผิดชอบ   และใช้ผลในการปรับ
การจัดประสบการณ์ 

๗. ครูจัดส่ิงแวดล้อมให้เกิด
การเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 

๗. ร้อยละของครูท่ีจัดส่ิงแวดล้อม
ให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 

๘. ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
เด็กและผู้ปกครอง 

๘. ร้อยละของครูท่ีมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
กับเด็กและผู้ปกครอง 

๙. ครูมีวุฒิและความรู้
ความสามารถในด้าน
การศึกษาปฐมวัย 

๙. ร้อยละของครูท่ีมีวุฒิและความรู้
ความสามารถในด้านการศึกษา
ปฐมวัย 

๑๐. ครูจัดทำสารนิทัศน์
และนำมาไตร่ตรองเพื่อใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 

๑๐. ร้อยละของครูท่ีจัดทำสาร
นิทัศน์และนำมาไตร่ตรองเพื่อใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จของโรงเรียน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย)รายป ี โครงการกิจกรรม งบประมาณ 

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษา 

ฝ่าย
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑๑. ผู้บริหารเข้าใจปรัชญา
และหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

๑๑. ระดับความสำเร็จของ
ผู้บริหารท่ีเข้าใจปรัชญาและ
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 

๙๓ ๙๔ ๙๕ - กิจกรรมประชุม
ประจำเดือน 

- กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน 

- กิจกรรมประชุม
ภาคี ๔ ฝ่าย 

- กิจกรรมสนอง
นโยบายและจุดเน้น
ของโรงเรียน 
- กิจกรรมตรวจสอบ
ทบทวนคุณภาพ
การศึกษา 

- กิจกรรมจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพ
และจัดทำแผนปฏิบัติ
การประจำป ี
- โครงการพัฒนา
บุคคลากร 

- 
 

- 
 
 
 

- 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

มฐ.๖ 
ผู้บริหาร
ปฏิบัติงาน
ตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพ
และเกิด
ประสิทธิผล 
ตบช.๖.๑-๖.๗ 

ทุกฝ่าย
ร่วมกัน 

๑๒. ผู้บริหารมีการจัดการ
ตามวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำ
และคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนา
เด็กปฐมวัย 

๑๒. ระดับความสำเร็จการ
จัดการตามวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร 
การมีภาวะผู้นำและการคิดริเริ่ม
ท่ีเน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

๑๓. ผู้บริหารใช้หลักการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้
ข้อมูลการประเมินผลหรือการ
วิจัยเป็นฐาน คิดท้ังด้าน
วิชาการและการจัดการ 

๑๓. ระดับความสำเร็จของ
ผู้บริหารท่ีใช้หลักการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการ
ประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐาน 
คิดท้ังด้านวิชาการและการจัดการ 

๑๔. ผู้บริหารสามารถบริหาร
จัดการการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

๑๔. ร้อยละของผู้บริหารท่ี
สามารถบริหารจัดการการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

๑๕. บริหารส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ 

๑๕. ระดับความสำเร็จของ
บริหารท่ีส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ 
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เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของ

โรงเรียน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย)รายป ี โครงการกิจกรรม งบประมาณ 
สนองมาตรฐาน

การศึกษา 
ฝ่าย

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑๖. ผู้บริหารให้คำแนะนำ
คำปรึกษาทางวิชาการและ
เอาใจใส่การจัดการศึกษา
ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็ม
เวลา 

๑๖. ระดับความพึงพอใจ
ผู้บริหารท่ีให้คำแนะนำ
คำปรึกษาทางวิชาการและ
เอาใจใส่การจัดการศึกษา
ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็ม
เวลา 

๙๓ ๙๔ ๙๕ - โครงการพัฒนา
ระบบงานฝ่าย
บริหารงาน
งบประมาณ 
- กิจกรรมเย่ียมบ้าน 
- กิจกรรมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
- โครงการประชุม
ผู้ปกครอง อ.3 
- โครงการพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 
- โครงการพัฒนา
สาธารณูปโภค
สุขาภิบาล 
- โครงการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัย 
- โครงการพัฒนา
อาคารสถานท่ี 
- โครงการสวัสดิการ
ขวัญกำลังใจบุคลากร 

- 
 
 

 
- 
- 
 
 

5,000 
 

5,000 
 
 
- 
 
 
- 
 

178,340 
 
- 
 

มฐ.๖ ผู้บริหาร
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที"อย่าง
มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
ตบช.๖.๑-๖.๗ 

ทุกฝ่าย
ร่วมกัน 

๑๗. เด็ก ผู้ปกครอง และ
ชุมชนพึงพอใจต่อผลการ
บริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 

17. ระดับความพึงพอใจของ
เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนต่อ
ผลการบริหารจัดการศึกษา
ปฐมวัย 
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เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของ

โรงเรียน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย)รายป ี โครงการกิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ฝ่าย
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

18. หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษาท่ีนำสู่
การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ 

18. ระดับความสำเร็จของ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษาท่ีนำสู่การ
ปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ 

๙๓ ๙๔ ๙๕ - โครงการพัฒนาหลักสูตร 
- กิจกรรมประเมินการใช้
หลักสูตร 
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ  
๔ ด้าน 
- โปรมแกรมการเรียน IEP
และการเสริมทักษะการฟัง 
การพูดสื่อสาร
ภาษาอังกฤษโดยครู
ต่างชาติ 
- กิจกรรม MOU กับ
สถาบันการศึกษา องค์การ 
หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน งานเครือข่าย
ทางการศึกษา 
- กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 
- งานอาคารสถานที่และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ของ
โรงเรียน 
- โครงการจัดซื้อสื่อ
อุปกรณ์ประกอบการสอน 

๕๐,๐๐๐.- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 

- 
 
 

- 

มฐ.๗ แนวการจัด
การศึกษา 
ตบช.๗.๑-๗.๕ 

ฝ่าย
บริหารงาน 
วิชาการ 

ร่วมกับ 

บริหาร 

งานท่ัวไป 

และ 
ฝ่ายงบ 

ประมาณ 

19. ระบบและกลไกให้ผู้มี
ส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและ
เข้าใจหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

๑๙. ระดับความสำเร็จตาม
ระบบและกลไกให้ผู้มีส่วน
ร่วมทุกฝ่ายตระหนักและ
เข้าใจหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

20. กิจกรรมเสริมสร้างความ
ตระหนักรู้และความเข้าใจ
การจัดการศึกษาปฐมวัย 

๒๐. จำนวนกิจกรรมท่ี
เสริมสร้างความตระหนักรู้
และความเข้าใจการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

21. กิจกรรมเกิดจากการมี
ส่วนร่วมและแสวงหาความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน 
และท้องถิ่น 

๒๑. จำนวนกิจกรรมท่ีมีส่วน
ร่วมและแสวงหาความร่วมมือ
กับผู้ปกครอง ชุมชน และ
ท้องถิ่น 

๒๒.จัดส่ิงอำนวยความสะดวก
เพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 

๒๒. ระดับความพึงพอใจใน
การจัดส่ิงอำนวยความสะดวก
เพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จของโรงเรียน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย)รายป ี โครงการกิจกรรม งบประมาณ 

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษา 

ฝ่าย
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

23. ผลสำเร็จตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาท่ีกำหนดไว้ 

23. ร้อยละผลสำเร็จตาม
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาท่ีกำหนดไว้ 

๙๓ ๙๔ ๙๕ - ประกาศมาตรฐาน
ของสถานศึกษา 
- กิจกรรมตรวจสอบ
ทบทวนคุณภาพ
ประจำป ี
- กิจกรรมจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจำป ี
- งานจัดทำระบบ
ข้อมูลสารสนเทศและ
ใช้สารสนเทศในการ
บริหารจัดการ 
- งานสรุปโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจำป ี
- งานจัดทำรายงานการ
ประเมินตนเองของ
บุคลากรครรูายบุคคล 
 ( SAR ครู ) 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

- 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
- 

มฐ.๘ 
สถานศึกษามี
การประกัน
คุณภาพ
ภายในของ 
สถานศึกษา
ตามท่ีกำหนด
ในกฎ ตบช. 
๘.๑-๘.๖ 

ฝ่าย
บริหารงาน
วิชาการ 

ร่วมกับ 
บริหารงาน
ท่ัวไป 

และฝ่ายงบ 

ประมาณ 

24. จัดทำและดำเนินการ
ตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

24. ผลสำเร็จของการจัดทำและ
ดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

25. จัดทำระบบข้อมูล
สารสนเทศและใช้สารสนเทศ
ในการบริหารจัดการ 

25. ผลสำเร็จของการจัดทำ
ระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการ 

26. ติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดำเนินงาน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

26. ร้อยละผลสำเร็จของการ
ติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดำเนินงาน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

27. นำผลการประเมิน 
คุณภาพท้ังภายในและ 
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาอย่าง 
ต่อเนื่อง 

27. ร้อยละของการนำผลการ 
ประเมินคุณภาพท้ังภายในและ 
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จของโรงเรียน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย)รายป ี โครงการกิจกรรม งบประมาณ 

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษา 

ฝ่าย
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

28. จัดทำรายงานประจำปีท่ี 
เป็นรายงานการประเมิน 
คุณภาพภายใน 

28. ผลสำเร็จของการจัดทำ 
รายงานประจำปีท่ีเป็นรายงาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

๙๓ ๙๔ ๙๕ - งานจัดทำรายงานการ
ประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 
 ( SAR สถานศึกษา ) 
 

๑,๐๐๐ มฐ.๘ 
สถานศึกษามี
การประกัน
คุณภาพ
ภายในของ 
สถานศึกษา
ตามที"กำหนด
ในกฎตบช. 
๘.๑-๘.๖ 

วิชาการ 
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กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จของโรงเรียน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย)รายป ี โครงการกิจกรรม งบประมาณ 

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษา 

ฝ่าย
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

1. ผู้เรียน  ครู  และ
ผู้ปกครองพึงพอใจต่อ
สถานศึกษาท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
และบุคลากรในสถานศึกษา 

๑. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เรียน  ครู  และผู้ปกครองต่อ
สถานศึกษาท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
และบุคลากรในสถานศึกษา 

๙๓ ๙๔ ๙๕ - กิจกรรมพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายในและจัด 
- กิจกรรมสง่เสริมการ
เรียนรู้ของเด็กตามวัย
โครงการประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน 
- กิจกรรมเย่ียมบ้าน 
- กระบวนการเรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู ้
ทั้งภายในและภายนอก 
- กิจกรรมประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
องค์กรภายนอเครือข่าย
ทางการศึกษา 
- กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และแบ่งปัน 
ความรู้ระหว่างกันของ
บุคลากร ( PLC ) 

๕๐,๐๐๐.- 
 

- 
 
 
 

- 
- 

 
 

- 
 
 
 
 

- 

มฐ.๙
สถานศึกษามี
การสร้าง 
ส่งเสริม 
สนับสนุน 
ให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 
ตบช. 
๙.๑-๙.๒ 

ทุกฝ่าย
ร่วมกัน 

2. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกันภายในสถานศึกษา
ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัวชุมชนและองค์กรท่ี
เกี่ยวข้อง 

1. ความสำเร็จของการมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันภายใน
สถานศึกษาระหว่างสถานศึกษา
กับครอบครัวชุมชนและองค์กรท่ี
เกี่ยวข้อง 
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กลยุทธ์ที่ ๔  ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จของโรงเรียน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย)รายป ี โครงการกิจกรรม งบประมาณ 

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษา 

ฝ่าย
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑. โครงการ กิจกรรมท่ี
ส่งเสริมให้เด็กบรรลุตาม
เป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ 
และจุดเน้นการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา 

๑. จำนวนโครงการ กิจกรรมท่ี
ส่งเสริมให้เด็กบรรลุตาม
เป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ 
และจุดเน้นการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา 

๙๓ ๙๔ ๙๕ - การจัดทำโครงการ
กิจกรรมในแผน 
ปฏิบัติการ 
ประจำปีสอดคล้อง
กับเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และ 
จุดเน้นของ
สถานศึกษา 
- การสรุปโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ
ประจำป ี

๑,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

มฐ.๑๐ การ
พัฒนา
สถานศึกษาให้
บรรลุ
เป้าหมาย 
ตามปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และ
จุดเน้นของ 
การศึกษา
ปฐมวัย 

ตบช. 
๑๐.๑-๑๐.๒ 

ฝ่าย
วิชาการ
ร่วมกับฝ่าย
บริหารงาน
ท่ัวไป 

๒. ผลการดำเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมาย 

๒. ร้อยละผลการดำเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมาย 
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กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนากิจกรรมส่งเสริมจุดเน้น ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพของการศึกษา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จของโรงเรียน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย)รายป ี โครงการกิจกรรม งบประมาณ 

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษา 

ฝ่าย
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

1. จัดโครงการ กิจกรรม
ส่งเสริมสนับสนุนตาม
นโยบายเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

๑. จำนวนของการจัดโครงการ 
กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตาม
นโยบายเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

๙๓ ๙๔ ๙๕ - การจัดโครงการ 
กิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนตามนโยบาย
เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย 
- กิจกรรมสอนคำสอน
นักเรียน 
- กิจกรรมมิสชาบชูา
ขอบพระคุณ 
- กิจกรรมส่งมอบ
ความสุขคริสตมาส  
ปีใหม่โรงเรียน  
ตามศูนย์ 
- กิจกรรมประกวดถ้ำ
พระกุมาร 
- กิจกรรมพระกุมาร
แบ่งปันน้ำใจ 

- 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 

30,000 
 

30,000 
 
 
 
 

10,000 
 

5,000 

มฐ.๑๑ การ
พัฒนา
การศึกษาตาม
นโยบายและ
แนว 
ทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อ
ยกระดับ 
คุณภาพให้
สูงขึน้ ตบช.
๑๑.๑-๑๑.๒ 

ฝ่ายจิต
ตาภิบาล 

2. ผลการดำเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมาย 

๒. ร้อยละผลการดำเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมาย 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จของโรงเรียน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย)รายป ี โครงการกิจกรรม งบประมาณ 

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษา 

ฝ่าย
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

1. จัดโครงการ กิจกรรม
ส่งเสริมสนับสนุนตาม
นโยบายเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

๑. จำนวนของการจัดโครงการ 
กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตาม
นโยบายเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

๙๓ ๙๔ ๙๕ - กิจกรรมมหาพรต 
- กิจกรรมศาสน
สัมพันธ์คาทอลิกกับ
คาทอลิก 
- กิจกรรมศาสน
สัมพันธ์คาทอลิกกับ
พุทธ 
- ประเมินโครงการ 
กิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนตามนโยบาย
เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัยและ
วัดความพึงพอใจ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

10,000 
10,000 

 
 
 
 
 
 

- 

 ทุกฝ่าย
รับผิดชอบ 

2. ผลการดำเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมาย 

๒. ร้อยละผลการดำเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมาย 
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ส่วนท่ี ๕ แหล่งวิทยาการภายนอกท่ีให้การสนับสนุนทางวิชาการ 
 

1. สถานศึกษา หน่วยงาน หรือสถาบันอุดมศึกษา 
๑. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
๒. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
๓. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
๔. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
๖. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง 
๗. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
๘. ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 
๙. พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำร้อยเอ็ด 
1๐. ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด  
1๑. วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 
12. ห้างสรรพสินค้า โรบินสันร้อยเอ็ด 
๑3. สถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด 
14. ฟาร์โร ฟาร์ม  
๑5. สถาบันวิจัยการเรียนรู้ 

2. ภูมิปัญญาท้องถ่ิน/ผู้เชี่ยวชาญ 
๑. เจ้าอาวาสวัดราษฎรอุทิศ 
๒. เจ้าคณะภาค ๑๐ วัดบึงพระลานชัย 
๓. ดร.วัชรภัทร   ตชวัฒนะศิริดำรง 
๔. บาทหลวง ดร.เชาวฤทธิ์  สาสาย 
๕. ซิสเตอร์ ดร.อรนุช  หอมจันทร์ 
๖. เจ้าหน้าท่ีจากโรงพยาบาลเซนท์แมรี่ 
๗. เจ้าหน้าท่ีจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่นทราย 
๘. เจ้าหน้าท่ีจากโรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเวช 
๙. คณะวิทยากรจากสถาบันวิจัยการเรียนรู้ 

3. แหล่งการเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 
๑. วัดบึงพระลานชัย 
2. วัดบูรพาภิราม 
3. วัดเหนือ 
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4. วัดป่าเทวาพิทักษ์ 
5. เจดียม์หามงคลบัว 
6. วัดบ้านหัวแฮด 
7. วัดบ้านรอบเมือง 
8. วัดราษฎรอุทิศ 
๙. บึงพลาญชัย  
1๐. ฟาร์โร ฟาร์ม  
1๑. พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ร้อยเอ็ด 
1๒. ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด 
 

 



 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด  หน้า ๔๒ 
 

ส่วนท่ี ๖ การกำหนดบทบาทหน้าท่ีบุคลากรของโรงเรียนและผู้มีส่วนเกีย่วข้อง 
 

จากระเบียบว่าด้วยอำนาจหน้าท่ีของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนอาศัยอำนาจตามความ        
ในมาตรา ๓๑ (๑) ๓๙ (๒) และมาตรา ๑๖๐ แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
ตราสาร 
 
1. ผู้รับใบอนุญาต 
               มีบทบาทเป็นผู้แทนของโรงเรียน ในการทำนิติกรรมกับบุคคลภายนอก โดยลงลายมือช่ือ
และประทับตราของโรงเรียน 
 
๒. ผู้จัดการ 

๑. มีหน้าท่ีเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน งบประมาณ การบริหารงานท่ัวไปและ
รับผิดชอบในการจัดวางระบบบัญชีและจัดทำบัญชี โดยจัดทำสมุดรายวันท่ัวไป บัญชีแยกประเภท 
จัดทำงบทดลอง และรายงานทางการเงิน (งบดุล งบรายได้-ค่าใช้จ่าย งบกระแสเงินสด หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน)  ตามมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี 
        ๒. ดูแลรับผิดชอบด้านการบริหารงานท่ัวไปของโรงเรียน เช่น ควบคุมการทำงานของ
เจ้าหน้าท่ีด้านบัญชี การเงินและธุรการ  นักการ ภารโรง  คนงาน  คนครัว  คนขับรถ และแม่บ้าน 
โดยผู้จัดการร่วมกับผู้อำนวยการ ร่วมกันจัดการดูแลรับผิดชอบอาณาบริเวณ  อาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนด้านรักษาความสะอาด  พัฒนาซ่อมแซมความมั่นคงแข็งแรงและความ
ปลอดภัยท่ัว ๆ ไป 
        ๓ . มีอำนาจส่ังจ่ายเงินในการบริหารกิจการโรงเรียน นอกเหนืองานค่าใช้จ่ายปกติ
ประจำเดือนหรือตามท่ีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนได้อนุมัติไว้ ได้ครั้งละไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท       
(ห้าพันบาทถ้วน) ถ้าเกินกว่าจำนวนดังกล่าว จะต้องได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการบริหาร
โรงเรียนเป็นครั้งคราว 
        ๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นอันเกี่ยวกับการบริหารงานตามตราสารจัดต้ัง นโยบาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับโรงเรียนและหน้าท่ีอื่นตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมาย           
        ๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 
๓. ผู้อำนวยการโรงเรียน 
        ๑.  มีหน้าท่ีเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับงานวิชาการของโรงเรียนและตามท่ีบัญญัติไว้      
ในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.๒๕๕๐ 
        ๒.  แต่งต้ังถอดถอนครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าท่ีของโรงเรียน โดยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียนตามระเบียบคณะกรรมการบริหารว่าด้วยการแต่งต้ังและ
ถอดถอนครูของโรงเรียนฯ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
        ๓.  ควบคุมปกครองครู  บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน 
        ๔.  จัดทำทะเบียนครู  บุคลากรท่ีเกี่ยวกับการศึกษา  นักเรียนและเอกสารอื่นท่ีเกี่ยวกับ
การศึกษา 
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        ๕.  จัดทำหลักฐานเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลการเรียน 
        ๖.  ปฏิบัติหน้าท่ีอันเกี่ยวกับวิชาการตามระเบียบและข้อบังคับของทางราชการรวมท้ังตรา
สารจัดต้ัง นโยบาย ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน และหน้าท่ีอื่นตามท่ีกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน  พ.ศ.๒๕๕๐ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
        ๗.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 
๔. ครู 
      ๔.๑ บทบาทและหน้าที่ของครูประจำชั้น  
                ๑. สำรวจการมาโรงเรียนของนักเรียนและส่งสถิติให้กับห้องธุรการ  
                ๒. ทำสมุดรายงานประจำตัวนักเรียนโดยสรุปส่งท่ีงานทะเบียนนักเรียน 
                ๓. ติดตามผลการเรียน คะแนนทดสอบระหว่างเรียนของนักเรียนจากครูประจำวิชา 
ต่าง ๆ เพื่อแก้ไขและปรับปรุงการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล  
                ๔. ควบคุมดูแลรักษา สมุดบันทึกการสอนรายช่ัวโมงประจำห้อง เพื่อตรวจสอบและ 
ส่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการทุกวันศุกร์หลังเสร็จจากการเรียนให้เป็นปจัจุบัน  
                ๕. เอาใจใสตรวจตราการทำงานของนักเรียน  
                ๖. เอาใจใสดูแลนักเรียนให้ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนโดย
เคร่งครัด 
                ๗. ควบคุมดูแลการเข้าแถวของนักเรียน  
                ๘. แจ้งกำหนดการสอบระหว่างเรียน ระหว่างภาคเรียน และปลายภาคเรียน  
ให้นักเรียนทราบ  
                ๙. ตรวจตรา ดูแลการแต่งกาย ความสะอาด การรักษาอนามัย และสุขภาพนักเรียน
อย่าง สม่ำเสมอ 
                ๑๐. เมื่อรับนโยบายหรือการประชุมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของนักเรียนจากฝ่ายบริหาร
ต้องนำไป เน้นใหน้ักเรียนในช้ันได้ทราบทุกครั้ง  
                ๑๑. มีการปรึกษาหารือระหว่างครูประจำช้ันด้วยกัน เพื่อทำหน้าท่ีครูประจำช้ัน 
ได้อยา่งสมบูรณ์ 
                ๑๒. เป็นท่ีปรึกษาของนักเรียน ดูแลทุกข์สุข สวัสดิการ การเรียน ติดตามผลการเรียน 
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียน  
                ๑๓. ส่งเสริมความดี ความสามารถและทำโทษนักเรียนแล้วแต่กรณี  
                ๑๔. เมื่อครูประจำช้ันเปล่ียนหรือย้าย ต้องมอบหมายงานเกี่ยวกับหลักฐานของนักเรียน
ไว้กับหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 

     ๑๕. ครูประจำช้ันต้องถือว่าเป็นหน้าท่ีสำคัญอย่างยิ่ง ท่ีจะต้องติดต่อกับผู้ปกครอง
นักเรียนในเรื่องความประพฤติหรือเรื่องอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งสัมพันธ์กัน ถา้นักเรียนมาสายหรือขาดเรียน
เกิน ๓ วัน ต้องติดต่อและแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรใหผู้้ปกครองทราบ  
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     ๑๖. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย ตามคู่มือครู  
๔.๒ บทบาทและหน้าที่ของครูประจำวิชา  

                ๑. ต้องศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ และ
จุดประสงค์การเรียนรู้ในรายวิชาท่ีรับผิดชอบ  
                ๒. ต้องวิเคราะห์มาตรฐาน  ตัวชี้วัด จัดทำหน่วยการเรียนรู้   แผนการจัดการเรียนรู้    
มีการวัดประเมินผลและแก้ไขใหดี้ยิ่งขึ้น  
                ๓. เตรียมการสอนอย่างมีลำดับข้ันตามหลักการ ตลอดจนเตรียมส่ืออุปกรณใ์ห้ตรงตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
                ๔. ต้องจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ใหเ้ป็นปจัจุบัน ใช้เทคนิควิธีและนวัตกรรมท่ี
หลากหลาย 
                ๕. ดำเนินการสอนโดยใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับบทเรียน ปรับปรุงการเรียนการสอนให้
ได้รับการพัฒนาอยู่เสมอ 
                ๖. ประสานงานลกเปล่ียนเรียนรู้  โดยใช้กระบวนการ PLC กับครูผู้สอนในรายวิชา
เดียวกันเพื่อความต่อเนื่องในเนื้อหาวิชา และการได้มาซึ่งเทคนิควิธีท่ีปฏิบัติได้เป็นเลิศ  สู่การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ 
                 ๗. เสียสละเวลาในการสอนและทบทวนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียน  
                 ๘. เข้าสอนตรงเวลา สอนเต็มเวลา เต็มตามหลักสูตรและเต็มความสามารถ  
                 ๙. บันทึกหลังการสอนแต่ละช่ัวโมงเรียนลงในแผนการจัดการเรียนรู้   ให้สะท้อน
คุณภาพผู้เรียนตามพฤติกรรมการวัดรายตัวชี้วัด หรือรายจุดประสงค์การเรียนรู้ 
              ๑๐. ตรวจเช็ครายช่ือนักเรียนทุกช่ัวโมงเรียน เพื่อป้องกันปญัหาท่ีอาจจะเกิดขึ้น  
              ๑๑. ตรวจงานของนักเรียน และแก้ไขข้อบกพร่องการทำงานของนกัเรียนอยู่เสมอ  
              ๑๒. เมื่อมีปัญหาในการเรียนการสอน ขอให้ปรึกษาหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้หรือ
หัวหน้าสายช้ัน และผู้เป็นหัวหน้าต้องเข้าใจวิธีการวัดประเมินผลตามระเบียบการวัดผลของโรงเรียน
เป็นอย่างดี 
              ๑๓. การสอนแทนครูท่ีไม่มา ครูผู้สอนต้องปฏิบัติหน้าท่ีรับผิดชอบเสมือนเป็นช่ัวโมงสอน
ของตน ไม่สมควรอย่างยิ่งท่ีจะละท้ิงความรับผิดชอบ  
              ๑๔. ไม่ละท้ิงการสอนขณะท่ีมีช่ัวโมงสอน  
              ๑๕. เมื่อพบว่านักเรียนขาดเรียนติดต่อกัน ๓ วัน โดยไม่ทราบสาเหตุต้องแจ้ง 
ครูประจำช้ัน 
              ๑๖. ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ เพื่อความแม่นยำในวิชาท่ีสอน และเพื่อสร้าง
ความศรัทธา ใหแ้กน่ักเรียน  
             ๑๗. มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีต่อผู้เกี่ยวขอ้ง มุ่งเสริมสร้างความสามัคคี ในการทำงานเป็นทีม  
             ๑๘. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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๔.๓ บทบาทและหน้าที่ของหัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้  
             ๑. ร่วมกับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานวัดและประเมินผลในการศึกษา 
วิเคราะห์การจัดนักเรียนเข้าหอ้งเรียน  
             ๒. ควบคุมและติดตามการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตน ให้ดำเนิน   
ไปตาม หลักสูตร ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  
            ๓. ร่วมกับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และฝ่ายบริหารงานบุคคลจัดอัตรากำลัง  
จัดครูสอนรายวิชาต่าง ๆ จัดตารางสอน ตารางงานพิเศษของกลุ่มสาระการเรียนรู้ใหค้รู 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฏิบัติ  
            ๔. จัดให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคน มีแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาทุกวิชา มีการ
ประเมินผล ก่อนสอนและหลังสอน จัดสอนซอมเสริมให้นักเรียนท่ีมีพื้นความรู้ ควบคุมดูแลและ
ติดตามการเก็บคะแนนระหว่างเรียน คะแนนปลายภาค  
            ๕. จัดทำการวิเคราะห์นโยบายและมาตรการต่าง ๆ กำหนดงบประมาณรายจ่าย 
กำหนดงานและโครงการ จัดทำสรุประยะเวลาดำเนินงานตามแผนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ประสานงานดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามแผนและดำเนินการ ให้มีการประเมินผลและโครงการต่าง ๆ  
ตามแผนปฏิบัติงานของกลุ่มสาระการเรียนรู ้
          ๖. วิเคราะห์จุดมุ่งหมาย หลักการ หลักสูตรและวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ท่ีรับผิดชอบ ติดตามดูแลกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ให้สนองหลักการและ
บรรลุจุดหมายของหลักสูตร  
           ๗. นิเทศงานวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีรับผิดชอบ เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน
และ การใช้อุปกรณ์เป็นส่ือการเรียนการสอน มีหน้าท่ีนิเทศ และติดตามการเรียนการสอนตามแนว
เกณฑ์ มาตรฐานของโรงเรียน  
          ๘. จัดทำบัญชีส่ือการเรียนการสอน วัสดุครุภัณฑ์หนังสือ คู่มือครูของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การจัดระบบเก็บรักษา การนำไปใช้ในการซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์เพื่อใหอ้ยู่ในสภาพท่ีใช้การได้ 
ดีเสมอ  
          ๙ . แสวงหาแนวทางใหม่ ในการเรียนการสอน ให้นำแนวคิดและวิธีการใหม่  ๆ 
ส่ิงประดิษฐ์ใหม่ ๆ ท่ีเรียกว่านวัตกรรมการศึกษา เทคนิคใหม่ๆ จัดหาส่ือการเรียนการสอน จัดให้มี
การสร้างผลิตและการซ่อมบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ 

     ๑๐. ติดตามดูแล และจัดครูเข้าสอนแทน ในกรณีท่ีครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่สามารถ
ทำการสอนได้ 
       ๑๑. ดูแลดำเนินการเรื่องการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ให้เป็นไปตามวิธีการ 
ประเมินผลตามระเบียบและดูแลควบคุมในเรื่องการทดสอบ การกำหนดแนวทางการออกข้อสอบ
ตามตัวชี้วัด ติดตามดูแลตรวจสอบความถูกต้องของขอ้สอบรายวิชาต่าง ๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คู่มือครู  
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     ๑๒. จัดให้มีการสัมมนาครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สัปดาหล์ะ ๑ ครั้ง เพื่อแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ร่วมกันศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัยแนวทางปรับปรุงงานวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กำหนดข้อตกลงแนวทางปฏิบัติงาน และการติดต่อประสานงานด้านวิชาการกับหน่วยงานอืน่   
ท้ังภายในและ ภายนอกโรงเรียน  

     ๑๓. ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมเสริมการสอน เพื่อส่งเสริมความรู้ในหลักสูตรให้
กว้างขวาง ยิ่งขึ้น มีการจัดกิจกรรมเสริมต่าง ๆ จัดมุมศึกษาค้นคว้า จัดส่ือการเรียนให้นักเรียนได้
ค้นคว้า  

     ๑๔. จัดระบบสถิติทำเป็นเอกสาร “สารสนเทศ” ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดำเนินการ 
เก็บขอ้มูลสถิติใหเ้ป็นปัจจุบันเสมอ  

     ๑๕. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๕. บุคลากรทางการศึกษา 
บทบาทและหน้าที่งานวัดและประเมินผล 

           ๑. สำรวจประสานงานกับครูประจำช้ันในการจัดพิมพ์รายช่ือนักเรียนเข้าช้ันเรียน  
           ๒. จัดการรวบรวมข้อมูลร่วมกับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ/หัวหน้าระดับสายช้ัน
และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
           ๓. งานสำรวจ และติดตามผลการเรียนของนักเรียนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียนร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
          ๔. งานประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับสถานศึกษา  
          ๕. งานข้อมูล/สถิติด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  
          ๖. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับช้ัน 
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และงานวัดผลของโรงเรียน  
         ๗. สำรวจข้อมูลนักเรียนกลุ่มท่ีมีความสามารถพิเศษ และกลุ่มท่ีต้องซ่อมเสริมและ
ช่วยเหลือ โดยประสานงานกับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเพื่อปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนให้มี
สัมฤทธิผลตามแผนท่ีกำหนด  
         ๘. สรุปรายงานผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนกับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เพื่อวิเคราะห์
ระดับ คุณภาพของผู้เรียนข้อมูลสารสนเทศและผลงานของโรงเรียน  
 

บทบาทและหน้าที่หัวหน้าธุรการ-การเงิน  
             ๑. วางแผนการพัฒนาและให้ข้อมูล ด้านการเงินของโรงเรียนแก่คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน  
             ๒. รับผิดชอบการจัดเก็บรักษาเงินของโรงเรียน  
             ๓. ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานบัญชี งานรับ-จ่ายเงิน  
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             ๔. งานควบคุมการรับและจ่ายเงินงบประมาณและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของโรงเรียน  
             ๕. จัดทำและรักษาบัญชีเงินเดือนครู  
             ๖. ทำเอกสารการเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบเบิกเงิน สมุดส่งเงินประเภทต่าง ๆ  
             ๗. เก็บค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามท่ีได้รับอนุญาตจากระทรวงศึกษาธิการ  
             ๘. ตรวจสอบค่าเรียนเสริมวิชาการหลังเลิกเรียน  
             ๙. ตรวจสอบและติดตามค่าธรรมเนียมการเรียน  
           ๑๐. วิเคราะห์รายจ่ายของโรงเรียนเพื่อพฒันาการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ 
           ๑๑. งานบัญชี จัดเก็บเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ  
           ๑๒. จัดทำแผนและงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยประสานงานกับทุก
ฝ่ายท่ีเกีย่วขอ้ง 
           ๑๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

บทบาทและหนา้ที่หัวหน้าพัสดุครุภัณฑ์  
     ๑. งานจัดซื้อ จัดจ้างและงานเบิกจ่ายพัสดุ-อุปกรณ์ตามโครงการและกิจกรรม  
     ๒. ลงทะเบียนและทำบัญชีพัสดุ ครุภัณฑ์โดยแยกประเภทให้เป็นปจัจุบัน  
     ๓. ประสานงานและจัดทำข้อมูลซอ่มแซม ปรับปรุงครุภัณฑ์ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใช้การได้ดี  
     ๔. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีต้องการจัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม

ตาม แผนงาน  
     ๕. สำรวจพัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีเหลือใช้หรือชำรุดประจำปี 
     ๖. รวบรวมข้อมูล รายการสินค้าและราคา โดยประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดทำ

เอกสาร งบประมาณของวัสดุ-อุปกรณ์ 
       ๗. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๖. นักเรียน 
๑. ต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบท่ีถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 

      ๒. ต้องเป็นผู้มีระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรมท่ีดี 
      ๓. ต้องให้ความเคารพเช่ือฟัง บิดามารดา ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ 
      ๔. ต้องประพฤติตามระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนกำหนด 
      ๕. ต้องปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับกาลเทศะมีความสุภาพ อ่อนโยนท้ังกาย วาจา ใจ 
      ๖. ต้องมาโรงเรียนให้ทันเวลา และเข้าเรียนให้ตรงเวลา ไม่หนีเรียน 
      ๗. ต้องต้ังใจเล่าเรียน 
      ๘. ต้องไม่เสพส่ิงเสพติดทุกชนิดท้ังในและนอกโรงเรียน 
      ๙. ต้องมีความซื่อสัตย์ รักความสามัคคีไม่สร้างความเดือดร้อนต่อตนเองและผู้อื่น 
    ๑๐. ต้องรับผิดชอบร่วมกันในการดูแลรักษาความสะอาดห้องเรียน อาคารเรียนและรักษา
สภาพแวดล้อม  ในโรงเรียนให้สวยงาม 



 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด  หน้า ๔๘ 
 

๑๑. ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย รู้จักคุณค่าของวัฒนธรรมไทย และเอกลักษณ์ของชาติ 
    ๑๒. ต้องเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน ชุมชนและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
    ๑๓. ต้องช่วยกันสร้างและรักษาช่ือเสียงเกียรติคุณของโรงเรียน 
    ๑๔. ต้องรู้จักประหยัดและสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 

๗. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
         ๑. ศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๒ และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) 
พุทธศักราช ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พุทธศักราช ๒๕๕๐  แนวทางการปฏิรูป
การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสำนักงาน
รับรอง มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ให้เข้าใจอย่างละเอียดลึกซึ้ง 
เพื่อใหม้องเห็นทิศทางในการจัดการศึกษาของชาติและของโรงเรียน  
        ๒. ร่วมสำรวจสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ ความจำเป็นของโรงเรียน จัดลำดับ 
ความสำคัญของปญัหาท่ีจะต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุง พัฒนา  

๓. ร่วมตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ท่ีกำหนดไว้ 
๔. ใหค้วามเห็นชอบ รับรองแผนพัฒนาโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจำปี 
๕. ร่วมประชุมเพื่อรับทราบความก้าวหน้า อุปสรรคและให้ความเห็นชอบตอผลงานของ 

โรงเรียน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติภารกิจของโรงเรียน  
๖. ใหก้ารสนับสนุนงบประมาณทรัพยากรต่าง ๆ และเผยแพร่ ช่ือเสียง เกียรติคุณของ

โรงเรียน 
 

๘. บิดา มารดา ผู้ปกครอง 
          1. อบรมเล้ียงดูลูกด้วยความรัก  เอาใจใส่ 
          2. ส่ือสารกับลูกในเชิงบวก   และสร้างสรรค์ 
          3. จัดระบบชีวิตลูก ให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน  
         4. ควบคุมการใช้ส่ือและเทคโนโลยีของลูก   
          5. สอนวัฒนธรรมและจิตสำนึกให้กับลูก  
 

๙. องค์กร ชุมชน และท้องถ่ิน 
        1. การสนับสนุนจากรัฐให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเล้ียงดูบุคคลซึ่งอยู่ในความ
ดูแลรับผิดชอบ  
        2. เงินอุดหนุนจากรัฐสำหรับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตามท่ีกฎหมายกำหนด  
        3. การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาตามท่ีกฎหมายกำหนด 
 
 



 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย  โรงเรียนพระกุมารรอ้ยเอ็ด  หน้า ๔๙ 
 

ส่วนท่ี ๗ การกำกับติดตามและประเมนิผลการดำเนินงาน 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมาย วิธีการและเคร่ืองมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 
๑. เด็กมีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

๑. ร้อยละเด็กท่ีมีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

- ช่ังน้ำหนัก วัดส่วนสูง 
- แบบบันทึกทึกสุขภาพ 
- สมุดประจำตัวนักเรียน 

๒ ครั้ง/ป ี
(ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง) 

ฝ่ายบริหารงาน
ท่ัวไป 

๒. เด็กมีทักษะการเคล่ือนไหว
ตามวัย 

๒. ร้อยละเด็กท่ีมีทักษะการเคล่ือนไหว
ตามวัย 

- สังเกต 
- สมุดบันทึกการทำกิจกรรมเคล่ือนไหวตาม
จังหวะ 

ทุกวันทำการท่ีทำ
กิจกรรมหน้าเสาธง 

ฝ่ายบริหารงาน
ท่ัวไป 

๓. เด็กมีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพของตน 

๓. ร้อยละเด็กท่ีมีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพของตน 

- สังเกต สอบถาม ตรวจสุขภาพ 
- แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ 
- แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมเด็ก 
- แบบบันทึกครูเวรประจำวัน 

ตลอดปีการศึกษา ครูประจำช้ันและ
ครูเวรประจำวัน 

4. เด็กหลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ี
เส่ียงต่อโรคอุบัติเหตุภัยและ
ส่ิงเสพติด 

4. ร้อยละเด็กท่ีหลีกเล่ียงต่อสภาวะ 
ท่ีเส่ียงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัยและส่ิงเสพติด 

5. เด็กร่าเริงแจ่มใส มี
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 

5. ร้อยละเด็กท่ีร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึก
ท่ีดีต่อตนเอง 

- สังเกต 
- แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมเด็ก 
 

ตลอดปีการศึกษา ครูประจำช้ันและ
ครูพี่เล้ียง 

6. เด็กมีความมั่นใจและ 
กล้าแสดงออก 

6. ร้อยละเด็กท่ีมีความมั่นใจและ 
กล้าแสดงออก 

7. เด็กควบคุมอารมณ์ตนเอง
ได้เหมาะสมกับวัย 

7. ร้อยละเด็กท่ีควบคุมอารมณ์ตนเองได้
เหมาะสมกับวัย 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมาย วิธีการและเคร่ืองมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 
8. เด็กช่ืนชมศิลปะดนตรี 
การเคล่ือนไหวและ 
รักธรรมชาติ 

8. ร้อยละเด็กท่ีช่ืนชมศิลปะ ดนตรีการ
เคล่ือนไหวและรักธรรมชาติ 

- สังเกต 
- แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมเด็ก 
 

ตลอดปีการศึกษา ครูประจำช้ันและ
ครูพี่เล้ียง 

9. เด็กมีวินัย รับผิดชอบ  
เช่ือฟังคำส่ังสอนของพ่อแม่ 
ครูอาจารย์ 

9. ร้อยละเด็กท่ีมีวินัยรับผิดชอบเช่ือฟัง
คำส่ังสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์ 

- สังเกต 
- เช็คลิส 
- แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมเด็ก 
- แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

ตลอดปีการศึกษา  

10. เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต 
ช่วยเหลือแบ่งปัน 

10. ร้อยละเด็กท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริต 
ช่วยเหลือแบ่งปัน 

11.  เด็กเล่นและทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ 

11. ร้อยละเด็กท่ีเล่นและทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 

12. เด็กประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนา 
ท่ีตนนับถือ 

12. ร้อยละของเด็กท่ีประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนับถือ 

13. เด็กท่ีสนใจเรียนรู้ส่ิง
รอบตัวซักถามอย่างต้ังใจ และ
รักการเรียนรู ้

13. ร้อยละของเด็กท่ีสนใจเรียนรู้ส่ิง
รอบตัวซักถามอย่างต้ังใจและรักการ
เรียนรู ้

- สังเกต 
- เช็คลิส 
- แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมเด็ก 
- แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
- ตรวจผลงาน แบบบันทึกการให้คะแนน  
- ให้นำเสนอ แบบบันทึกการนำเสนอ 

ตลอดปีการศึกษา ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ 
ร่วมกับ 
ฝ่ายบริหารงาน
ท่ัวไป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมาย วิธีการและเคร่ืองมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 
1๔. เด็กมีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิด 
จากประสบการณ์การเรียนรู้ 

1๔. ร้อยละของเด็กท่ีมีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์
การเรียนรู ้

- สังเกต แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมเด็ก 
- เช็คลิส แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
แบบรายงานการเข้าแข่งขันทักษะกิจกรรม
ต่าง ๆ 
- ตรวจผลงาน แบบบันทึกการให้คะแนน 
ผลงาน  แบบบันทึกหลังสอน 
- ให้นำเสนอภาษาไทยวันละคำ ภาษาอังกฤษ
วันละคำ แบบบันทึกการนำเสนอภาษาไทย
วันละคำ ภาษาอังกฤษวันละคำ 
- สอนแบบโครงงาน และ STEM ศึกษา  
บันทึกหลังสอน 

ตลอดปีการศึกษา ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ 
ร่วมกับ 
ฝ่ายบริหารงาน
ท่ัวไป 

1๕. เด็กมีทักษะทางภาษาท่ี
เหมาะสมกับวัย 

1๕. ร้อยละของเด็กท่ีมีทักษะทางภาษา 
ท่ีเหมาะสมกับวัย 

1๖. เด็กมีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

1๖. ร้อยละของเด็กท่ีมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

1๗. เด็กมีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ 

1๗. ร้อยละของเด็กท่ีมีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมาย วิธีการและเคร่ืองมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 
1. ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ 
และธรรมชาติของการจัดการ 
ศึกษาปฐมวัยและสามารถ
นำมา ประยุกต์ใช้ในการ 
จัดประสบการณ์ 

๑. ร้อยละของครูท่ีเข้าใจปรัชญา หลักการ 
และธรรมชาติของการจัดการศึกษา
ปฐมวัยและสามารถนำมา ประยุกต์ใช้ 
ในการจัดประสบการณ์ 

- สังเกตการสอน และแบบสังเกตการสอน 
- นิเทศแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
และแบบบันทึกนิเทศแผนการสอน 
- เช็คลิสการผลิตส่ือ และแบบเช็คลิสการ
ผลิตส่ือประกอบการสอน 
 

ตลอดปีการศึกษา ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ  
ร่วมกับ 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

๒. ครูจัดทำแผนการจัด
ประสบการณ์ท่ีสอดคล้อง 
กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
และสามารถจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย
สอดคล้องกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

๒. ร้อยละของครูท่ีจัดทำแผนการจัด
ประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและสามารถ 
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
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๓. ครูท่ีบริหารจัดการช้ันเรียน
ท่ีสร้างวินัยเชิงบวก 

๓. ร้อยละของครูท่ีบริหารจัดการช้ันเรียน
ท่ีสร้างวินัยเชิงบวก 

๔. ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม สอดคล้อง 
กับพัฒนาการของเด็ก 

๔. ร้อยละของครูท่ีใช้ส่ือและเทคโนโลยี 
ท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการ 
ของเด็ก 

 
 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมาย วิธีการและเคร่ืองมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 
๕. ครูใช้เครื่องมือการวัดและ
ประเมินพัฒนาการของเด็ก
อย่างหลากหลาย และสรุป
รายงานผลพัฒนาการของเด็ก
แก่ผู้ปกครอง 

๕. ร้อยละของครูท่ีใช้เครื่องมือการวัด 
และประเมินพัฒนาการของเด็ก 
อย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผล
พัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

- สังเกตการสอน และแบบสังเกตการสอน 
- นิเทศแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
และแบบบันทึกนิเทศแผนการสอน 
- นิเทศการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล
พัฒนาการด้านสติปัญญา 
- แบบบันทึกผลการนิเทศการสร้างเครื่องมือ
วัดและประเมินผลพัฒนาการด้านสติปัญญา 

ตลอดปีการศึกษา ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ 
ร่วมกับ 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

๖. ครูวิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ท่ีตนรับผิดชอบ   
และใช้ผลในการปรับการ 
จัดประสบการณ์ 

๖. ร้อยละของครูท่ีวิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ท่ีตนรับผิดชอบ  และใช้ผล
ในการปรับการจัดประสบการณ์ 

- เช็คลิสการจัดทำวิจัยในช้ันเรียนของครู 
- ทะเบียนงานวิจัยครู 
รายงานการนิเทศงานวิจัยครู 

ปลายภาคเรียนท่ี 
๑ และ ๒ 

ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ 

๗. ครูจัดส่ิงแวดล้อมให้เกิด
การเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 

๗. ร้อยละของครูท่ีจัดส่ิงแวดล้อมให้เกิด
การเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 

- นิเทศช้ันเรียน 
- แบบรายงานการนิเทศช้ันเรียน 

ตลอดปีการศึกษา ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ ร่วมกับ 
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๘. ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก
และผู้ปกครอง 

๘. ร้อยละของครูท่ีมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก
และผู้ปกครอง 

- สังเกตปฏิกิริยาโต้ตอบระหว่างครู 
ผู้ปกครอง และแบบสังเกต 

ตลอดปีการศึกษา ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

๙. ครูมีวุฒิและความรู้
ความสามารถในด้าน
การศึกษาปฐมวัย 

๙. ร้อยละของครูท่ีมีวุฒิและความรู้
ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย 

- จัดทำทะเบียนประวัติครูและบุคลากร 
- ทะเบียนประวัติครูและบุคลากร 

ต้นปีการศึกษา ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

๑๐. ครูจัดทำสารนิทัศน์และ
นำมาไตร่ตรองเพื่อใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 

๑๐. ร้อยละของครูท่ีจัดทำสารนิทัศน์และ
นำมาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาเด็ก 

- เช็คลิสจัดทำสารนิทัศน์ นิเทศการจัดทำและ
การนำไปใช้ประโยชน์ 

  
 
 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมาย วิธีการและเคร่ืองมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 
๑๑. ผู้บริหารเข้าใจปรัชญา
และหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

๑๑. ระดับความสำเร็จของผู้บริหาร 
ท่ีเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

- ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม อบรมสัมมนา 
แลกเปล่ียนเรียนรู้กับเครือข่ายการศึกษา 
- แบบบันทึกการประชุม 
- แบบรายงานการเข้าอบรมสัมมนาต่าง ๆ
ของผู้บริหาร 
- กำหนดนโยบาย  จุดเน้นท่ีสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และ
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  
- ประชุมวางแผน  ส่ือสารผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติ  โดยใช้หลักกระจายอำนาจ  

ตลอดปีการศึกษา ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ 
ร่วมกับ 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล ๑๒. ผู้บริหารมีการจัดการ

ตามวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำและ 
คิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

๑๒. ระดับความสำเร็จการจัดการตาม
วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร การมีภาวะผู้นำ
และการคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

๑๓. ผู้บริหารใช้หลักการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมและ 
ใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือ
การวิจัยเป็นฐาน คิดท้ัง 
ด้านวิชาการและการจัดการ 

๑๓. ระดับความสำเร็จของผู้บริหารท่ีใช้
หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและ 
ใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัย 
เป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการจัดการ 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมาย วิธีการและเคร่ืองมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 
๑๖. ผู้บริหารให้คำแนะนำคำปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา
ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

๑๖. ระดับความพึงพอใจผู้บริหารท่ีให้
คำแนะนำคำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่
การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพ 
และเต็มเวลา 

- ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม 
อบรมสัมมนา แลกเปล่ียน
เรียนรู้กับเครือข่ายการศึกษา 
- แบบบันทึกการประชุม 
- แบบรายงานการเข้าอบรม
สัมมนาต่าง ๆ ของผู้บริหาร 
 

ตลอดปีการศึกษา ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ 
ร่วมกับ 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
และ 
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

๑๗. เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจ
ต่อผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 

๑๗.  ระดับความพึงพอใจของเด็ก ผู้ปกครอง 
และชุมชนต่อผลการบริหารจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

๑๘. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ 
สถานศึกษาท่ีนำสู่การปฏิบัติให้มี
ประสิทธิภาพ 

๑๘.  ระดับความสำเร็จของหลักสูตร 
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาท่ีนำสู่การ
ปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ 

๑๔. ผู้บริหารสามารถบริหาร
จัดการการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

๑๔. ร้อยละของผู้บริหารท่ีสามารถบริหาร
จัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

- แบบบันทึกผลการนิเทศการปฏิบัติงานตาม
โครงสร้างงาน ๕  ฝ่าย เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลพัฒนาการด้านสติปัญญา 
- นิเทศ กำกับติดตาม การปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี 
- ส่งเสริมสนับสนุนการทำงานตามโครงสร้าง 
- แบบประเมินแผนงาน โครงการและ
กิจกรรม 

๑๕. บริหารส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ให้มีประสิทธิภาพ 

๑๕. ระดับความสำเร็จของบริหารท่ี
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ให้มีประสิทธิภาพ 
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๑๙. ระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วม 
ทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจหลักการ 
จัดการศึกษาปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

๑๙. ระดับความสำเร็จตามระบบและกลไก
ให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจ
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒๐. กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ 
และความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 

๒๑.  จำนวนกิจกรรมท่ีเสริมสร้างความ 
ตระหนักรู้และความเข้าใจการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

๒๒. กิจกรรมเกิดจากการมีส่วนร่วมและ 
แสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน 
และท้องถิ่น 

๒๑. จำนวนกิจกรรมท่ีมีส่วนร่วมและแสวงหา
ความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และ
ท้องถิ่น 

 
เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมาย วิธีการและเคร่ืองมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

๒๒. จัดส่ิงอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนา
เด็กอย่างรอบด้าน 

๒๒. ระดับความพึงพอใจในการจัดส่ิงอำนวย
ความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 

- ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม 
อบรมสัมมนา แลกเปล่ียน
เรียนรู้กับเครือข่ายการศึกษา 
- แบบบันทึกการประชุม 
อบรมสัมมนา 

ตลอดปีการศึกษา ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการร่วมกับ 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
และ 
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

23. ผลสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษาท่ีกำหนดไว้ 

23. ร้อยละผลสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษาท่ีกำหนดไว้ 

- ตรวจสอบทบทวนคุณภาพ
การดำเนินการตามแผนปฏิบัติ
การประจำปี 
- ประเมินและสรุปรายรายงาน
กิจการของโรงเรียน 

เมื่อส้ินภาคเรียน ทุกฝ่ายร่วมกัน 

24. จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

24. ผลสำเร็จของการจัดทำและดำเนินการ
ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
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25. จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศและ 
ใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ 

25. ผลสำเร็จของการจัดทำระบบข้อมูล
สารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหาร
จัดการ 

- รายงานคุณภาพการจัด
การศึกษาตามมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพภายในประจำปี 
(SAR) 26. ติดตามตรวจสอบ และประเมินผล 

การดำเนินงานคุณภาพภายในตาม 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

26. ร้อยละผลสำเร็จของการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน 
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษา 

27.นำผลการประเมินคุณภาพท้ังภายใน 
และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

27. ร้อยละของการนำผลการประเมิน 
คุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผน 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

28. จัดทำรายงานประจำปีท่ีเป็นรายงาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

28. ผลสำเร็จของการจัดทำรายงาน 
ประจำปีท่ีเป็นการประเมินคุณภาพภายใน 

กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมาย วิธีการและเคร่ืองมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 
1. ผู้เรียน ครู และผู้ปกครองพึงพอใจ 
ต่อสถานศึกษาท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ 
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากร
ในสถานศึกษา 

๑. ระดับความพึงพอใจของผู้เรียน  ครู  และ
ผู้ปกครองต่อสถานศึกษาท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากร 
ในสถานศึกษา 

- พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน 
- กิจกรรมส่งเสริมการหลักสูตร 
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
- ออกเยี่ยมบ้าน 
- จัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้
แหล่งเรียนรู้ ท้ังภายในและ
ภายนอก 

ตลอดปีการศึกษา ทุกฝ่ายร่วมกัน 

2. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันภายใน
สถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัวชุมชนและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ความสำเร็จของการมีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกนัภายในสถานศึกษาระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัวชุมชนและองค์กร 
ท่ีเกี่ยวข้อง 
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- ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้กับ
องค์กรภายนอก เครือข่าย
ทางการศึกษา 
- แลกเปล่ียนเรียนรู้และแบ่งปัน 
ความรู้ระหว่างกันของบุคลากร 
(PLC) 
- สรุปและบันทึกผลการ
ดำเนินการแต่ละกิจกรรมลงใน
แบบบันทึก หรือสมุดบันทึกการ
ประชุม 

 
 
กลยุทธ์ที่ ๔  ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมาย วิธีการและเคร่ืองมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 
๑. โครงการ กิจกรรมท่ี(ส่งเสริมให้เด็ก
บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ 
และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ของสถานศึกษา 

๑. จำนวนโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เด็ก
บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ 
และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ของสถานศึกษา 

- ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน
โครงการส่งเสริมให้เด็กบรรลุ
ตามเป้าหมาย ปรัชญา 
วิสัยทัศน์และจุดเน้น 
- แบบประเมินการจัดกิจกรรม
และแบบวัดความพึงพอใจ 

ตลอดปีการศึกษา ทุกฝ่ายร่วมกัน 
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๒. ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ๒. ร้อยละผลการดำเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย 

- จัดทำรูปเล่มรายงานผลการ
ดำเนินงานลงในแบบสรุป
โครงการของโรงเรียน 

ส้ินสุดกิจกรรม ทุกฝ่ายร่วมกัน 

 

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนากิจกรรมส่งเสริมจุดเน้น ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพของการศึกษา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมาย วิธีการและเคร่ืองมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 
1. จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริม 
สนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

๑. จำนวนของการจัดโครงการ กิจกรรม
ส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับ 
การจัดการศึกษาปฐมวัย 

- จัดกิจกรรมตามแผนงาน
โครงการส่งเสริมส่งเสริม
สนับสนุนตามนโยบาย 
- แบบประเมินการจัดกิจกรรม
และแบบวัดความพึงพอใจ 

ตลอดปีการศึกษา ทุกฝ่ายร่วมกัน 

2. ผลการดำเนินงานบรรลุตาม 
เป้าหมาย 

๒. ร้อยละผลการดำเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย 

- จัดทำรูปเล่มรายงานผล สรุป
โครงการการดำเนินงาน 

ส้ินสุดกิจกรรม ทุกฝ่ายร่วมกัน 
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ส่วนท่ี ๘ การนำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนไปใช้ 
 

วิธีการนำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนไปใช้ 
 

           การปฏิบัติและการนิเทศติดตามการปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อให้การ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด โดยเน้นการบูรณาการ ท่ี
สอดคล้องและเช่ือมโยงกับมาตรฐานตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพภายใน โดยมุ่งเน้นกระบวนการ
ปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษาเป็นปี ๆ ไป  ประกอบกับให้ทุกส่วนท่ีเกี่ยวข้องเข้ามา   
มส่ีวนร่วมอยา่งจริงจัง  
            ในการนำนโยบาย ปรัชญาการจัดการศึกษาของโรงเรียน และจุดเน้นมากำหนดเป็น
แผนปฏิบัติการ โรงเรียนจัดให้มีแผนงาน และโครงการรองรับ เพื่อการดำเนินการในขั้นปฏิบัติตาม
เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ และมาตรการ ดำเนินงานตามเวลาท่ีกำหนด มีทรัพยากรท่ีต้องใช้และ
มีผู้รับผิดชอบ ท่ีชัดเจน แล้วนำไปดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จ รวมถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ท่ีเกี่ยวข้องให้เขามาร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมติดตามตรวจสอบ ทบทวนและประเมินผลการดำเนินงาน
ตามกลยุทธ์ท่ีกำหนด รวมท้ังมกีารปรับปรุง แกไข หรือกำหนดกลยุทธ์ใหม่ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ตัวช้ีวัดท่ีสมศ.กำหนดเพื่อใช้ในการประเมินสถานศึกษาแต่ละระดับ รวมถึงพิจารณาความสอดคล้อง
กับนโยบายและจุดเน้นของสถานศึกษา หากพบว่ามาตรการท่ีกำหนดยังไมบรรลุ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และเป้าหมาย โรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมตรวจสอบทบทวนคุณภาพทุกปีการศึกษา  
 

แนวทางการนำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสูการปฏิบัติ  
        1. จัดเตรียม และพัฒนากลไกการนำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสูการปฏิบัติ เริ่มจากการ 
กำหนดมาตรการส่งเสริมความรู ความเข้าใจในสาระของมาตรฐานตัวชี้วัด ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมายและกลยุทธ์ ตลอดจนนโยบาย จุดเน้นท่ีสถานศึกษากำหนด โดยใช้หลักกระจายอำนาจ  
ผ่านโครงสร้างการบริหารงาน ๕ ฝ่าย พรอมท้ังจัดทำคู่มือตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตาม
กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีประกันคุณภาพการศึกษา ๒๕๖๑ ของโรงเรียน      
พระกุมารร้อยเอ็ด  โดยเน้นการมีส่วนร่วม 

2. จัดทำกรอบและแนวปฏิบัติของแต่ละกลยุทธ์ โดยระดมสรรพกำลังภายในโรงเรียน      
ในการแปลงกลยุทธ์ สู่การปฏิบัติทุกขั้นตอน ในรูปแบบท่ีมีการเรียนรู และบูรณาการความคิดร่วมกัน 
สร้างกรอบแนวคิดและหลักการในการทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี
ให้มีความสอดคลองกัน ก่อนนำไปใช้ 
        3. ปรับปรุงกลไก และบทบาทของฝ่ายต่าง ๆ ในโรงเรียนใหส้ามารถสนับสนุนการดำเนิน 
งานรวมท้ังปรับระบบการจัดสรรงบประมาณให้สนองจุดเน้นในแต่ละกลยุทธ์  
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        4. ส่งเสริมการจัดทำกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ให้สอดคลองกับความเป็นเอกลักษณ์ 
และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  สอดคลองกับบริบท และความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน  
        5. พัฒนาระบบ และกลไกการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลกลยุทธ์ เริ่มต้ังแต่
การส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำสารสนเทศ ฐานข้อมูลทุกส่วนท่ีจำเป็นต้องใช้ให้เกิดการเช่ือมโยง
เครือข่ายข้อมูล ระหว่าง หน่วยงานต่าง ๆ ในโรงเรียนท่ีเกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ เพื่อสามารถใช้  
ประโยชนจากฐานข้อมูลร่วมกันได พรอมท้ังพัฒนาตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามกลยุทธ์ 
ท้ังในส่วนท่ีเป็นปัจจัยตัวป้อน กระบวนการ และผลผลิตท้ังในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และผลิตผล 
ตลอดจนจัดระบบการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน เช่ือมโยงกันเป็นเครือข่าย สามารถนำผลจากการกำกับ ติดตามมาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุง หรือปรับเปล่ียนวิธีการดำเนินการอย่างสอดคลอง กับปัญหาท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการนำ  
กลยุทธ์ไปปฏิบัติ  
        6. การประเมินผลกลยุทธ์   
                 ๑. ประเมินขั้นเตรียมความพรอม ไดแก ประเมินความรู ความเข้าใจสาระของกลยุทธ์ 
ความพรอมของโรงเรียน และกลไกตามโครงสร้ างการบริหารกลยุทธ์ ระบบและกลไกการ
ประสานงาน เป็นต้น      
                 ๒. ประเมินกระบวนการปฏิบัติ  ไดแก กระบวนการจัดทำกรอบคู่มือ แนวทางพัฒนา
กลยุทธ์  และแผนปฏิบัติการ กระบวนการนำกลยุทธ์ สูการปฏิบัติในทุกขั้นตอน ประเมินผลผลิต 
ผลลัพธ์ และผลประโยชนท่ีเกิดกับนักเรียน ครู และโรงเรียนวาเป็นไปตามปรัชญา เป้าหมาย 
วิสัยทัศน์และเจตนารมณของการก่อต้ังโรงเรียนมากน้อยเพียงใด  
 


