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คำนำ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการดำเนินงานในรอบ         
ปีการศึกษาของโรงเรียน ท่ีสะท้อนให้เห็นภาพความสำเร็จท่ีเกิดขึ้นตามบริบทของโรงเรียน ซึ่งมีองค์ประกอบ 
2  ส่วน  ได้แก่ ส่วนท่ี 1 บทสรุปของผู้บริหาร ส่วนท่ี 2 รายการผลการประเมินตนเอง และภาคผนวก โดยมี 
วัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมา ซึ่งเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพของโรงเรียน และเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
 

บทสรุปของผู้บริหาร 
 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

  โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด รหัส 4510003 ท่ีต้ัง ๒๑๘ หมู่ท่ี ๖ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง 
จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท์  ๐ ๔๓๕๑ ๒๘๐๕   
E-mail :holy@holy.ac.th  website :www.holy.ac.th  ได้รับอนุญาตจัดต้ัง เมื่อวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม 
๒๕๒๙  เปิดสอนระดับเตรียมอนุบาล ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี  ๖ จำนวนนักเรียนระดับ            
ก่อนประถมศึกษา 780 คน เตรียมอนุบาล จำนวน 120 คน รวม 900 คน จำนวนบุคลากรของ
โรงเรียน ระดับปฐมวัย จำนวน 48 คน (ข้อมูล ณ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) 
 
ตอนที่ ๒ การนำเสนอผลการประเมินตนเอง 

1) ปัจจุบันโรงเรียนดำเนินงานอยู่ในมาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ ๔.๘๒ (ยอดเยี่ยม) 
2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

 ๒.๑ ผลการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคญั โดยครูมีการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริม
ให้เด็กมีความพร้อมในพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ให้เหมาะสมตามวัย สรุปได้ดังนี้ 

  ๒.๑.๑ ด้านร่างกาย  จัดให้เด็กมีการเคล่ือนไหวตามจังหวะหน้าเสาธง และใน
ห้องเรียนอย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี ดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ มีน้ำหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ์ สรุปมีพัฒนาการด้านร่างกายโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 9๖.๖๓ ผู้เกี่ยวข้องมีความ      
พึงพอใจ ระดับมากท่ีสุด (๔.๘๔)  

  ๒.๑.๒ ด้านอารมณ์ จิตใจ ครูจัดกิจกรรมให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึก
ให้เหมาะสม ให้รู้จักยับยั้งช่ังใจ ให้รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน มีความรับผิดชอบ 
สรุปมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจโดยรวม คิดเป็นร้อยละ 9๕.๑๑  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจท่ี
ระดับมากท่ีสุด (๔.๘๒)  

  ๒.๑.๓ ด้านสังคม ครูจัดปฏิทินประจำวันให้เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวัน  ปลูกฝังการมีวินัยในตนเอง การเล่นและอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การมีสัมมา
คารวะต่อผู้ใหญ่ การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม สรุปเด็กมีพัฒนาการด้านสังคมโดยรวมคิดเป็น
ร้อยละ 9๔.๔๗  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจท่ีระดับมากท่ีสุด (๔.๘๑)  

             ๒.๑.๔ ด้านสติปัญญา ครูจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความคิดรวบยอด รู้จักการ
แก้ปัญหา ส่ือสารและมีทักษะความคิดพื้นฐานแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย ครูจัด
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ประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญบูรณาการผ่านการเล่น ผ่านโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐาน 
กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาล  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการครบทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ คิดเป็นร้อยละ 9๒.๔๐ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจ ท่ีระดับ ๔.๘๕ หมายถึงพึงพอใจมากท่ีสุด 

     ๒.๒ ผลพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน จากการท่ีโรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพ
ภายในท่ีเข้มแข็ง มีโครงสร้างการบริหารงานแบบกระจายอำนาจ เน้นการมีส่วนร่วม และยึดโรงเรียน 
เป็นฐาน มีการประเมินแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ สามารถสะท้อนผลการ
ดำเนินงานโดยรวม คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๗๕ ท้ังนี้ เป็นผลมาจากโรงเรียนได้สนับสนุนงบประมาณตาม
แผนงานโครงการสู่ภาคปฏิบัติอย่างเพียงพอ ผู้บริหารให้คำปรึกษา นิเทศกำกับติดตามการทำงานกระท่ัง
งานสำเร็จบรรลุเป้าหมายสถานศึกษาทุกโครงการ รวมถึงมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และมองผลสะท้อน
กลับสู่การนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลดีขึ้นโอกาสต่อไป ส่งผลให้กระบวนการจัดการบริหารมีประสิทธิภาพ 
ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจด้านบริหารจัดการท่ีระดับมากท่ีสุด  (๔.๗๐) 

     ๒.๓ แผนอัตรากำลัง  โรงเรียนมีการสรรหาครูด้วยวิธีการประกาศสอบ แล้วจัดสอบ
คัดเลือกครูร่วมกับสังฆมณฑลอุบลราชธานี ส่งผลให้ได้รับครูท่ีจบตรงเอก และโรงเรียนได้จัดครูให้
เพียงพอครบทุกช้ัน มีการพัฒนาครูผู้สอนและครูพี่เล้ียงพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องทุกคนอย่างน้อย   
๒ ครั้ง/คน/ปี ส่งผลให้ครูระดับปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาสู่การออกแบบการจัดกิจกรรม  เพื่อจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยมีความพร้อมใน
พัฒนาการ ๔ ด้าน ท่ีเหมาะสมตามวัย และมีความพร้อมในการเรียนต่อในระดับต่อไป  

     ๒.๔ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและบรรยากาศสิ่งแวดล้อมสื่อและแหล่งเรียนรู้ 
โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง จัดให้มีเวรยามท้ังกลางวัน กลางคืน มีครูเวรประจำวัน 
มีครูคู่ช้ัน มีพนักงานรักษาความปลอดภัย มีตำรวจจราจรหน้าโรงเรียน เพื่อจัดระเบียบจราจรหน้า
โรงเรียน มีกล้องวงจรปิดตามจุดต่าง ๆ ท้ังภายในอาคารและนอกอาคาร มีการจัดสภาพแวดล้อม        
ท่ีคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน  ส่งผลให้เด็กปลอดภัยผู้ปกครอง     
พึงพอใจ  รวมถึงด้านการจัดการคุณภาพ โดยสร้างบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการจัดประสบการณ์ท้ังในและ
นอกห้องเรียน มีสนามเด็กเล่นท่ีเป็นหญ้าเทียม มีมุมประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ท้ังแบบ
รายบุคคลและรายกลุ่ม  มีส่ือเทคโนโลยีทุกห้องเรียน มีห้องเรียนคอมพิวเตอร์ มีสระว่ายน้ำ มีลาน
กิจกรรมบริเวณโดมของอาคาร และมีพื้นท่ีอื่น ๆ ท่ีเอื้อต่อการจัดประการณ์  ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการ   
ท่ีดีขึ้น  ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจระดับมากท่ีสุด (๔.๗๕) 

     ๒.๕ การให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้  โรงเรียนได้ให้บริการ   
ด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ พัฒนาครูอย่างเพียงพอและ
ท่ัวถึง รวมถึงจัดโปรแกรมการสอนคอมพิวเตอร์ให้กับเด็กปฐมวัยด้วยโปรแกรม Paint ส่งผลให้เด็ก      
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเบื้องต้น เพื่อเป็นพื้นฐานในการสืบค้นหาความรู้ผ่าน Internet      
ในการศึกษาต่อในช้ันท่ีสูงขึ้น 
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     ๒.๖ จัดระบบการบริหารผ่านรูปแบบ PK MODEL คือ จัดระบบการบริหารคุณภาพ 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบการเรียนรู้ เพื่อขับเคล่ือนคุณภาพขององค์กร เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม มีการกำหนดค่ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อนำไปเทียบเคียงกับ
ผลการดำเนินงานทุกกิจกรรมขับเคล่ือนคุณภาพด้วยวงจรคุณภาพ PDCA  ส่งผลให้โรงเรียนมีระบบ
ประกันคุณภาพภายในท่ีเข้มแข็ง ผู้เรียนมีความพร้อมในพัฒนา ๔ ด้าน ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ 

 ๓) โรงเรียนมีแผนพัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ ดังต่อไปนี้ 
      ๓.๑ แผนปฏิบัติงานท่ี ๑ ในปีการศึกษา ๒๕6๒ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ผ่านส่ือ Online ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
      ๓.๒ แผนปฏิบัติงานท่ี ๒ จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพหนูน้อยสุขภาพดีมีสุข 

     ๓.๓ แผนปฏิบัติงานท่ี ๓ จัดทำโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     ๓.๔ แผนปฏิบัติงานท่ี ๔ การยกระดับสถานศึกษาปฐมวัยสู่มาตรฐานสากล ตามเกณฑ์รางวัล

คุณภาพแห่งชาติ (TQA) ร่วมกับสถาบันวิจัยการเรียนรู้ 
 
 
      

     ลงนาม...................... .................................ผู้อำนวยการโรงเรียน 
         (นางสาวอรนุช    หอมจันทร์)    
              วันท่ี ๒๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ส่วนที่ 2  
 

รายงานผลการประเมินสถานศึกษา 
 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
 
 ๑) ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 

  โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด รหัส 4510003 ท่ีต้ัง๗๑ และ ๒๑๘ หมู่ท่ี ๖ ตำบลรอบเมือง 
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                
โทรศัพท์ ๐ ๔๓๕๑ ๒๘๐๕, ๐ ๔๓๕1 5805 และ 0 4352 8205  e-mail : holy@holy.ac.th 
website : WWW.holy.ac.th   
  ได้รับอนุญาตจัดต้ังเมื่อวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๙ เปิดสอนระดับเตรียมอนุบาล  ถึงระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ จำนวนนักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา 780 คน เตรียมอนุบาล จำนวน 120 คน 
รวม 900 คน จำนวนบุคลากรของโรงเรียนระดับปฐมวัย จำนวน 48 คน 

      ๒) ข้อมูลบุคลากรระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) 
              ผู้บริหาร           จำนวน     ๔  คน 
              ครู (บรรจุ)           จำนวน  ๑๒๒  คน 
              ครูพิเศษ/ครูผู้ช่วย (ไม่บรรจุ)            จำนวน    ๒๘  คน 
              ครูต่างประเทศ                           จำนวน      ๖  คน 
              ครูพี่เล้ียง                                 จำนวน      ๗  คน 
              บุคลากรทางการศึกษา           จำนวน       -  คน 
              เจ้าหน้าท่ีอื่น ๆ            จำนวน    ๓๕  คน 
          รวม            จำนวน  ๒๐๒  คน 
 
 3) ข้อมูลนักเรียน 
              เตรียมอนุบาล           จำนวน    ๑๒๐ คน 
              ก่อนประถมศึกษา          จำนวน    ๗๘๐ คน 
          รวม           จำนวน  ๙๐๐ คน 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:holy@holy.ac.th
http://www.holy.ac.th/
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ตอนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

 ๑) ผลการประเมินเป็นรายมาตรฐาน 
            มาตรฐานที่  1 คุณภาพของเด็ก   
                ๑. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม (๔.๘๕) 
                ๒. กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน  
                 ๒.๑ มีการจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการด้านร่างกาย  โดยได้ 
รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลเซนต์แมรี่ นครราชสีมา ในการตรวจสุขภาพประจำปี และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพบ้านแก่นทราย ในการดูแลส่งเสริมตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กร่วมกับทางโรงเรียน    
โดยโรงเรียนมีกิจกรรมท่ีสอดคล้อง คือ กิจกรรมวันศุกร์หรรษา กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในและแข่งขัน
ว่ายน้ำ กิจกรรมสวยก่อนกลับบ้าน กิจกรรมจัดซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์รักษาพยาบาลประจำห้องเรียน
จากการร่วมโครงการและกิจกรรมดังกล่าวส่งผลเด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสุขนิสัย ท่ีดี มีน้ำหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ์ สามารถดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖๓ 
                ๒.๒ มีการจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ  
กิจกรรมท่ีสอดคล้อง คือ กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมวันคริสต์มาสนักเรียน กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรม
ทัศนศึกษา กิจกรรมวันไหว้ครู และกิจกรรมวันแม่ จากการร่วมโครงการและกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้
เด็กมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจท่ีดี สามารถควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมตามวัย 
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๑๑ 
                ๒.๓ มีการจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการด้านสังคม กิจกรรมท่ี
สอดคล้อง คือ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการเมตตาธรรม กิจกรรมประกวดไหว้แบบ  
พระกุมาร กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ได้แก่ วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา 
กิจกรรมคัดเลือกประธานนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิก
ท่ีดีของสังคม มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ มีมารยาทท่ีดี ยิ้มไหว้ทักทายเป็น ช่วยเหลือตนเอง
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๔๗ 
            ๒.4 มีการจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการด้านสติปัญญา 
กิจกรรมท่ีสอดคล้อง คือ ส่งเสริมให้เด็กส่ือสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐานแสวงหาความรู้ได้ กิจกรรมเสริม
หลักสูตร กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ กิจกรรมค่ายวิชาการ ส่งผลให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติจริงผ่านการทดลอง 
การสังเกตเปรียบเทียบ คิดแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ นอกจากนั้นมีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา นอกสถานท่ี
เพื่อให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกเรียนรู้นอกสถานท่ีรู้จักแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง ผ่าน 
โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ส่งผลให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ รอบตัว  กล้าซักถาม 
เพื่อค้นหาคำตอบ รวมถึงมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับเด็กท่ีสนใจความเป็นเลิศด้าน
ภาษาอังกฤษผ่านห้องเรียน IEP อื่น ๆ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่านออกเขียนได้ กิจกรรม
ส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้เด็กอ่านนิทานแล้เล่าให้ครูและเพื่อนฟัง ส่งเสริมให้เด็กเข้า
ร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่าง ๆ ท้ังกิจกรรมของโรงเรียนในเครือพระกุมาร 
และกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน มีการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดยการวาดภาพ
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ระบายสี การตัด ฉีก ตัด ปะ ปั้นดินน้ำมัน ส่งเสริมให้เด็กได้เสนอผลงานด้วยภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย
และมีผลการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาโดยรวม คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๔๐ 
     ๓. จุดเด่น  
                  ๓.๑ เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์  
                  ๓.๒ เด็กสามารถดูแลสุขภาพและหลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่ออุบัติเหตุ ภัยอันตราย 
และหลีกเล่ียงส่ิงเสพติด  
                  ๓.๓ เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม ทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
                  ๓.๔ เด็กมีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใสเบิกบาน ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนได้อย่างมีความสุข พร้อมท่ี
จะฝึกทักษะและลงมือปฏิบัติ ส่งผลให้มีพัฒนาการด้านสติปัญญาดีขึ้น 
                  ๓.๕ เด็กได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนในเครือพระกุมาร 
                  ๓.๖ เด็กได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ กิจกรรมลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนู
น้อยนักเล่านิทาน 
                  ๓.๗ เด็กได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันทักษะวิชา สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   ๔. จุดที่ควรพัฒนา 
                  ส่ิงท่ีควรพัฒนา ๔ ประเด็นหลัก ๆ  
                  ๔.๑ ควรพัฒนาด้านความคิดรวบยอด และการอ่านออกเขียนได้ คำในแม่ ก กา เพื่อ
พัฒนาเด็กช้ันอนุบาลปีท่ี ๓ สู่การเตรียมความพร้อมท่ีจะเรียนต่อในระดับประถมศึกษา 
                  ๔.๒. ปลูกฝังให้เด็กเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ ให้เป็นนิสัย 
                   ๔.๓ ปลูกฝังให้เด็กใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษบอกสัตว์ ส่ิงของท่ีอยู่รอบตัวได้เป็นภาษาอังกฤษ 
และสามารถทักทายกันเป็นภาษาอังกฤษกับพ่อแม่ ครูและเพื่อนได้เหมาะสมกับเวลา และโอกาส       
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การประยุกต์ใช้                        

   ๕. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ 
                  ๕.๑ การเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและการไหว้  
                  ๕.๒ การพัฒนาจุดเน้นของสถานศึกษาให้โดดเด่น (ความสะอาด การไหว้ การอ่านและ
การส่ือสารภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมตามวัย) 

  มาตรฐานที่  ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
              ๑. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม (4.๘๗) 
              ๒. กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 
               ๒.๑ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน โดยการกำหนดมาตรฐาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมายของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพแผนปฏิบัติการประจำปี สู่การ
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ปฏิบัติตามวงจรคุณภาพ PDCA มีการนิเทศกำกับติดตามอย่างเป็นกัลยาณมิตร มีการตรวจสอบทบทวน
คุณภาพ สรุปและรายงานแก่ผู้เกี่ยวข้องทราบ และวางแผนยกระดับคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นปี  ๆ  
รวมถึงมีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   
                   ๒.๒ การพัฒนาคนสู่การพัฒนาคุณภาพ โดยสรรหาครูท่ีตรงเอก จัดวางคนให้ตรงกับงาน 
ตรงกับความรู้และความสามารถและส่งเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเอง มีครูพี่เล้ียงท่ีผ่านการอบรม
ทางด้านการดูแลเด็กปฐมวัย ทางโรงเรียนได้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่าง
ต่อเนื่อง พัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีค่าเฉล่ียตลอดปีการศึกษา คือ    
๕๑ชั่วโมง/ปี/คน (รวมช่ัวโมง PLC ด้วย) ส่งผลให้ครูระดับปฐมวัยทุกคนสามารถนำความรู้ท่ีได้ มาพัฒนา
องค์กร สู่การพัฒนาคุณภาพเด็กได้อย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปล่ียนแปลง  

    ๓. จุดเด่น 
                   ๓.๑ มีหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นท่ีครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน และ

สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
                      ๓.๒ โรงเรียนจัดส่ิงอำนวยความสะดวกให้บริการด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์

เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ท่ีเพียงพอ และทันสมัย 
                     ๓.๓ โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง 
                     ๓.๔ มีระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กให้ปลอดภัยอยู่เสมอ 

                   ๓.๕ ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
               ๔. จุดที่ควรพัฒนา 
                   ๔.๑ ส่งเสริมให้ครูทุกคนมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง เช่น การผลิตส่ือ การตกแต่ง 
จัดดอกไม้ จัดผ้า  
                   ๔.๒ กระตุ้นครูให้ออกแบบนวัตกรรมส่งเสริมการคิดให้เหมาะสมตามวัยทุกคน  
ทุกระดับช้ัน และส่งเสริมให้จัดทำ Best Practice ตามขอบข่ายภาระงานตนเองอย่างเหมาะสม 

         ๕. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ 
                   ๕.๑ โรงเรียนต้นแบบคุณธรรมระดับ ๒   
                   ๕.๒ โรงเรียนท่ีมีความโดดเด่นด้านสติปัญญา 
  มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
              ๑. ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม (๔.7๕) 
              ๒. กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงานโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 
                    ๒.๑ ครูจัดกิจกรรมตามหลักสูตร และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ท่ีมุ่งเน้นพัฒนาการ       
๔ ด้าน เน้นการบูรณาการผ่านการเล่น เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง โดยครูสามารถจัดได้ยืดหยุ่น
เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ท้ังในและนอกห้องเรียน   
                ๒.๒ โรงเรียนส่งเสริมให้ครูนำกระบวนการวิจัยมาใช้ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนา
คุณภาพเด็ก โดยเน้นใหท้ำวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน 
                     ๒.๓ ส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นกระบวนการปฏิบัติ ผ่านการ
สอนแบบโครงงาน สะเต็มศึกษา การเล่นบทบาทสมมุติ และวิธีการสอนอื่น ๆ ท่ีหลากหลาย และใช้
นิทานส่งเสริมจินตนาการ โดยใช้ชุดส่ือของสถาบันวิจัยการเรียนรู้ และส่งเสริมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
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เพื่อการส่ือสารโดยครูต่างชาติ และจัดห้องเรียน IEP ท่ีส่งเสริมภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น โดยสถาบัน
ส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษของ บริษัท Make A Wit นอกจากนั้นได้จัดให้เรียนคอมพิวเตอร์ และเรียน
ว่ายน้ำทุกช้ันเรียน ต้ังแต่ช้ันอนุบาลปีท่ี ๑-๓ และส่งเสริมให้เด็กได้ไปทัศนศึกษานอกสถานโดยใช้       
งบเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ประเภทกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ขณะจัดกิจกรรมได้สอดแทรก
คุณธรรมและทักษะชีวิตต่าง ๆ ให้เด็กรู้จักช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน มีวินัยในตนเอง 
เล่นกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ ด้านสติปัญญามุ่งให้มีความคิดรวบยอด รู้จัก
แก้ปัญหา ส่ือสารและมีทักษะการคิดพื้นฐาน แสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัยตลอดจนจัด
กิจกรรมกลุ่มให้เกิดความสามัคคี มีน้ำใจ รู้จักแบ่งปันและรอคอย อันจะนำมาซึ่งความสุข  
                ๒.๔ ครูผลิตส่ือและใช้ส่ือท่ีเหมาะสมกับวัย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีครอบคลุม
พัฒนาการ ๔ ด้าน โดยด้านร่างกายมุ่งให้เด็กเคล่ือนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพื่อให้ร่างกาย 
ทุกส่วนท้ังกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านอารมณ์จิตใจ มุ่งให้เด็กรู้จักยับยั้งช่ัง
ใจรู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบด้านสังคม    
                ๒.๕ ครูจัดบรรยากาศในช้ันเรียนท่ีส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ในห้องเรียน         
มีบรรยากาศแจ่มใส กว้างขวางพอเหมาะ มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใส และมีส่ือการเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อ
การจัดประสบการณ์ มีมุมส่งเสริมประสบการณ์ ช้ันเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  ความเห็น
อกเห็นใจ มีความเอื้อเผ่ือแผ่ต่อกัน ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกท่ีกระตุ้นให้เด็กรักการอยู่ร่วมกันในช้ันเรียน   
                ๒.๖ การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และ
การจัดกิจกรรมประจำวัน มีการวัดประเมินพัฒนาการด้วยเครื่องมือท่ีหลากหลาย เช่น สังเกต  สอบถาม  
สำรวจ วิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็กโดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม ซึ่งได้นำผลการประเมินท่ีได้ไปพัฒนา
ศักยภาพเด็กให้เต็มศักยภาพและนำไปพัฒนาการจัดประสบการณ์ของครูให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น 

    ๓. จุดเด่น 
                  เด็กมีพัฒนาการท้ัง ๔ ด้านท่ีเหมาะสมกับวัย เด็กเรียนรู้จากการเล่น และการลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรม บรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้และมีการประเมินผลและพัฒนาเด็กด้วย
วิธีการท่ีหลากหลาย 

    ๔. จุดที่ควรพัฒนา 
         จัดกิจกรรมกลุ่มส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้และอยู่ร่วมกันใหม้ากขึ้น 

              ๕. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ 
                   ๕.๑ จัดประสบการณ์ท่ีบูรณาการการเรียนรู้แบบโครงงานและสะเต็มศึกษา 
                   ๕.๒ มีการดูแล และพัฒนาเด็กอย่างรอบด้านผ่านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                    ๕.๓ มีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวสู่การเรียนต่อในช้ัน
ท่ีสูงขึ้น โดยมีการประเมินด้านการอ่านออกเขียนได้ คิดคำนวณเป็นขั้นพื้นฐานก่อนจบช้ันอนุบาลปีท่ี ๓  
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       ๒) สรุปผลการประเมินในภาพรวม  
           ๑. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม (4.๘๒)  
           2. ข้อมูลสนับสนุนผลการประประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
        ๒.๑ ด้านคุณภาพของเด็ก  เด็กมีพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน บรรลุเป้าหมายสถานศึกษา 
ประกอบกับครูจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรมีผลการดำเนินงานตามโครงการ ท่ีสนับสนุนท่ีส่งเสริม
พัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง ประกอบกับผู้ปกครอง ชุมชน ให้ความร่วมมือในการส่งเสริม
พัฒนาการของเด็ก โดยรวมมีคุณภาพระดับยอดเยี่ยม (4.๘๕) 
        ๒.๒ ด้านกระบวนการบริหารและจัดการ โรงเรียนจัดให้มีครูเพียงพอครบช้ันเรียน มีการ 
พัฒนาหลักสูตรและประเมินการใช้หลักสูตร มีการส่งเสริมพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพให้เช่ียวชาญ      
สู่การพัฒนาคุณภาพเด็ก ตลอดจนจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย จัดให้มีส่ือเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุน  
การจัดประสบการณ์ให้เด็กมีคุณภาพ และจากการประเมินโดยรวม มีคุณภาพระดับยอดเยี่ยม (4.๘7) 
        ๒.๓ ด้านการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ โรงเรียนจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้
เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างเต็มศักยภาพโดยได้รับความร่วมมือกับทุกฝ่าย โดยเปิดโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรมโดยเรียนรู้จากการลงมือทำและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
อย่างมีความสุข ตลอดจนจัดบรรยากาศส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ครูประเมินพัฒนาการตามสภาพ
จริงด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยรวมผลการประเมินมีคุณภาพยอดเยี่ยม (4.7๕)  
           ๓. โรงเรียนมีแผนพัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ ดังต่อไปนี ้
       ๓.๑ แผนปฏิบัติงานท่ี ๑ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ ผ่านส่ือ Online ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
       ๓.๒  แผนปฏิบัติงานท่ี ๒ จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพหนูน้อยสุขภาพดีมีสุข 

      ๓.๓  แผนปฏิบัติงานท่ี ๓ จัดทำโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      ๓.๔  แผนปฏิบัติงานท่ี ๔ ยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับปฐมวัยสู่มาตรฐานสากล 

ตอนที่ ๓ สรุปผลการพัฒนาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

1) จุดเด่น  
               ๑.๑ เด็กมีความพร้อมในพัฒนาการ ๔ ด้าน ระดับยอดเย่ียม 
                ๑.๒ โรงเรียนมีครูครบช้ัน และจบในสาขาปฐมวัยเป็นส่วนใหญ่ และมีประสบการณ์      
ด้านการสอนในระดับปฐมวัยหลายปี 
                ๑.๓  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นที่ครอบคลุมพัฒนาการท้ัง  
4 ด้าน และสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
                ๑.๔ ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตร โดยเน้นการส่งเสริมพัฒนาการผ่านการ
เล่นและมีส่ือการเรียนท่ีทันสมัย ประกอบกับมีเครือขา่ยทางการศึกษากับสถาบันวิจัยการเรียนรู้  
                ๑.๕ เด็กได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากกิจกรรมเสริมหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เช่น กิจกรรม
ค่ายวิชาการ กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานท่ี กิจกรรมค่ายคุณธรรม กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะหน้า
เสาธง  กิจกรรมตามวันสำคัญทางศาสนา และวันสำคัญของชาติ 
                ๑.๖ โรงเรียนส่งเสริมพัฒนาครู สู่การพัฒนาคุณภาพเด็กอยู่เสมอ              



 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2561 หน้า ๑๐ 
 

                 ๑.7 โรงเรียนจัดส่ิงอำนวยความสะดวกให้บริการด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์
เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ท่ีเพียงพอครบทุกช้ัน ประกอบกับจัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการ
เรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง มีระบบการดูแลเด็กให้ปลอดภัย และมีการประเมินพัฒนาเด็กด้วย
วิธีการท่ีหลากหลาย 

2) จุดที่ควรพัฒนา  
     ๒.๑ การพัฒนาทักษะการคิด และการแก้ปัญหาของเด็กท่ีเกิดจากการอ่านให้สูงขึ้น 
     ๒.๒ ส่งเสริมให้ครูทุกคนมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง เช่น การผลิตส่ือ การตกแต่งผ้าการจัด

ดอกไม้ จัดผ้า เป็นต้น 
          ๓) แนวทางการพัฒนา 
           ๓.๑ จัดทำโครงการและกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การ
เขียน ให้โดดเด่น อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย ตามวัย  
                 ๓.๒ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้สู่การเตรียมความพร้อมเป็นกลุ่มมากขึ้น   
          ๔) ความต้องการช่วยเหลือ   

       ๔.๑ วิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมาสนับสนุนโครงการกิจกรรมต่าง 
ๆ ของโรงเรียนมากขึ้น  เช่น กิจกรรมค่ายวิชาการ กิจกรรมพัฒนาครูด้านการผลิตส่ือ   

       ๔.๒ ด้านเวทีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาการสู่การพัฒนาความเป็นเลิศสู่มาตรฐานสากล 
          ๕) การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ 
                ๕.๑ เอกลักษณ์ด้านการไหว้แบบพระกุมาร  
                ๕.๒ โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมระดับสอง 
                ๕.๓ สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านสติปัญญา 
          ๖) ประเด็นที่ต้องการให้มีการประเมินผลติดตามตรวจสอบจากสำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) คือ 
                ๖.๑ การพัฒนาด้านทักษะการคิดขั้นสูงให้กับเด็กปฐมวัย 
                ๖.๒ การพัฒนาคุณภาพครูสู่การสร้างนวัตกรรมให้โดดเด่น ให้เป็น Best Practice  
                ๖.๓ การบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 

 

ภาคผนวก ก  : ประกาศโรงเรียนพระกุมารร้อยเอด็เรื่องการกำหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมาย   
                   การศึกษาของโรงเรียน  
ภาคผนวก ข  : ผลการประเมินภายนอกรอบสาม  
ภาคผนวก ค  : คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในและจัดทำรายงานประเมินตนเอง 
                   ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ภาคผนวก ง  : รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
                   รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ภาคผนวก จ  : รายงานผลการประเมินพัฒนาการ ๔ ด้านและผลการประเมินมาตรฐานและตัวบ่งช้ี 
                   ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด  
                   ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ภาคผนวก ฉ  : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑  
                   ระดับการศึกษาปฐมวัย 
ภาคผนวก ช  : รายงานผลงาน รางวัล และความภาคภูมิใจตามแผนปฏิบัติงานระดับปฐมวัย  
                   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ภาคผนวก ซ  : แผนภาพโครงสร้างการบริหารงาน ๕ ฝ่ายของโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 
ภาคผนวก ฌ :  แผนภาพการนำองค์กรด้วยรูปแบบ  PK Model   



 

ภาคผนวก ก ๑ 

 

 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด  
 

เร่ือง   การกำหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายการศึกษาของโรงเรียน ระดับปฐมวัยและ 
                  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 
    ตามท่ีมีการประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่องให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 
และจากให้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา ๒๕๖๑ อาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และมาตรา ๕ มาตรา ๓๑ 
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
(ฉบับ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ประกอบกับมีมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการประชุม ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๑ 
เมื่อวันศุกร์ท่ี ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
มัธยมศึกษา ในการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  เพื่อให้การ
พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ ตามประกาศดังกล่าว 
โรงเรียนจึงได้กำหนดมาตรฐานและประกาศค่าเป้าหมายระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
ของโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ไว้ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 



 

ภาคผนวก ก ๒ 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มีจำนวน ๓ มาตรฐาน ๑๔ ตัวบ่งชี้ 
 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ที่ ค่าเป้าหมาย 
๑. คุณภาพเด็ก ๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความ

ปลอดภัยของตนเองได้ 
ร้อยละ ๙๓ 

๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทาง
อารมณ์ได้ 

ร้อยละ ๙๓ 

๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดี
ของสังคม 

ร้อยละ ๙๓ 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน
และแสวงหาความรู้ได้ 

ร้อยละ ๙๓ 

๒. กระบวน 
การบริหารและ
การจัดการ 

๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ังส่ีด้าน สอดคล้องกับบริบท
ของท้องถิ่น 

ระดับคุณภาพ 
๔.๖๕ 

๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ระดับคุณภาพ 
๔.๖๕ 

๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ระดับคุณภาพ 
๔.๖๕ 

๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้  อย่างปลอดภัยและ 
เพียงพอ  

ระดับคุณภาพ 
๔.๖๕ 

๒.๕ ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้ 
เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

ระดับคุณภาพ 
๔.๖๕ 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
มีส่วนร่วม 

ระดับคุณภาพ 
๔.๖๕ 

๓. การจัด 
ประสบการณ์ที่
เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

๓.๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน  
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

ร้อยละ ๙๓ 

๓.๒ สร้างให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

ร้อยละ ๙๓ 

๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
กับวัย 

ร้อยละ ๙๓ 

๓.๔ ประเมินพัฒนาการเต็มตามสภาพจริงและนำผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ร้อยละ ๙๓ 

 
 



 

ภาคผนวก ก ๓ 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจำนวน ๓ มาตรฐาน ๑๓ ตัวบ่งชี้ 
 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ที่ ค่าเป้าหมาย 
๑. คุณภาพของ
ผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ร้อยละ ๙๓ 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ร้อยละ ๙๓ 

๒. กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 

๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ระดับคุณภาพ 
๔.๖๕ 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ 
๔.๖๕ 

๒.๓ ดำเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับคุณภาพ 
๔.๖๕ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ระดับคุณภาพ 
๔.๖๕ 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ 
๔.๖๕ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ระดับคุณภาพ 
๔.๖๕ 

๓. กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ร้อยละ ๙๓ 

๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู ้

ร้อยละ ๙๓ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ร้อยละ ๙๓ 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

ร้อยละ ๙๓ 

๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๙๓ 

 
            ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐ กันยายน  ๒๕๖๑ 
 
 
                                             ลงช่ือ................. ................................ 
                                                  (บาทหลวงดร.เชาวฤทธิ์   สาสาย) 
                                    ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด  



 

ภาคผนวก ข   ๑ 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (ประเมินระหว่าง ๑ และ ๔-๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔) 
 ๑. ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษาปฐมวัย 

ชื่อตัวบ่งชี้ น้ำหนัก คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 

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 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผล
สะท้อน  เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๒.๕ ๒.๕ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพือ่ส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา   

๒.๕ ๒.๕ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๒ มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการ
พัฒนาสถานศึกษา 

๑๕ ๑๔ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ 
มาตรฐาน  รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ          
ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา                 

๒.๕ ๒.๕ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๓ มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

   

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที ่๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้น 
เด็กเป็นสำคัญ 

๓๕ ๓๒ ดีมาก 

ภาคผนวก ข 
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ชื่อตัวบ่งชี้ น้ำหนัก คะแนน 
ที่ได้ ระดับคุณภาพ 

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 

 ๒. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ชื่อตัวบ่งชี้ น้ำหนัก 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ๑๐ ๙.๖๘ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ี 
พึงประสงค์ 

๑๐ ๙.๕๙ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐ ๙.๐๑ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น ๑๐ ๙.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐ ๑๑.๗๒ พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๑๐ ๙ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและ 
การพัฒนาสถานศึกษา 

๕ ๔.๘๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 
โดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 

๕ ๔.๘๔ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

๕ ๕ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕ ๕ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา   

๕ ๕ ดีมาก 
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ชื่อตัวบ่งชี้ น้ำหนัก คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน  รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ี
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕ ๕ ดีมาก 

ผลรวมคะแนนท้ังหมด ๑๐๐ ๘๗.๖๔ ดี 
แปลงค่าจากร้อยละ ๘๗.๖๔ เป็นระดับคุณภาพ เท่ากับ ๔.๓๘  หมายถึง ดี 

  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานอยู่ท่ีระดับคุณภาพดี โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ีระดับ  ๔.๓๘ 
  ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ   รับรอง   ไม่รับรอง 

 

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
     จุดเด่น   
              ๑)  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีการพัฒนาตาม
จุดเน้นและจุดเด่น  มีผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
              ๒)  มีการบริหารท่ีเป็นระบบและพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 
              ๓)  สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาในวิชาชีพท่ีสอน มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ครูใช้
ส่ือเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและมีวิจัยในช้ันเรียน 
              ๔)  สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายใน  มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีการประเมิน
คุณภาพภายใน  มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
          จุดที่ควรพัฒนา   
            ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อยู่ในระดับคุณภาพต้องปรับปรุง
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สุขศึกษาพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  อยู่ในระดับ
คุณภาพพอใช้  ซึ่งต่ำกว่าระดับดี 
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ข้อแสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ   หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
           ด้านผลการจัดการศึกษา 
            ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการสอนแบบโครงงาน การทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้  
การส่งเสริมทักษะทางวิชาการ การเข้าค่ายทางวิชาการ ผู้บริหารควรให้การกำกับติดตาม  นิเทศอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 
            ด้านนวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good  Practice) ของสถานศึกษาที่ เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม 
            กิริยามารยาทท่ีงดงามของผู้เรียนในการอยู่ร่วมกันเปน็จำนวนมากอย่างสงบและมีความสุข รวมท้ังมารยาท
การไหว้ที่งดงามของผู้เรียนโดยเฉพาะผู้เรียนท่ีเป็นผู้หญิง 
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คำสั่งโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 
ที่ ๕๐/๒๕6๒ 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
และจัดทำรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

**************************************** 

                  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี๒) พ.ศ. ๒๕๔๕หมวด
ท่ี ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาบัญญัติให้สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานท้ังนี้ได้กำหนดให้ทุกโรงเรียนต้องประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษาว่ามีคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ีเป็นประจำทุกปีเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ. 
๒๕๔๖ มาตรา๓๙ (๑) แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินการจัดการศึกษาตามมาตรฐานประกันคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ดังนี้ 
1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกอบด้วย 
        ๑. ซิสเตอร์ ดร.อรนุช  หอมจันทร์    ผู้อำนวยการ    ประธาน 
        ๒. ซิสเตอร์ศรีสมพร  งามวงศ์         ผู้ช่วยผู้อำนวยการ   รองประธาน 
        ๓. ดร.สุวัฒนพงศ์  ร่มศรี               ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการบริหารโรงเรียน       กรรมการ 
        ๔. นายวิชัยมงคล แปลกสินธุ์          ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง/ 
                                                     กรรมการบริหารโรงเรียน             กรรมการ  

                                                ๕. นางพานิช   แสนกล้า                ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ                              กรรมการ 
 หัวหน้ามาตรฐานท่ี ๑ 

๕.              ๖. นางสาวหยาดฝน  อินทะเสน      ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ                               กรรมการ 
                                                     ผู้ช่วยมาตรฐานท่ี ๑ 
        ๗. นายอุทัยทิศ  ทิพศรีราช            ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานท่ัวไป     กรรมการ 

                                          ผู้ช่วยมาตรฐานท่ี ๒           
        ๘. นางวริศรียา  ธนชัยบุญเกียรติ     ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
                                                     ผู้ช่วยมาตรฐานท่ี ๒                            กรรมการ 
        ๙. นางศิริธร   คำแสงดี                ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล    กรรมการ 

                                          หัวหน้ามาตรฐานท่ี ๓ 
       ๑๐. นางอนุทิน บูรณปัทมะ             ผู้ช่วยมาตรฐานท่ี ๓                            กรรมการ 
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        ๑๑. หัวหน้าสาระ ๘ กลุ่มสาระฯ      ผู้ช่วยมาตรฐานท่ี ๓                 กรรมการ 
        ๑๒. หัวหน้าสายช้ัน ป.๑-ม.๖          ผู้ช่วยมาตรฐานท่ี ๒                 กรรมการ 
        ๑๓. นางลดาวัลย์   จันทะคัต    หัวหน้ามาตรฐาน ๒               กรรมการ/เลขานุการ 
2. ระดับการศึกษาปฐมวัย  ประกอบด้วย 

๑. ซิสเตอร์ ดร.อรนุช  หอมจันทร์ ผู้อำนวยการ              ประธาน 
 ๒. ซิสเตอร์ศรีสมพร  งามวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ            รองประธาน 

            ๓. นายอุทัยทิศ  ทิพศรีราช          ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานท่ัวไป กรรมการ 
๔. นางศิริธร  คำแสงดี               ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล   กรรมการ 

 ๕. นางวริศรียา ธนชัยบุญเกียรติ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ กรรมการ 
 ๖.  ดร.สุวัฒนพงศ์   ร่มศรี        ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการบริหารโรงเรียน กรรมการ 
           ๗. นายวิชัยมงคล   แปลกสินธุ์ กรรมการบริหารโรงเรียน                     กรรมการ 
 ๘. นางเสงี่ยม   แสงภารา           หัวหน้ามาตรฐานท่ี ๑                           กรรมการ 
 ๙. นางสาวบุษยาภรณ์  วงอาษา ผู้ช่วยมาตรฐานท่ี ๑                           กรรมการ 
          ๑๐.นางรุจิราพร  ทองบุสกุล ผู้ช่วยมาตรฐานท่ี ๑                         กรรมการ                 
          ๑๑. นายกิตติศักดิ์   โพธิ์ลังกา ผู้ช่วยมาตรฐานท่ี ๒                            กรรมการ 
          ๑๒. นางขวัญฤดี  จันทรสมบัติ      ผู้ช่วยมาตรฐานท่ี ๒                            กรรมการ                           
          ๑๓. นางเทียรทอง  ผาบุญมา       ผู้ช่วยมาตรฐานท่ี ๓              กรรมการ 
          ๑๔. นางจินตนา  เหล่ายนขาม      หัวหน้ามาตรฐานท่ี ๓                          กรรมการ 
          ๑๕. นางนิภา   ชัญถาวร             หัวหน้ามาตรฐานท่ี ๒             กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าที่   เก็บรวบรวมข้อมูลในมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง ดำเนินการกำกับติดตามตรวจสอบทบทวน
คุณภาพ ประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อนำผลการประเมินเสนอต่อหัวหน้างานประกันคุณภาพภายในนำไปวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สรุป ประมวลผล และจัดทำรายงานการประเมินตนเองประจำปี ๒๕๖๑  เพื่อเสนอผู้อำนวยการ
โรงเรียนและเสนอคณะกรรมบริหารโรงเรียนพิจารณาเห็นชอบ ก่อนรายงานต่อหน่วยงานท่ีกำกับดูแล 
หน่วยงานต้นสังกัด และผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป ท้ังนี้โรงเรียนได้นำผลการประเมินท่ีได้  สู่การวางแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา ให้เกิดคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ต่อไป 

ส่ัง ณ วันท่ี ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕6๒ 
                                       ลงช่ือ.................. ...............................                           
                                           (บาทหลวง ดร.เชาวฤทธิ์   สาสาย) 

ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียนพระกุมารร้อยเอด็ 



 

ภาคผนวก ค ๓ 

 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
  ระดับปฐมวัย  

มาตรฐานที่ ชื่อมาตรฐาน ค่าเป้าหมาย ผลการประเมินที่ได้ สรุป 
๑ คุณภาพเด็ก ๔.๖๕ ๔.๘๕ บรรลุเป้าหมายเพราะ 

มีค่าสูงกว่าค่าเป้าหมาย 
๒ กระบวนการบริหาร

และการจัดการ 
๔.๖๕ ๔.๘๗ บรรลุเป้าหมายเพราะ 

มีค่าสูงกว่าค่าเป้าหมาย 
๓ กระบวนการจัด

ประสบการณ์ท่ีเน้น
เด็กเป็นสำคัญ 

๔.๖๕ ๔.๗๕ บรรลุเป้าหมายเพราะ 
มีค่าสูงกว่าค่าเป้าหมาย 

รวม ๑๓.๙๕ ๑๔.๔๗  
เฉล่ีย ๔.๖๕ ๔.๘๒ บรรลุเป้าหมายเพราะ 

มีค่าสูงกว่าค่าเป้าหมาย 
 

 

             จากตารางและแผนภูมิแสดงผลการประเมินตนเองโดยรวมของสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๑ พบว่ามาตรฐานท่ีมีค่าระดับคุณภาพสูงสุดคือมาตรฐานท่ี ๒ รองลงมาคือ มาตรฐาน
ท่ี ๑ และ ๓ โดยมีค่าระดับคุณภาพอยู่ท่ี ๔.๘๗, ๔.๘๕ และ ๔.๗๕ ตามลำดับ  หากพิจารณาค่าเฉล่ียโดยรวม
พบว่ามีค่าเฉล่ียท่ีระดับคุณภาพ ๔.๘๒ เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายสถานศึกษา มีอัตราส่วนท่ีระดับคุณภาพ 
๔.๖๕/๔.๘๒  หมายถึง มีคุณภาพระดับยอดเย่ียม สรุปบรรลุเป้าหมาย 
 

๔.๕

๔.๕๕

๔.๖

๔.๖๕

๔.๗

๔.๗๕

๔.๘

๔.๘๕

๔.๙

๑ ๒ ๓ เฉล่ียรวม ๓ 
มาตรฐาน

๔.๖๕ ๔.๖๕ ๔.๖๕ ๔.๖๕

๔.๘๕
๔.๘๗

๔.๗๕

๔.๘๒

ค่าเปา้หมาย

ร้อยละผลการประเมินท่ีได้



 

ภาคผนวก ค ๔ 

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ ชื่อมาตรฐาน ค่าเป้าหมาย  ผลการประเมินที่ได้ สรุป 
๑ คุณภาพผู้เรียน ๔.๖๕ ๔.๖๗ บรรลุเป้าหมายเพราะ 

มีค่าสูงกว่าค่าเป้าหมาย 
๒ กระบวนการบริหาร

และการจัดการ 
๔.๖๕ ๔.๗๙ บรรลุเป้าหมายเพราะ 

มีค่าสูงกว่าค่าเป้าหมาย 
๓ กระบวนการจัดการ

เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

๔.๖๕ ๔.๘๘ บรรลุเป้าหมายเพราะ 
มีค่าสูงกว่าค่าเป้าหมาย 

รวม ๑๓.๙๕ ๑๔.๔๙  
เฉลี่ย ๔.๖๕ ๔.๗๘ บรรลุเป้าหมายเพราะ 

มีค่าสูงกว่าค่าเป้าหมาย 
 

 

 
 

            จากตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ พบว่ามาตรฐานท่ี ๓ มีผลการประเมินสูงสุด รองลงมาคือ
มาตรฐานท่ี ๒ และมาตรฐานท่ี ๑ โดยมีค่าเฉล่ียระดับคุณภาพอยู่ท่ี  ๔.๘๘, ๔.๗๙ และ ๔.๖๗ ตามลำดับ   
มีค่าเฉล่ียรวมของโรงเรียนอยู่ท่ีระดับ ๔.๗๘ ซึ่งเมื่อเทียบเคียงกับค่าเป้าหมายมีค่าสูงกว่าค่าเป้าหมายใน
อัตรา ๔.๖๕/๔.๗๘ หมายถึง มีค่าคุณภาพยอดเยี่ยม สรุปผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 
 

๔.๕

๔.๕๕

๔.๖

๔.๖๕

๔.๗

๔.๗๕

๔.๘

๔.๘๕

๔.๙

๑ ๒ ๓ เฉล่ีย

๔.๖๕ ๔.๖๕ ๔.๖๕ ๔.๖๕
๔.๖๗

๔.๗๙

๔.๘๘

๔.๗๘

ค่าเปา้หมาย

ผลการประเมินท่ีได้



 

ภาคผนวก  ง ๑ 

 

 

  

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด คร้ังที่ ๓ / ๒๕๖๑ 

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕  เมษายน ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุม สำนักบริหาร โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
รายชื่อผู้มาประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

๑. บาทหลวง ดร.เชาวฤทธิ์   สาสาย ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ  ประธาน 
๒. ซิสเตอร์ ดร.อรนุช  หอมจันทร์ ผู้อำนวยการ   รองประธาน 
๓. นายอดิศักดิ์   เทพบุตร์  ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ 
๔. ดร.สุวัฒนพงษ์  ร่มศร ี  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา กรรมการ 
๕. นายวีรศักดิ์   ศิลาวรรณ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๖. นางมาลี   งามสนิท  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๗. นางพานิช   แสนกล้า  ผู้แทนครู   กรรมการ 
๘. นางลดาวัลย์  จันทะคัต  ผู้แทนครู   กรรมการ 

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางวริศรียา   ธนชัยบุญเกียรติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 



 

ภาคผนวก  ง ๒ 

 

 
 
 
 

บัญชีรายชื่อผู้เข้าประชุมวิสามัญคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 
คร้ังที่ ๓ / ๒๕๖๑ 

วันพฤหัสบดี ท่ี ๒๕  เมษายน ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุมสำนักบริหาร  โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 

เร่ิมประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น. 
......................................................... 

 

รายชื่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก  ง ๓ 

 

เร่ิมประชุมเวลา   ๑๐.๐๐  น. 
        
         เมื่อครบองค์ประชุม ประธานโดยบาทหลวง ดร.เชาวฤทธิ์  สาสาย  ผู้จัดการโรงเรียน 
พระกุมารร้อยเอ็ด สวดภาวนาก่อนการประชุม พร้อมท้ังได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนท่ีเข้าร่วมประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
วาระที่ ๑        เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
วาระที่ ๒        รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่  ๒/๒๕๖๑ 

มติที่ประชุม     รับรองรายงาน 
 
วาระที่ ๓ เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ  
  ไม่มี 
 
วาระที่ ๔  เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา / ให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ  

๔.๑ รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)                  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

           ด้วยงานประกันคุณภาพโรงเรียนและผู้อำนวยการโรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำ 
รายงานประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำป ี 
การศึกษา ๒๕๖๑  เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณารับรอง 
เห็นชอบ 
มติที่ประชุม  :   เห็นชอบ/อนุมัติ 

            ๔.๒  การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๔ 
ด้วยจะมีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๔  โดยเริ่มในปีการศึกษา ๒๕๖๒  
เป็นต้นไป ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมการท้ังทางด้านเอกสารท่ีเกี่ยวข้องและ
ข้อมูลเชิงประจักษ์  เพื่อจัดให้สอดคล้องกับกระบวนการประเมิน  โรงเรียนจึง
ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว 
มติที่ประชุม  :   เห็นชอบ / อนุมัติ 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก  ง ๔ 

 

             ๔.๓  แผนปฏิบัติงาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
         ฝ่ายบริหารโรงเรียนได้นำเสนอแผนปฏิบัติงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒               
          เพื่อกำหนดเป็นกิจกรรมจัดสรรงบประมาณเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร 
          โรงเรียน เพื่อพิจารณาเห็นชอบในแผนปฏิบัติงานนี้ 

    มติที่ประชุม  :   เห็นชอบเพื่อดำเนินการต่อไป 
๔.๔  การแก้ไขตราสารจัดต้ังโรงเรียน 

          เนื่องด้วยได้มีการสร้างสระว่ายน้ำระดับประถมศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๑   
และได้มีการก่อสร้างอาคารบริบาลเพื่อจะใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๒   

ดังนั้นโรงเรียนจะมีการดำเนินการแกไ้ข/เปล่ียนแปลงตราสารในส่วน
ท่ีเกี่ยวกับประเด็นรายการดังกล่าว 
มติที่ประชุม  :  เห็นชอบ/อนุมัติ 

ปิดประชุมเวลา   ๑๒.๐๐  น.  
 
 
 
ลงช่ือ ..............................................                ลงช่ือ ................................................  
      (นางวริศรียา  ธนชัยบุญเกียรติ)        (บาทหลวง ดร.เชาวฤทธิ์  สาสาย) 
           ผู้จดรายงานการประชุม                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก  ง ๕ 

 

 
 

 
หนังสือให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา  

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

             ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ 
เมื่อวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย และ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ท้ังนี้ 
ให้โรงเรียนนำข้อมูลท่ีได้จากการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และเผยแพร่ต่อ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและสาธารณชนต่อไป 
 
 
 
                                                               ลงช่ือ 
                                                                     (บาทหลวง ดร.เชาวฤทธิ์   สาสาย) 
                                                                   ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก จ ๑ 

 

รายงานผลการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 

ตาราง ๑ ตารางแสดงพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ชั้น จำนวนนักเรียน 
ตามเกณฑ์พิจารณาค่าร้อยละของเด็ก 

ปฏิบัติได้ ปฏิบัติได้บางคร้ัง ปฏิบัติไม่ได้ 
ช้ันอนุบาลปีท่ี ๑ 239 95.81 4.19 ๐ 

ช้ันอนุบาลปีท่ี ๒ 246 9๙.๑9 ๐.๘๑ ๐ 

ช้ันอนุบาลปีท่ี ๓ 295 94.89 5.11 ๐ 

รวม ๗๘๐ ๒๘๙.๘๙ ๑๐.๑๑ ๐ 

ร้อยละ  ๙๖.๖๓ ๓.๓๗ ๐ 

 

 

        จากตารางและแผนภูมิแสดงพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
พบว่าช้ันอนุบาลปีท่ี ๒ ปฏิบัติได้สูงสุด รองลงมา คือ ช้ันอนุบาลปีท่ี ๑ และช้ันอนุบาลปีท่ี ๓  โดยมีค่า 
ร้อยละพัฒนาการด้านร่างกายคิดเป็นร้อยละ 9๙.๑9, 95.81 และ 94.89 ตามลำดับ หากพิจารณาใน
ภาพรวมเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายพบว่ามีอัตราร้อยละ ๙๓/๙๖.๖๓ นับว่ามีค่าสูงกว่าค่าเป้าหมาย    
หากแปลงค่าเป็นระดับคุณภาพจะมีอัตราส่วนเป็น ๔.๖๕/๔.๘๓  หมายถึงมีคุณภาพระดับยอดเยี่ยม 
สรุปบรรลุเป้าหมาย 

 

 

๘๙.
๙๐.
๙๑.
๙๒.
๙๓.
๙๔.
๙๕.
๙๖.
๙๗.
๙๘.
๙๙.

๑๐๐.

๙๓. ๙๓. ๙๓. ๙๓.

95.81

๙๙.๑๙

94.89

๙๖.๖๓

เกณฑ์เปา้หมาย

ปฏิบตัิได้คิดเป็นร้อยละ

ภาคผนวก จ 



 

ภาคผนวก จ ๒ 

 

ตาราง ๒ ตารางแสดงพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ของเด็กระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ชั้น จำนวนนักเรียน 
ตามเกณฑ์พิจารณาค่าร้อยละของเด็ก 

ปฏิบัติได้ ปฏิบัติได้บางคร้ัง ปฏิบัติไม่ได้ 
ช้ันอนุบาลปีท่ี ๑ 239 94.14 5.86 ๐ 

ช้ันอนุบาลปีท่ี ๒ 246 93.90 6.10 ๐ 

ช้ันอนุบาลปีท่ี ๓ 295 97.29 2.71 ๐ 

รวม ๗๘๐ ๒85.๓๓ ๑4.6๗ ๐ 

ร้อยละ  9๕.๑๑ ๔.๘๙ ๐ 

 

 

        จากตารางและแผนภูมิแสดงพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ของเด็กระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ พบว่าช้ันอนุบาลปีท่ี ๓ ปฏิบัติได้สูงสุด รองลงมา คือ ช้ันอนุบาลปีท่ี ๑ และช้ันอนุบาลปีท่ี ๒   
โดยมีค่าร้อยละพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ คิดเป็นร้อยละ 97.29, 94.14 และ 93.90 ตามลำดับ     
หากพิจารณาในภาพรวมเม่ือเทียบกับค่าเป้าหมายพบว่ามีอัตราร้อยละ ๙๓/9๕.๑๑ นับว่ามีค่าสูงกว่าค่า
เป้าหมาย หากแปลงค่าเป็นระดับคุณภาพจะมีอัตราส่วนเป็น ๔.๖๕/๔.๗๖  หมายถึง มีคุณภาพระดับ
ยอดเยี่ยม สรุปบรรลุเป้าหมาย 

 

 

 

๙๐.

๙๑.

๙๒.

๙๓.

๙๔.

๙๕.

๙๖.

๙๗.

๙๘.

๙๓. ๙๓. ๙๓. ๙๓.

94.14 93.9

97.29

๙๕.๑๑

เกณฑ์เปา้หมาย

ปฏิบตัิได้คิดเป็นร้อยละ



 

ภาคผนวก จ ๓ 

 

ตาราง ๓ ตารางแสดงพัฒนาการด้านสังคมของเด็กระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ชั้น จำนวนนักเรียน 
ตามเกณฑ์พิจารณาค่าร้อยละของเด็ก 

ปฏิบัติได้ ปฏิบัติได้บางคร้ัง ปฏิบัติไม่ได้ 
ช้ันอนุบาลปีท่ี ๑ 239 95.81 4.19 ๐ 

ช้ันอนุบาลปีท่ี ๒ 246 92.69 7.31 ๐ 

ช้ันอนุบาลปีท่ี ๓ 295 94.91 5.09 ๐ 

รวม ๗๘๐ ๒๘๓.๔๑ ๑๖.๕๙ ๐ 

ร้อยละ  9๔.๔๗ ๕.๕๓ ๐ 

 

 

        จากตารางและแผนภูมิแสดงพัฒนาการด้านสังคมของเด็กระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
พบว่าช้ันอนุบาลปีท่ี ๑ ปฏิบัติได้สูงสุด รองลงมา คือ ช้ันอนุบาลปีท่ี ๓ และช้ันอนุบาลปีท่ี ๒ โดยมีค่า  
ร้อยละพัฒนาการด้านสังคมคิดเป็นร้อยละ 95.8194.91 และ 92.69 ตามลำดับ  หากพิจารณา    
ในภาพรวมเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายพบว่ามีอัตราร้อยละ ๙๓/94.๔๗ นับว่ามีค่าสูงกว่าค่าเป้าหมาย 
หากแปลงค่าเป็นระดับคุณภาพจะมีอัตราส่วนเป็น ๔.๖๕/๔.๗๒  หมายถึง มีคุณภาพระดับยอดเยี่ยม       
สรุปบรรลุเป้าหมาย 

 

 

 

๙๑.
๙๑.๕

๙๒.
๙๒.๕

๙๓.
๙๓.๕

๙๔.
๙๔.๕

๙๕.
๙๕.๕

๙๖.

๙๓. ๙๓. ๙๓. ๙๓.

95.81

92.69

94.91
๙๔.๔๗

เกณฑ์เปา้หมาย

ปฏิบตัิได้คิดเป็นร้อยละ



 

ภาคผนวก จ ๔ 

 

ตาราง ๔ ตารางแสดงพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ชั้น จำนวนนักเรียน 
ตามเกณฑ์พิจารณาค่าร้อยละของเด็ก 

ปฏิบัติได้ ปฏิบัติได้บางคร้ัง ปฏิบัติไม่ได้ 
ช้ันอนุบาลปีท่ี ๑ 239 91.63 8.37 ๐ 

ช้ันอนุบาลปีท่ี ๒ 246 92.69 7.31 ๐ 

ช้ันอนุบาลปีท่ี ๓ 295 92.89 7.11 ๐ 

รวม ๗๘๐ ๒๗๗.๒๑ ๒๒.๗๙ ๐ 

ร้อยละ  ๙๒.๔๐ ๗.๖๐ ๐ 

 

 

        จากตารางและแผนภูมิแสดงพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
พบว่าช้ันอนุบาลปีท่ี ๓ ปฏิบัติได้สูงสุด รองลงมา คือ ช้ันอนุบาลปีท่ี ๒ และช้ันอนุบาลปีท่ี ๑ โดยมีค่า   
ร้อยละพัฒนาการด้านสติปัญญาคิดเป็นร้อยละ 92.89, 92.69 และ 91.63 ตามลำดับ  หากพิจารณา
ในภาพรวมเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายพบว่ามีอัตราร้อยละ ๙๓/๙๒.๔๐ นับว่ามีค่าต่ำกว่าค่าเป้าหมาย    
หากแปลงค่าเป็นระดับคุณภาพจะมีอัตราส่วนเป็น ๔.๖๕/๔.๖๒  หมายถึง มีคุณภาพระดับยอดเยี่ยม 
สรุปไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

 

 

๙๐.๕

๙๑.

๙๑.๕

๙๒.

๙๒.๕

๙๓.
๙๓. ๙๓. ๙๓. ๙๓.

91.63

92.69
92.89

๙๒.๔

เกณฑ์เปา้หมาย

ปฏิบตัิได้คิดเป็นร้อยละ



 

ภาคผนวก จ ๕ 

 

ตาราง ๕ ตารางแสดงผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ ๑ โดยครูระดับปฐมวัยและ  
            ผู้เก่ียวข้องตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ 

ตัวบ่งชี้ที่ ค่าเป้าหมาย ร้อยละผลการประเมินที่ได้ 

๑.๑ ๙๓ ๙๖.๕๖ 

๑.๒ ๙๓ ๙๗.๙๘ 

๑.๓ ๙๓ ๙๗.๖๕ 

๑.๔ ๙๓ ๙๕.๙๗ 

เฉลี่ยรวมมาตรฐานที่ ๑ ๙๓ ๙๗.๐๓ 

 

 

 

        จากตารางและแผนภูมิแสดงผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ีของมาตรฐานท่ี ๑ โดยครูระดับ
ปฐมวัยและผู้เกี่ยวข้องตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ พบว่า 
ตัวบ่งช้ีท่ีมีค่าร้อยละความสำเร็จสูงสุดคือตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๒ รองลงมา คือ ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๓, ๑.๑ และ ๑.๔ 
ตามลำดับ  หากพิจารณาในภาพรวมเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายของสถานศึกษาพบว่ามีอัตราร้อยละ    
๙๓/๙๗ .๐๓ นับว่ามีค่าสูงกว่าค่าเป้าหมาย หากแปลงค่าเป็นระดับคุณภาพจะมีอัตราส่วนเป็น       
๔.๖๕/๔.๘๕  หมายถึง มีคุณภาพระดับยอดเย่ียม สรุปบรรลุเป้าหมาย 

 

 

๙๐

๙๑

๙๒

๙๓

๙๔

๙๕

๙๖

๙๗

๙๘

๙๓ ๙๓ ๙๓ ๙๓ ๙๓

๙๖.๕๖

๙๗.๙๘ ๙๗.๖๕

๙๕.๙๗

๙๗.๐๓

ค่าเปา้หมาย

ร้อยละผลการประเมินท่ีได้



 

ภาคผนวก จ ๖ 

 

ตาราง ๖ ตารางแสดงผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ ๒ โดยครูระดับปฐมวัยและ  
            ผู้เก่ียวข้องตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ 

ตัวบ่งชี้ที่ ค่าเป้าหมาย ร้อยละผลการประเมินที่ได้ 

๒.๑ ๔.๖๕ ๕.๐๐ 

๒.๒ ๔.๖๕ ๕.๐๐ 

๒.๓ ๔.๖๕ ๔.๙๕ 

๒.๔ ๔.๖๕ ๔.๙๕ 

๒.๕ ๔.๖๕ ๔.๗๑ 

๒.๖ ๔.๖๕ ๔.๕๗ 

เฉลี่ยรวมมาตรฐานที่ ๒ ๔.๖๕ ๔.๘๗ 

 

 

        จากตารางและแผนภูมิแสดงผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ีของมาตรฐานท่ี ๒ โดยครูระดับ
ปฐมวัยและผู้เกี่ยวข้องตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ พบว่าตัว
บ่งช้ีท่ีมีค่าระดับคุณภาพสูงสุดคือตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๑ และ ๒.๒ รองลงมา คือ ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๔,๒.๕ และ ๒.๖ 
ตามลำดับ หากพิจารณาในภาพรวมเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายของสถานศึกษาพบว่ามีอัตราระดับคุณภาพ 
๔.๖๕/๔.๘๗ นับว่ามีค่าสูงกว่าค่าเป้าหมาย หมายถึง มีคุณภาพระดับยอดเย่ียม สรุปบรรลุเป้าหมาย 

 

๔.๓

๔.๔

๔.๕

๔.๖

๔.๗

๔.๘

๔.๙

๕.

๔.๖๕ ๔.๖๕ ๔.๖๕ ๔.๖๕ ๔.๖๕ ๔.๖๕ ๔.๖๕

๕. ๕.
๔.๙๕ ๔.๙๕

๔.๗๑

๔.๕๗

๔.๘๗

ค่าเปา้หมาย

ระดบัคุณภาพผลการประเมินท่ีได้



 

ภาคผนวก จ ๗ 

 

ตาราง ๗ ตารางแสดงผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ ๓ โดยครูระดับปฐมวัยและ 
            ผู้เก่ียวข้องตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ 

ตัวบ่งชี้ที่ ค่าเป้าหมาย ร้อยละผลการประเมินที่ได้ 

๓.๑ ๙๓ ๑๐๐ 

๓.๒ ๙๓ ๑๐๐ 

๓.๓ ๙๓ ๙๔.๒๙ 

๓.๔ ๙๓ ๘๗.๖๒ 

เฉลี่ยรวมมาตรฐานที่ ๓ ๙๓ ๙๕.๐๐ 

 

 

        จากตารางและแผนภูมิแสดงผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ีของมาตรฐานท่ี ๓ โดยครูระดับ
ปฐมวัย และผู้เกี่ยวข้องตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ พบว่า
ตัวบ่งช้ีท่ีมีค่าร้อยละความสำเร็จสูงสุด คือ ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๑ และ ๓.๒ รองลงมา คือ ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๓ และ 
๓.๔ ตามลำดับ หากพิจารณาในรายตัวบ่งช้ีกับค่าเป้าหมายพบว่า ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๔ มีค่าต่ำกว่าค่าเป้าหมาย   
แต่เมื่อพิจารณาในภาพรวมเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายของสถานศึกษาพบว่ามีอัตราร้อยละ ๙๓/๙๕.๐๐ 
นับว่ามีค่าสูงกว่าค่าเป้าหมาย หากแปลงค่าเป็นระดับคุณภาพจะมีอัตราส่วนเป็น ๔.๖๕/๔.๗๕  หมายถึง
มีคุณภาพระดับยอดเย่ียม สรุปบรรลุเป้าหมาย 

 

 

๘๐
๘๒
๘๔
๘๖
๘๘
๙๐
๙๒
๙๔
๙๖
๙๘

๑๐๐

๙๓ ๙๓ ๙๓ ๙๓ ๙๓

๑๐๐ ๑๐๐

๙๔.๒๙

๘๗.๖๒

๙๕.

ค่าเปา้หมาย

ร้อยละผลการประเมินท่ีได้



 

ภาคผนวก จ ๘ 

 

ตาราง ๘ ตารางแสดงผลการประเมินตนเองค่าเฉลี่ยรวม ๓ มาตรฐานระดับปฐมวัย  
            โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

มาตรฐานที่ ค่าเป้าหมาย ร้อยละผลการประเมินที่ได้ 

๑ ๔.๖๕ ๔.๘๕ 

๒ ๔.๖๕ ๔.๘๗ 

๓ ๔.๖๕ ๔.๗๕ 

เฉลี่ยรวม ๓ มาตรฐาน ๔.๖๕ ๔.๘๒ 

 

 

        จากตารางและแผนภูมิแสดงผลการประเมินตนเองโดยรวมของสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๑ พบว่ามาตรฐานท่ีมีค่าระดับคุณภาพสูงสุด คือ มาตรฐานท่ี ๒ รองลงมา คือ
มาตรฐานท่ี ๑ และ ๓ โดยมีค่าระดับคุณภาพอยู่ท่ี ๔.๘๗, ๔.๘๕ และ ๔.๗๕ ตามลำดับ หากพิจารณา
ค่าเฉล่ียโดยรวมพบว่ามีค่าเฉล่ียท่ีระดับคุณภาพ ๔.๘๒ เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายสถานศึกษา มีอัตราส่วน
ท่ีระดับคุณภาพ ๔.๖๕/๔.๘๒  หมายถึง มีคุณภาพระดับยอดเย่ียม สรุปบรรลุเป้าหมาย 

 

 

 

 

๔.๕

๔.๕๕

๔.๖

๔.๖๕

๔.๗

๔.๗๕

๔.๘

๔.๘๕

๔.๙

๑ ๒ ๓ เฉล่ียรวม ๓ 
มาตรฐาน

๔.๖๕ ๔.๖๕ ๔.๖๕ ๔.๖๕

๔.๘๕
๔.๘๗

๔.๗๕

๔.๘๒

ค่าเปา้หมาย

ร้อยละผลการประเมินท่ีได้



 

ภาคผนวก จ ๙ 

 

หมายเหตุ : ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

มาตรฐานที่ ๑ :  
       ๑. รายงาน สรุป โครงการ กิจกรรม ภาพถ่ายการดำเนินโครงการ กิจกรรม 

               ๒. ผลพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ี ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
โดยรวมคิดเป็น ร้อยละ 96.๖3 

       ๓. เกียรติบัตร เหรียญรางวัลจากการแข่งขันระดับจังหวัด 
       ๔. ผลพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ โดยรวมคิดเป็น

ร้อยละ 9๕.๑๑  สังเกตได้จากการกล้าพูด กล้าแสดงออก รู้จักเข้าแถว รอคิว ในการรับประทานอาหาร 
รู้จักหน้าท่ีรับผิดชอบ ตามท่ีได้รับมอบหมายท้ังในและนอกห้องเรียน ตามเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ และเด็กมี
อารมณ์ดี ร่าเริง แจ่มใส  
                ๕. ผลพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม โดยรวมคิดเป็น
ร้อยละ 9๔.๔๗ สังเกตได้จากการเด็กมีมารยาทดี ไหว้สวย และสามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจำวัน รู้จักเก็บส่ิงของเครื่องใช้ ท้ังของส่วนตัวและส่วนรวม รู้จักยิ้ม ทักทาย อยู่เป็นนิจ      
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
                ๖. ผลพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ดี 
โดยรวมคิดเป็น ร้อยละ 9๒.๔0 สังเกตได้จากผลงานนักเรียนในห้องเรียน และผลงานการแข่งขันทักษะ
วิชาการต่าง ๆ  

มาตรฐานที่ ๒ :  
                ๑. ประกาศมาตรฐานสถานศึกษา  
                ๒.  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาระหว่างปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓  
                ๓. แผนปฏิบัติการประจำปี และรายงานผลการประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปี  
                ๔. หลักสูตรสถานศึกษา/ หลักสูตรท้องถิ่น/ประเมินการใช้หลักสูตร 
                ๕. แผนการจัดประสบการณ์ แบบรายงานผลพัฒนาการต่างๆ  
                ๖. รายงานการวิจัยในช้ันเรียน  
                ๗. รายงานการประเมินตนเองของครูรายบุคคลและฉบับสถานศึกษา (SAR)  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

มาตรฐานที่ ๓ :  
                ๑. มุมประสบการณ์ต่าง ๆ ในห้องเรียน 
                ๒. รายงานผลพัฒนาการ และการวิเคราะห์เด็ก ศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล 
                ๓. แผนการจัดประสบการณ์ คู่มือครู 
                ๔. รายงานการวิจัยในช้ันเรียน 



 

ภาคผนวก จ ๑๐ 

 

                ๕. รายงานการประเมินตนเอง 
                ๖. บันทึกการอบรมนักเรียน 

                ๗. แบบประเมินพัฒนาการเด็ก 

                ๘. รายงาน สรุป โครงการ กิจกรรม ภาพถ่ายการดำเนินโครงการ กิจกรรม 
 



 

ภาคผนวก ฉ ๑ 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ตาราง ๑ ตารางแสดงผลการประเมินโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ 
            ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ร้อยละผลการดำเนินงาน 
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 95.20 
๒. โครงการหลักสูตรท้องถิ่น 95.80 
๓. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 100 
4. โครงการส่งเสริมงานวิจัยในช้ันเรียน 100 
๕. โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนช้ันอนุบาล ๓ 94.55 
๖. โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม ่ 98.95 
๗. โครงการส่งเสริมหลักสูตรระดับปฐมวัย  

- กิจกรรมค่าย English Camp 97.40 
- กิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่านออก เขียนได้ 

ประกวดท่องคำคล้องจอง อ. ๑ 
94.60 

- กิจกรรมประกวดร้องเพลงหมู่ประกอบท่าทาง อ.๒ 94.80 
- กิจกรรมประกวดคำกลอนทำนองเสนาะ อ.๓ 96.00 
- กิจกรรมประกวดท่องแม่สูตรคูณประกอบท่าทาง อ.๓ 94.60 
- กิจกรรมแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร ์ 95.00 
- กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 95.12 
- กิจกรรมเรียนปรับพื้นฐานวันเสาร ์ 96.25 
- กิจกรรมเรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน 97.20 
- กิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนว่ายน้ำ 96.25 
- กิจกรรมส่งเสริมการผลิตและใช้ส่ือการเรียนการสอน 96.70 
- กิจกรรมติดตามการใช้ส่ืออุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษาในห้องเรียน 
93.60 

- กิจกรรมทัศนศึกษา 98.75 
- กิจกรรมค่ายวิชาการ 99.31 
- กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๘ 94.95 
- กิจกรรมแข่งขันทักษะโรงเรียนในเครือพระกุมาร 98.23 

สรุปผลการประเมินโครงการและกิจกรรม  95.45 
 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 



 

ภาคผนวก ฉ ๒ 
 

ตาราง ๒ ตารางแสดงผลการประเมินโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
            ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ร้อยละผลการดำเนินงาน 
1. กิจกรรมวันไหว้คร ู 95.60 
๒. กิจกรรมวันสุนทรภู ่ 94.20 
๓. กิจกรรมคัดเลือกประธานนักเรียน 99.90 
4. กิจกรรมประกวดห้องเรียน 97.76 
๕. กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในและแข่งขันว่ายน้ำ 98.85 
๖. กิจกรรมวันคริสต์มาสนักเรียน 96.60 
๗. กิจกรรมวันเด็ก 96.62 
๘. กิจกรรมวันบัณฑิตน้อย 99.26 
9. กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 98.00 

10. กิจกรรมบุญผะเหวด 94.60 
11. กิจกรรมวันวิสาขบูชา 98.00 
12. กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา 94.40 
13. กิจกรรมวันมาฆบูชา 94.80 
14. กิจกรรมสวยก่อนกลับบ้าน 95.40 
15. กิจกรรมจัดซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน 95.20 
16. กิจกรรมประกวดไหว้แบบพระกุมาร 96.80 
17. กิจกรรมซ่อมบำรุงโรงอาหาร 99.34 
18. กิจกรรมซ่อมบำรุงห้องประชุม 94.80 
สรุปผลการประเมินโครงการและกิจกรรม 97.49 

 

ตาราง ๓ ตารางแสดงผลการประเมินโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานบคุคล 
            ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ร้อยละผลการดำเนินงาน 
1. โครงการพัฒนาบุคลากร 94.48 
๒. โครงการสวัสดิการและให้กำลังใจบุคลากร 94.39 
สรุปผลการประเมินโครงการและกิจกรรม  94.43 

 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ฉ ๓ 
 

ตาราง ๔ ตารางแสดงผลการประเมินโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานฝ่ายจิตตาภิบาล  
            ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ร้อยละผลการดำเนินงาน 
1. โครงการเมตตาธรรม  
  -  กิจกรรมพระกุมารแบ่งปันน้ำใจ 98.60 
      -  กิจกรรมรณรงค์มหาพรตในโรงเรียน 91.35 
๒. โครงการอภิบาลและประกาศข่าวดี  
      -  กิจกรรมประกวดถ้ำพระกุมาร 96.60 
      -  กิจกรรมส่งมอบความสุขในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 96.00 
สรุปผลการประเมินโครงการและกิจกรรม  95.63 

 
ตาราง ๕ ตารางสรุปผลการประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑  
            เม่ือเทียบกับค่าเป้าหมายสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

ฝ่าย ค่าเป้าหมาย ร้อยละผลการประเมินที่ได้ 
บริหารงานวิชาการ ๙๓ 95.45 
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ๙๓ 97.49 
บริหารงานบริหารงานบุคคล ๙๓ 94.43 
ฝ่ายจิตตาภิบาล ๙๓ 95.63 

เฉลี่ยรวม ๙๓ ๙๕.๗๕ 
 

 
                 จากตารางแสดงสรุปผลการประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๑  

เมื ่อเทียบกับค่าเป้าหมายสถานศึกษา ระดับปฐมวัย พบว่า ฝ่ายที่ค่าร้อยละความสำเร็จสูงสุด คือ      
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป รองลงมา คือ ฝ่ายจิตตาภิบาล ฝ่ายบริหารงานวิชาการ และฝ่ายบริหารงานบุคคล 
โดยมีค่าเฉล่ียคิดเป็น ร้อยละ ๙๗.๔๙, ๙๕.๖๓, ๙๕.๔๕ และ ๙๔.๔๓ ตามลำดับ เมื่อคิดค่าเฉล่ียโดยรวม
และเทียบกับค่าเป้าหมายมีอัตราส่วนคิดเป็น ร้อยละ ๙๓/๙๕.๗๕ มีค่าร้อยละสูงกว่าค่าเป้าหมาย     
สรุป บรรลุเป้าหมาย 

๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘

๙๓ ๙๓ ๙๓ ๙๓ ๙๓

95.45

97.49

94.43
95.63 ๙๕.๗๕

ค่าเปา้หมาย

ร้อยละผลการประเมินท่ีได้



 

ภาคผนวก ช ๑ 

 

รายงานผลงาน รางวัล และความภาคภูมิใจตามแผนปฏิบัติงานระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ท่ี รายการแข่งขัน หน่วยงาน หมายเหตุ 
1. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะโรงเรียนในเครือ 

พระกุมารสังฆมณฑลอุบลราชธานีได้รับรางวัลชนะเลิศ
ดังต่อไปนี ้
- การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ 
- การแข่งขันฉีก ตัด ปะ และสร้างภาพด้วยกระดาษ 
- การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน 
- การแข่งขันการเล่านิทานประกอบท่าทาง 
- การแข่งขันเกมการศึกษา 
- การแข่งขันเต้น แดนเซอร์ 
- การแข่งขันคัดลายมือภาษาอังกฤษ 
- การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย 
- การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ 
- การแข่งขันทักษะภาษาไทย 
- การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 
- การแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์ 
- การแข่งขันทักษะสังคมศาสตร์ 
- การแข่งขันวาดภาพระบายสี 

สังฆมณฑล
อุบลราชธานี 

 

2. การแข่งขันเล่านิทานประกอบส่ือรางวัลเหรียญทอง 
อันดับท่ี ๓  

คณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 

 

3. การแข่งขันฉีก ตัด ปะและสร้างภาพด้วยกระดาษ  
รางวัลเหรียญทอง อันดับท่ี ๖  

คณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 

 

4. การแข่งขันวาดภาพระบายสี รางวัลเหรียญทอง  
อันดับท่ี 9  

คณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 

 

5. การแข่งขัน Speed English รางวัลเหรียญทอง  
อันดับท่ี ๒๖  

คณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 
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แผนภาพการนำองค์กรของโรงเรยีนพระกมุารร้อยเอ็ด PK MODEL 

 
 
จากระบบการนำองค์กรคุณภาพด้วย PK Model ก่อให้เกิดระบบงานท่ียั่งยืนท้ัง 3 ระบบ ดังนี้ 
         

1. ระบบการบริหารคุณภาพ (Quality Management System) โรงเรียนใช้ระบบการบริหาร
คุณภาพด้วยวงจรคุณภาพ PDCA ในการขับเคล่ือนคุณภาพ ซึ่งทุกฝ่ายงานในโรงเรียน ได้เตรียมความ
พร้อมและสร้างเสริมศักยภาพเด็กสู่การมีความพร้อมในพัฒนาการ ๔ ด้าน และความเป็นเลิศทางวิชาการ 
โดยสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งผลให้โรงเรียนได้รับความนิยม และเป็น
โรงเรียนท่ีมีอัตราการเข้าเรียนสูงขึ้นทุกปีการศึกษา  

2. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Student Care System) โรงเรียนใช้ในการสร้างเครือข่าย
เพื่อร่วมกัน พัฒนาคุณภาพของเด็กให้สำนึกดี ปฏิบัติตนตามคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงาม มีความเป็นผู้นำ
โดยอาศัยความร่วมมือท้ังภายใน ภายนอก ในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว ท่ัวถึง และปลอดภัย ส่งผลให้เด็กระดับปฐมวัยมีคุณธรรม
จริยธรรมท่ีดีงาม มีความเข้มแข็ง ดูแลตนเองและดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

3. ระบบการเรียนรู้ (Learning System) ครูใช้ระบบการเรียนรู้แบบบูรณาการผ่านการเล่นให้
เกิดคุณภาพส่งผลให้เด็กมีความพร้อมในพัฒนาการ ๔ ด้าน โดยเฉพาะความเป็นเลิศสังคมและด้าน
สติปัญญา ซึ่งสอดรับกับสมรรถนะหลัก คือ เสริมสร้างศักยภาพเด็กสู่ความมีวินัย ความเป็นเลิศด้าน
สติปัญญา เพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยการศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรให้มีคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง  

Planing,Motivation,Responsibity,
Management,Obligation,

Accomplishment

Quality Management System,

Learning System,

Student Care System

Student,Teacher,

Stakeholders

PK 
MODEL
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โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด  กำหนดวิสัยทัศน์
พั น ธกิ จ  เป้ าห มายกลยุ ท ธ์  ป รั ชญ า และ
สมรรถนะหลักของโรงเรียนโดย เริ่มจากการมอง
ปรัชญาของโรงเรียนเป็นหลัก โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมของผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน โดยกำหนดแนวทางใช้ข้อมูล
สารสนเทศย้อนหลังของสถานศึกษา ด้วยการ
วิเคราะห์บริบท ทิศทางหรือแนวโน้มการศึกษาใน
อนาคต ปรัชญาของโรงเรียนมาเป็นตัวกำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย  กลยุทธ์ ประกอบ
กับมองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
ภายนอกร่วมด้วย แล้วร่วมกันกำหนดตัวช้ีวัด 
จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนปฏิบัติการ
ประจำปีนำแผนไปใช้ โดยมีการนิ เทศกำกับ
ติดตามให้เกิดคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ดังภาพ 
แสดงให้ เห็นถึ งระบบการนำองค์กรอย่างมี
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนอย่างชัดเจน 

 

 
1. วิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ด้วยการนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์เป็นระบบส่งผลให้โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด เป็นโรงเรียน
เอกชนช้ันนำในจังหวัดร้อยเอ็ด มีการจัดการศึกษายาวนานกว่า 30 ปี ส่งผลให้เกิดลักษณะเฉพาะ     
ขององค์กร คือ บุคลากรมีความรักและผูกพันกับองค์กร มีความสามัคคีช่วยเหลือกันฉันพี่น้อง อีกท้ังยังได้
กำหนด และประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ ปรัชญา และสมรรถนะหลักของโรงเรียน
ให้กับผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบ เช่น การเผยแพร่ลงวารสารโรงเรียน หรือติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณ
หน้าอาคารเรียน ไลน์กลุ่มผู้ปกครองแต่ละห้อง ปัจจุบันโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย กลยุทธ์ ปรัชญา และสมรรถนะหลักของโรงเรียน ดังนี้ 

วิสัยทัศน 
ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดงามวินัยและคุณธรรม ล้ำเลิศวิชาการ 

เช่ียวชาญภาษา พัฒนาทักษะการคิดรอบด้าน ประสานเครือข่ายวิชาการ ระบบบริหารมีประสิทธิภาพ   
ครูมีความเช่ียวชาญในการสอน  เป็นสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษา บนพื้นฐาน
ของความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 
 

ภาพ ระบบการนำองค์กรตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย  
กลยุทธ์ ปรัชญา สมรรถนะหลักของโรงเรียน 
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พันธกิจ 
          ๑. พัฒนาคุณภาพเด็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๒. พัฒนาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพ 
 ๓. พัฒนากระบวนการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 

เป้าหมาย  
 ๑. เด็กมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๒. สถานศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมมีประสิทธิภาพ 
 ๓. ครูจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 
  

กลยุทธ์ 
 ๑. พัฒนาคุณภาพเด็ก 
 ๒. พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการ 
 ๓. พัฒนาการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 
 

 ปรัชญาของโรงเรียน 
   วินัยดี  มีคุณธรรม  นำปัญญา  พัฒนาชีวิต 
 

สมรรถนะหลักของโรงเรียน 
   พัฒนาการเดน เน้นคุณธรรม ผู้นำด้านสติปัญญา เห็นคุณค่าความเป็นไทยก้าวไกลสูสากลโดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
          ๑. การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนไดสวนเสีย 
 ๒. บุคลากรปฏิบัติงานโดยมุ่งผลพัฒนาการท่ีเกิดกับผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร
สถานศึกษาและมุ่งผลพัฒนาการให้โดดเด่นตามจุดเน้นของโรงเรียน (การส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษ      
การอ่านออก การไหว้ และความสะอาด) 
          ๓. ความสามารถในการทำงานเป็นทีม มีเป้าหมายและค่านิยมร่วมกันรักและแบ่งปันกันและกัน 

   จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ ปรัชญา และสมรรถนะหลักของโรงเรียนข้างต้น  
ฝ่ายบริหารงานปฏิบัติตนโดยการติดตามผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างมุ่งมั่น สม่ำเสมอ และช่วย
แก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที 
 

 
 


