
 

 

 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self -  Assessment  Report  : SAR) 

ปีการศึกษา   2564 
 
 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
และ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 

โรงเรียนเอื้ออ าพน 
เลขที่ 156  ต าบลละแมอ าเภอละแม 

จังหวัดชุมพร 
 
 

สังกัด ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 



 

 

 

 

ค าน า 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 
ของโรงเรียน ที่สะท้อนให้เห็นภาพความส าเร็จที่เกิดขึ้นตามบริบทของโรงเรียน ซึ่งมีองค์ประกอบ 2 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนที่ 1 บทสรุปของผู้บริหาร ส่วนที่ 2 รายการผลการประเมินตนเอง และภาคผนวก โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
น าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของ โรงเรียน 
และเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 

โรงเรียนเอ้ืออ าพน ได้ด าเนินการประเมินตนเอง และจัดท ารายงานประจ าปี ประจ าปีการศึกษา 2564 
เพ่ือเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด รายงานผลการจัดการศึกษาและการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในปีที่ ผ่านมา 
เพ่ือเปิดเผยต่อสาธารณชนต่อไป และขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ที่ให้ข้อมูลในการ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นอย่างดี จนท าให้การจัดท ารายงานประจ าปี ส าเร็จลุล่วงในครั้งนี้ 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปของผู้บริหาร 

 
ตอนที่ 1ข้อมูลพื้นฐาน 
 โรงเรียนเอ้ืออ าพน  รหัส  1186100018  ที่ตั้งเลขที่  156   ต าบลละแม อ าเภอละแมจังหวัดชุมพร  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท์077-559-429 , 081-565-2421  โทรสาร  077-
559-429  email : euaumpon2001@gmail.com  website : www.euaumponschool.com ได้รับอนุญาต
จัดตั้งเมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม 2544 เปิดสอนระดับ เตรียมอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวนนักเรียน
ปีการศึกษา 2564 มี 338 คน จ านวนบุคลากรโรงเรียน 43 คน 
 
ตอนที่ 2 การน าเสนอผลการประเมินตนเอง 
ระดับปฐมวัย 
1. มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 1คุณภาพผู้เรียน : ระดับยอดเยี่ยม 
เด็กมีพัฒนาการพร้อมครบทั้ง  4  ด้าน  มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้ มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน  เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี  ใช้มือและตา
ประสานสัมพันธ์ได้ดี  รู้จักดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย  ปฏิบัติตนตามข้อตกลง
เกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และ
สถานการณ์ท่ีเสี่ยงอันตราย ระดับยอดเยี่ยม   มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้
เหมาะสม  ร่าเริง  แจ่มใส รู้จักยับยั้งชั่งใจ  อดทนรอคอย เข้าแถวรอรับอาหาร สิ่งของ ยอมรับและพอใจใน
ความสามารถ และผลงานของตนเองและผู้อ่ืน ชื่นชม  ชื่นชอบผลงานของผู้อ่ืนด้วยการบอก ปรบมือ มีจิตส านึก
และค่านิยมที่ดี  มีความมั่นใจ  กล้าพูด และกล้าแสดงออก เต้น ร้องเพลง มีน้ าใจ ช่วยเหลือแบ่งปันขนม  สิ่งของ
ให้เพ่ือน  เคารพสิทธิ รู้หน้าที่รับผิดชอบ ท างานที่ได้รับมอบหมายเสร็จทันเวลา  ทั้งมีความอดทนอดกลั้น ซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด  ชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ชอบวาดภาพระบายสี  ปั้น 
ขีดเขียนอย่างมีความสุข  ชอบดนตรีและการเคลื่อนไหว  ร้องเพลง เต้นตามเพลง  ระดับยอดเยี่ยม  มีพัฒนาการ
ด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  มี
วินัยในตนเอง  ยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด พฤติกรรม พ้ืนฐานครอบครัว เชื้อ
ชาติ ศาสนา วัฒนธรรม มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้มทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่
ระดับยอดเยี่ยม  และมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  ใช้ภาษาสื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้  
สนทนาโต้ตอบกับครูและเพ่ือนได้ดี และเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้   ตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยจากการ
เรียน และพยายามค้นหาค าตอบด้วยตนเอง อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย   สามารถคิด
เชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้  จากการเรียนรู้เรื่องรูปทรง จ านวน  ตัวเลข ขนาด ระยะทาง  ทั้ง
ใช้เครื่องมือการวัด ตวง  ชั่ง  การทดลอง  การค้นหาข้อมูล  สามารถคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่อง

mailto:euaumpon2001@gmail.com
http://www.euaumponschool.com/


2 

 

 

 

ง่ายๆ ได้ จากการท ากิจกรรมร่วมกับเพ่ือน  และท ากิจกรรมต่างๆ  สามารถสร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและ
จินตนาการ เช่น งานศิลปะ การเคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ  ใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น  กล้องดิจิตอล 
โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ และโน๊ตบุ๊ค เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้  ทั้งใช้
เครื่องมือการวัด ตวง  ชั่ง  จากกการเรียนคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  โดยใช้เครื่องมือ  อุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์  เช่น  แว่นขยาย  ใช้กล้องดิจิตอล  ระดับยอดเยี่ยม 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ : ระดับยอดเยี่ยม 
                         โรงเรียนเอ้ืออ าพน  มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัยที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 
4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  ที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 จัด
ประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ จัดการเรียนรู้เป็นหน่วย ครบ  4 สาระการเรียนรู้  เน้นการ
เรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติจริงของเด็ก ที่ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ระดับยอดเยี่ยม   จัดให้มีครูประจ าชั้นครบทุกห้อง  ระดับยอดเยี่ยม    ผู้ บริหารมีการ
ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์    โดยให้ครูอบรมออนไลน์กับหน่วยงานภายนอก ครูทุก
คนได้รับการอบรมครบ  20  ชั่วโมง  ตามท่ีคุรุสภาก าหนด  ระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือ
การเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ  จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนสะอาด ปลอดภัย เมื่อเด็กมาเรียนที่โรงเรียน 
ได้จัดท ามาตรการสถานการณ์ช่วงโควิดระบาด  มีการวัดอุณหภูมิ  มีสบู่ล้างมือ เจล แอลกอฮอล์  ให้เด็ก ครู และ
ผู้ปกครอง จัดให้มีห้องและสถานที่ส าหรับตรวจ  ATK  มีการตรวจ ATK เด็ก  ผู้ปกครอง  ครู  และบุคลากร  ทุก
สัปดาห์  และบันทึกการตรวจ  ATK  บันทึกการฉีดวัคซีนของครูและบุคลากร รายงานผลการตรวจ  ATK  ต่อต้น
สังกัดทุกสัปดาห์ และรายการฉีดวัคซีนต่อต้นสังกัด เช่นกัน ได้มีการ บันทึกการประเมินความเสี่ยง Thai  Stop  
covid 19  plus จัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนที่มีความปลอดภัย  มีรั้ว และได้ให้ครูจัดการเรียนรู้ให้เด็ก
แบบOn-line On-site และOn-hand จัดมุมประสบการณ์ในห้องเรียน    มุมสร้างสรรค์ มุมบล็อก  มุมศิลปะ  มุม
นิทาน เพ่ือใช้ประกอบในการสอนออนไลน์   และมีอุปกรณ์ท าศิลปะที่ปลอดภัย เพียงพอกับจ านวนเด็ก จัดให้มี
เครื่องเล่นสนาม  เครื่องปีนป่าย  ลอด ที่ปลอดภัย( แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด จึงไม่อนุญาตให้นักเรียนเล่น
เครื่องเล่นที่เป็นจุดสัมผัสร่วมเพ่ือลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค)  ระดับยอดเยี่ยม  พร้อมให้บริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ของเด็ก อ านวยความสะดวกให้บริการสื่อ
เทคโนโลยี วัสดุ  อุปกรณ์ สื่อการสอน  มีการพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถผลิตสื่อใช้เองได้  ทั้งสื่อออนไลน์  
ผู้บริหารจัดให้มีการนิเทศการใช้สื่อการสอน นิเทศการสอนออนไลน์  ก ากับติดตามการสอน ให้ครูน าผลการนิเทศ
ไปปรับปรุงพัฒนาการจัดออนไลน์  แต่ยังไม่มีการสนับสนุนการเผยแพร่การพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพ่ือการจัด
ประสบการณ์  ระดับยอดเยี่ยม  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ได้แก่ พ่อ แม่ 
ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวของ  ในรูปแบบคณะกรรมการบริหารโรงเรี ยน  มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน ในการร่วมประชุม On-line  และ On-site  ร่วมก าหนดมาตรฐานของโรงเรียนที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานขอการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ของโรงเรียน  ร่วมจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  ทั้งร่วมตรวจสอบ
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คุณภาพภายในร่วมติดตามผลการด าเนินงานของโรงเรียน  และร่วมจัดท ารายงานประเมินตนเองประจ าปี  ทั้ง
โรงเรียนน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ระดับยอดเยี่ยม 
 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ: ระดับยอดเยี่ยม 
ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  ในสถานการณ์โควิด  โดยจัดการ
เรียนการสอนOn-line On-site และ On-handมีการวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล  ครูทุกคนจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ ที่มาจากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์แต่ละอายุของเด็ก  ระดับยอดเยี่ยม    ให้
เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุขจากการจัดกิจกรรมประจ าวัน  6  กิจกรรม จากการ
เรียนOn-line On-site และ On-hand โดยบูรณาการ ทั้ง 6 กิจกรรม ระดับยอดเยี่ยม   ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัยในการสอนOn-line On-site และ On-handจัดห้องเรียนสะอาด  ปลอดภัย มีการฆ่าเชื้อด้วย
น้ ายาเดทตอล และท าความสะอาดพ้ืนผิวด้วยน้ ายาไฮเตอร์ สม่ าเสมอ มีกี่เชิญเจ้าหน้าที่จาก อบต.ละแม มาพ้น
น้ ายาฆ่าเชื้อเพ่ือท าความสะอาดทั่วทั้งโรงเรียน มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก จัดมุมประสบการณ์ในห้องเรียน  ได้แก่  
มุมหนังสือ  มุมบล็อก มุมธรรมชาติ  มุมศิลปะ  มุมดนตรี และมุมบทบาทสมมติ  และใช้สื่อประกอบการจัดการ
เรียนการสอน และใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นประจ า   นอกจากนี้ครูให้เด็กใช้สื่อเครื่องมือการวัดตวง ชั่ง แว่นขยาย 
กล้องดิจิตอลและอุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์ จากกการเรียนคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับยอดเยี่ยม  ครู
ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงจากการเรียนOn-line On-site และ On-handโดยประเมินจากข้อมูลที่
ผู้ปกครองส่งมาให้  จากคลิปวีดีโอ จากการเรียนการสอนผ่านระบบ Zoom  การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันที่เด็ก
ปฏิบัติ  โดยมีเครื่องมือประเมินตามมาตรฐานและตัวชี้วัดสภาพคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย   พุทธศักราช  2560  ภาคเรียนละ 3 ครั้ง ครูสร้างแบบประเมินตามสถานการณ์ช่วงโควิดระบาด และใช้
แบบประเมินผลงานของเด็ก  จากการเรียนOn-line On-site และ On-handประเมินการท างานศิลปะ  การท า
แบบฝึกหัด เป็นต้น รายงานผลการประเมินตามสภาพจริงในสถานการณ์ เรียนOn-line On-site และ On-hand
ต่อผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงอย่างเป็นระบบ ระดับยอดเยี่ยม 
 
มาตรฐานที่ 4 ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่โดดเด่น : ระดับยอดเยี่ยม 

โรงเรียนเอ้ืออ าพนในระดับปฐมวัย มีการส่งเสริมให้โรงเรียนมีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ที่โดดเด่นโดย 
ส่งเสริมด้านการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมที่ดี รวมไปถึง มารยาทการเคารพผู้ใหญ่ ผ่าน การไหว้  นอกจากนี้ยังมี
กิจกรรมที่ส่งเสริมนักเรียนด้านคุณธรรมนั้นก็คือ โครงการ ES ward  ที่จะมีการคัดเลือกและชื่นชมนักเรียนที่
ประพฤติตนได้อย่างดีเยี่ยม และควรยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนคนอ่ืนๆผลการด าเนินโครงการอยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม นักเรียนปฏิบัติเป็นประจ าจนเกิดเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ “ไหว้สวย สะอาดกาย สะอาด
ใจ” 

ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมปุ๋ยหมักอินทรีย์ โดยปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักน าใบไม้ หรือหญ้าที่
แห้งแล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์ พร้อมทั้งพาเด็กๆไปมีส่วนร่วมเรียนรู้อย่างเข้าใจ และมีส่วนร่วมดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมท้ังในและนอกห้องเรียนเช่น การทิ้งขยะลงถัง การใช้น้ าอย่างประหยัด จึงจัดโครงการและกิจกรรม
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ส่งเสริมนักเรียนด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ โครงการ ES 3r รักษ์โลก และมีโครงการที่ตระหนักถึง
สิ่งแวดล้อมในชุมชน คือ โครงการชีวภาพทางทะเล ครูจะปลูกฝังจิตส านึกในการรักษ์ธรรมชาติทางทะเล และพา
นักเรียนไปเยี่ยมชมพร้อมกับเรียนรู้ผลการด าเนินโครงการอยู่ในระดับยอดเยี่ยม จนเกิดเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน 
คือ “รักษ์สิ่งแวดล้อม” 
 
มาตรฐานที่ 5 การส่งเสริมนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง : ระดับยอดเยี่ยม 
โรงเรียนจัดโครงการพิเศษสนองต่อนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  ได้แก่ กิจกรรมภาษาวันนี้   ผล
การด าเนินงาน  เด็กร้อยละ  95.48    สามารถสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้ กิจกรรมนิทาน
คุณธรรม เด็ก ร้อยละ  94.30อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย   และการเรียนภาษาอังกฤษ
กับครูเจ้าของภาษา   กิจกรรมวันปีใหม่และคริสมาส ผลการด าเนินงาน  เด็กร้อยละ  91.92   ได้เรียน
ภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา  และมีความรู้  ความเข้าใจ ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ตามวัย  
ผลส าเร็จของโครงการพิเศษสนองต่อนโยบายการปฏิรูปการศึกษาปฐมวัยในทศวรรษที่สอง  บรรลุเป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้ในแผน     
 
2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ 
 2.1. มาตรฐานที่  1 ครูประเมินพัฒนาการตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ตามมาตรฐานหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  พ.ศ.  2560  ผลการประเมิน  เด็กเตรียมอนุบาล อนุบาล 1-3  มีพัฒนาการทั้ง  4  ด้าน  ที่
เหมาะสมกับวัย  มีผลการประเมินทุกด้าน  ระดับดีขึ้นไป  และมีความพร้อมในการศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษา
ปี่ที่  1 หลักฐานสนับสนุน ได้แก่ 

1) บันทึกน้ าหนัก ส่วนสูง และบันทึกประเมินพัฒนาการ ในสมุดบันทึกผลการประเมินพัฒนาการ
ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปีการศึกษา  2564 

                     2) เครื่องมือประเมินการปฏิบัติกิจกรรม 
                     3) ผลงานของเด็ก  เช่น   ผลงานศิลปะ  บันทึกการอ่าน เป็นต้น 
                     4) รูปภาพเด็กขณะท ากิจกรรมต่างๆ ที่ผู้ปกครองส่งมาให้ 
                     5) แบบประเมินตามสภาพจริงของการเรียนแบบ Onsite  on-line และ  On-Hand 
 
 2.2. มาตรฐานที่ 2 โรงเรียนเอื้ออ าพนมีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย  ที่

ครอบคลุมพัฒนาการเด็กทั้ง  4  ด้าน ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พ.ศ.2560   ครูมีการน าหลักสูตร

ไปใช้ในการพัฒนาเด็กและจัดประสบการณ์  โดยออกแบบหน่วยการจัดประสบการณ์ตามมาตรฐานหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย  พ.ศ.2560  แบ่งเป็นสองภาคเรียน  จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ตามอายุเด็ก  ครบทุกหน่วย  

ที่เน้นเตรียมความพร้อมของเด็กและไม่เร่งรัดวิชาการ และสอดคล้องกับการเรียนการสอนในรูปแบบ Onsite  on-

line และ  On-Handโรงเรียนเอ้ืออ าพนมีครูประจ าชั้นครบทุกห้องครูทุกคนได้รับการอบรมเกี่ยวกับการจัด
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การศึกษาปฐมวัย  การพัฒนาหลักสูตร  ครบ  20  ชั่วโมงตอ่ปี  โดยมีเกียรติบัตรรับรอง   โรงเรียนเอ้ืออ าพนมี

สภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น  สวยงาม  น่าอยู่  และปลอดภัย  มีสื่อ และสื่อเทคโนโลยีให้บริการส าหรับครูใช้ในการจัด

ประสบการณ์ที่ปลอดภัย  มีคุณภาพ เพียงพอและมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onsite  

on-line และ  On-Handมีโครงการผลิตสื่อการสอน  ให้ครูยืมสื่อการสอนมีระบบบริหารคุณภาพที่เป็นระบบ  มี

การน ามาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ  ตามประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  มาใช้เป็น

มาตรฐานในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเอ้ืออ าพน  โดยส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน

ร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามปี  แผนปฏิบัติการประจ าปี มีการก าหนดปรัชญา  วิสัยทัศน์  

พันธกิจ  และเป้าหมายความส าเร็จที่ชัดเจน   มีการก าหนดอัตลักษณ์ไว้ชัดเจน  “ไหว้สวย สะอาดกาย สะอาดใจ”  

จนกลายเป็นอัตลักษณ์ของเด็กท่ีเห็นได้ชัดเจน   และเอกลักษณ์ “รักษ์สิ่งแวดล้อม” โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ร่ม

รื่น  สวยงาม  น่าอยู่  การด าเนินโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน  ที่เป็นระบบตามกระบวนการ  PDCA  มีการวาง

แผนการด าเนินงานไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี   มีการด าเนินงานตาม

แผนที่ก าหนดไว้  แต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายงานรับผิดชอบในการประเมินผลและตรวจสอบผลการด าเนินงานมีการ

รายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  เป็นลายลักษณ์อักษร   ที่สามารถตรวจสอบได้   เปิดโอกาสให้พ่อ  แม่  

ผู้ปกครอง  ชุมชน  และหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นประจ า ได้แก่  

การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  ของโรงเรียน  ประชุมผู้ปกครอง โดยจัดการประชุมในรูปแบบของ Onlineภาคเรียนละ  

1  ครั้ง   ผ่านระบบ Zoomมีการจัดให้มีคาบ Home room  ( on-line ) ให้คุณครู ผู้ปกครองและนักเรียน ได้มี

ส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางในการเรียนการสอนทุกสัปดาห์    ประชุมคณะกรรมการ

บริหารโรงเรียนภาคเรียนละ  2  ครั้ง  ประชุมครูและบุคลากรสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ( on-line )  ในการประชุม  มี

วาระการประชุม และรายงานการประชุมอย่างชัดเจน  ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลละแม สาธารณะสุข

อ าเภอละแม ในด้านการอ านวยความสะดวกในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดให้กับคณะครู บุคลากร และนักเรียน

ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริการส่วนต าบลละแม ในด้านการพ้นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

ไวรัสโคโรน่าได้รับการสนับสนุนจากสถานีต าตรวจภูธรอ าเภอละในด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้บริหารได้แต่งตั้ง

ผู้รับผิดชอบมาตรฐานในการประเมินตนเอง  3  มาตรฐาน  จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self-

Assessment Report : SAR)  น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ความเห็นชอบ  และจัดส่งรายงานไป

ยังส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ศึกษาธิการจังหวัดชุมพรและน าผลการประเมินตนเองไป

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  โดยมีการประชุมร่วมกันทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  และน าข้อเสนอแนะของ

ผู้เกี่ยวข้องไปพัฒนาการครูให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดประสบการณ์เด็กให้ดียิ่งขึ้น  โดยมีเกียรติบัตรการอบรม

รับรอง หลักฐานสนับสนุน ได้แก่ 
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1) หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561 
                     2) สื่อและสื่อเทคโนโลยี 
  3) แผนพัฒนาการจีดการศึกษาของสถานศึกษาสามปี 
  4) แผนปฏิบัติการประจ าปี  ปีการศึกษา2564 
  5) รายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน 
  6) โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 
  7) วาระการประชุม และรายงานการประชุม 
  8) หนังสือให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการโรงเรียน 
  9) รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report :SAR) 2562,2563 และ 2564 
  10) ปฏิทินปฏิบัติงาน  ประจ าปีการศึกษา2564 
  11) เครื่องมือการประเมินตนเอง  ระดับการศึกษาปฐมวัย  ปีการศึกษา  2564  ตามมาตรฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
  12) ค าสั่งของโรงเรียน 
  13) สภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
  14) โล่รางวัล ถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร 
                     15) บันทึกการประชุม 
                     16) รายงานการประชุม 
                     17) คู่มือ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19  
                     18) บันทึกการตรวจ  ATK 
                     19) รายงานการฉีดวัคซีนของครูและบุคลากร  
                     20) บันทึกการประเมินความเสี่ยง Thai  Stop  covid 19  plus 
  
2.3. โรงเรียนมีครูทั้งหมด 8 คน  มีครู  จ านวน  8 คน  คิดเป็นร้อยละ  100.00 ที่จัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็ก
เป็นส าคัญมีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ มีการ
จัดกิจกรรมหลักประจ าวัน  6  กิจกรรม  จัดบรรยากาศในห้องเรียนที่สวยงาม  อบอุ่น สะอาด ปลอดภัย   และ
นอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก  ผลิตสื่อการสอนในรูปแบบ Online  On-site และ On-hand ส่งฝ่าย
วิชาการตามหน่วยการเรียนรู้ มีการยืมสื่อมาใช้  มีการบันทึกการยืม - คืนสื่อ  มีการนิเทศการสอนในรูปแบบ
ออนไลน์  และสังเกตการณ์สอนแบบออนไลน์  พบว่าครูใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดประสบการณ์ได้แก่  สื่อที่ครู
ผลิต  หรือจัดหามา  ทีวี  สื่อจาก You  Tube  ใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต  Wifiของโรงเรียนเชื่อมต่อกับทีวีดิจิตอลมี
การใช้ แอพพลิเคชั่นต่างๆในการอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน เช่น Zoom, Line, Facebook มีมุม
ประสบการณ์ในห้องเรียน  ได้แก่  มุมนิทาน  มุมบล็อก  มุมวิทยาศาสตร์  มุมศิลปะ   มุมหนังสือ  และมุมบทบาท
สมมติ ที่เด็กเข้าไปใช้เป็นประจ าทุกวัน  ครูมีการบันทึกผลการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  ภาคเรียนละ  
2 ครั้ง  ไว้ในสมุดประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์  สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียนเตรียมอนุบาล อนุบาล  1-3 
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และรายงานผลกับผู้ปกครองภาคเรียนละ  1  ครั้ง  ผู้ปกครองทราบผลพัฒนาการของเด็ก  และมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นต่อพัฒนาการของเด็กหลักฐานสนับสนุน ได้แก่ 

1) แผนการจัดประสบการณ์ตามอายุเด็ก    
  2) มุมประสบการณ์ในห้องเรียน 
  3) สภาพแวดล้อมในห้องเรียน 
  4) เกียรติบัตร 
  5) บันทึกการอบรม 
                     6) บันทึกชั่วโมงอบรมครู 

7) สื่อที่ครูผลิต 
 

2.4 มาตรฐานที่  4  การส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนเอ้ืออ าพนให้โดดเด่นหลักฐานสนับสนุน 
ได้แก่ 

1) แผนปฏิบัติการประจ าปี   
2) รายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน 
3) รูปภาพเด็กขณะปฏิบัติศาสนกิจประจ าวัน 
 

2.5 มาตรฐานที่  5    การส่งเสริมนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองหลักฐานสนับสนุน ได้แก่ 
 1) แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 2) รายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน 
 3) หนังสือความร่วมมือ 
 

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้ระดับคุณภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ 
3.1 แผนปฏิบัติงานที่ 1   จัดหาวิทยากร หรือส่งครูไปอบรมเก่ียวกับหลักสูตรสมรรถนะ 
3.2 แผนปฏิบัติงานที่ 2ส ารวจชุมชน เพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กมากขึ้น ทั้งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้เด็กมากยิ่งขึ้น 
3.3 แผนปฏิบัติงานที่ 3พัฒนาครูให้มีความสามารถในการผลิตสื่อเทคโนโลยีและมีความสามารถใช้ดิจิตอลในการ
จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
 3.4 แผนปฏิบัติงานที่ 4 จัดให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้ผู้ปกครอง ชุมชนรับทราบการ
ด าเนินงานของโรงเรียน 
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4. นวัตกรรม/แบบอย่างท่ีดี 
โรงเรียนเอ้ืออ าพน ได้จัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด ในรูปแบบของ On-site ควบคู่ กับ 

On -line ด าเนินการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนที่โรงเรียนและเรียนผ่านห้องเรียนZoom และสามารถรับชม
คลิปการเรียนย้อนหลังได้ผ่านทาง Facebook ของห้องเรียน มีการสร้างกลุ่ม Line ส าหรับการส่งงาน และสื่อสาร
ในเรื่องต่างๆในช่วงสถานการณ์โควิด มีการพัฒนาหลักสูตรที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  4 ด้าน  สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560  โดย
โรงเรียนออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการเน้นการเรียนรู้ผ่ านการเล่นและ
การลงมือปฏิบัติตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและสอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของครอบครัวชุมชนและท้องถิ่นระดับยอดเยี่ยม 
 
5. ความโดดเด่นของสถานศึกษา 

เด็กมีพัฒนาการทั้ง  4  ด้าน  เหมาะสมกับวัยวัย มีความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยี และเครื่องมือ
เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง   มีความร่าเริงแจ่มใส   มีมารยาท  รักความสะอาด  ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  ใช้ภาษา
สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน  และแสวงหาความรู้ได้ 

 
 

6. โรงเรียนได้ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
จัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ จัดการเรียนรู้เป็นหน่วย ครบ  4 สาระการ

เรียนรู้  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติจริงของเด็ก ที่ตอบสนองความต้องการและความแตกต่าง
ของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีการ Active Learningเน้นสร้างความร่วมมือ
กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชนเพ่ือออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะที่ส าคัญด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะทางสมอง 
ทักษะความคิดความจ า ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู้จักและประเมินตนเอง 

 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

โรงเรียนเอ้ืออ าพน จัดการศึกษาอยู่ในมาตรฐานการศึกษา  มีคุณภาพระดับยอดเยี่ยม 

ผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอ้ืออ าพนของปีการศึกษา 2564ระดับประถมศึกษา รายมาตรฐาน  3  มาตรฐาน  

ดังนี้ 
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1. มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของนักเรียน : ระดับยอดเยี่ยม 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการโดยครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ On-Line มีการประเมินความสามารถ

ในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ   ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น

สถานศึกษาได้มองเห็นถึงความส าคัญในด้านภาษามีการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในรูปแบบOn- site  

และรูปแบบ On-Line ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID -19โดยคุณครูชาวต่างชาติ เน้นการ

เรียนแบบโฟนิค ท าให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และเข้าถึงกิจกรรมทางด้านภาษาได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยสามารถ

สื่อสารกับคุณครูได้เป็นประจ าทุกวัน ลดการท่องจ าในนักเรียน เพ่ิมทัศนคติที่ดีในการใช้ภาษา เรียนรู้ที่จะอยู่

ร่วมกันในความแตกต่างหลากหลาย และคุณครูส่งเสริมนักเรียนที่มีศักยภาพในรายวิชานี้ และพัฒนานักเรียนสู่การ

แข่งขันภายนอกสถานศึกษาได้ ท าให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  และการคิด

ค านวณระดับยอดเยี่ยมมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์   คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายและแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น  และแก้ปัญหา ระดับยอดเยี่ยมมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   ระดับยอดเยี่ยมมี

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้การ

สื่อสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  ระดับดีเลิศ   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา นักเรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้าน

ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการ

ทดสอบอื่นๆ ระดับดีเลิศ  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน  และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มีเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อใน

ระดับชั้นที่สูงขึ้น ระดับยอดเยี่ยม นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดมี

คุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีจิตส านึกโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม ระดับยอด

เยี่ยม   มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม

และประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย ระดับยอดเยี่ยม   การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ

หลากหลาย ระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี ระดับยอดเยี่ยม  มีสุข

ภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข 

เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น ระดับยอดเยี่ยม  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ : ระดับยอดเยี่ยม  
โรงเรียนเอ้ืออ าพน มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ

สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและ
ของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ระดับยอดเยี่ยม มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อ
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ผลการจัดการศึกษาระดับยอดเยี่ยม มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพนักเรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  ระดับยอดเยี่ยม ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านวิชาชีพ  ระดับยอดเยี่ยม  ทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม  พร้อมจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษาระดับยอดเยี่ยม 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ: ระดับยอดเยีย่ม 

โรงเรียนเอ้ืออ าพนมีครูระดับประถมศึกษาทั้งหมด 9 คน มีครูจ านวน 9 คน  คิดเป็นร้อยละ  100  จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดของหลักสตูรสถานศึกษาในรูปแบบOn- site  และรูปแบบ On-
Line ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID -19ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริงมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริงมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้
ที่มีความจ าเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ  ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุป
องค์ความรู้ น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ระดับยอดเยี่ยม  ครูจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อย
ละ 96.29 ครูมีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ระดับยอดเยี่ยมครูจ านวน 9  
คน ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนและการประกอบสื่อการสอนในรูปแบบ On-Line และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ รวมทั้งปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนรู้สร้างโอกาสให้ผู้เรียนที่หลากหลาย  ระดับ
ยอดเยี่ยม  ครูจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 94.44 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์
เชิงบวก ให้นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน และนักเรียนรักนักเรียน นักเรียนรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข  ระดับยอดเยี่ยม  ครูจ านวน 9 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 มีการตรวจสอบและประเมินนักเรียน
อย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนานักเรียน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล ที่เหมาะสมกับ
เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนเพ่ือน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้  ระดับดีเลิศ  ครู
จ านวน 9 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ในรูปแบบOn- site  และรูปแบบ On-Line ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID -
19โดยครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ จากกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง และผู้ปกครองได้พบ
ครูประจ าชั้นทุกห้องเรียน ระดับยอดเยี่ยม  
 
มาตรฐานที่ 4 ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่โดดเด่น : ระดับยอดเยี่ยม 

โรงเรียนเอ้ืออ าพน มีการส่งเสริมให้โรงเรียนมีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ที่โดดเด่นโดยส่งเสริมให้นักเรียน
เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและค่านิยมที่พึงประสงค์อยู่ร่วมในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข
แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  จึงได้จัดโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมนักเรียนด้านคุณธรรม
จริยธรรม ระเบียบวินัย และค่านิยมที่พึงประสงค์ คือ โครงการสภาพัฒน์โครงการเทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์  จาก
การด าเนินงาน นักเรียน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 93.24ผลการด าเนินโครงการอยู่ในระดับยอดเยี่ยม นักเรียน
ปฏิบัติเป็นประจ าจนเกิดเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ “ไหว้สวย สะอาดกาย สะอาดใจ” 
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ส่งเสริมในด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยปลูกฝังให้นักเรียนมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในและ
นอกห้องเรียนในรูปแบบOn- site  และรูปแบบ On-Line ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID 
-19เช่น การทิ้งขยะลงถัง การใช้น้ าอย่างประหยัด การรู้จักน าขยะมาใช้ประโยชน์ จึงได้จัดโครงการและกิจกรรม
ส่งเสริมนักเรียนด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ โครงการ ES 3 R (รักษ์โลก)อีกท้ังบูรณาการเนื้อหาลงในหน่วย
การเรียนรู้เน้นความส าคัญของสิ่งแวดล้อมและน ามาปรับใช้กับชุมชนได้อย่างเหมาะสม  ผลการด าเนินโครงการอยู่
ในระดับยอดเยี่ยม จนเกิดเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ “รักษ์สิ่งแวดล้อม”และได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่
สนองต่อปรัชญา วิสัยทัศน์ของโรงเรียนบรรลุผลตามท่ีก าหนดไว้ ระดับยอดเยี่ยม 

 
มาตรฐานที่ 5 การส่งเสริมนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง : ระดับยอดเยี่ยม 
โรงเรียนเอ้ืออ าพน ได้มีการส่งเสริมนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง โดยจัดโครงการที่ส่งเสริมนโยบายใน

รูปแบบOn- site  และรูปแบบ On-Line ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID -19ส่งผลให้

ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นตามที่หลักสูตรก าหนดเทียบเคียงมาตรฐานสากลผ่านโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน โครงการพัฒนาด้านคณิตศาสตร์และการคิดวิเคราะห์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาษาไทยในสถานศึกษา  

ผลการด าเนินโครงการอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิด

สร้างสรรค์ สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้ เหมาะสมตามวัย ผ่านโครงการบรูณาการ จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  

โครงการพัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์ โครงการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ โครงการ ES 3 R (รักษ์โลก)โครงการแนะ

แนว  ผลการด าเนินโครงการอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบ วินัย 

และค่านิยมที่พึงประสงค์อยู่ร่วมในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย์ ผ่านโครงการเทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์ผลการด าเนินโครงการอยู่ในระดับยอดเยี่ยมส่งเสริมให้

ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีมีสุนทรียภาพ  ผ่านโครงการกีฬาสีภายในOn-Line โครงการสุนทรียภาพทางศิลปะและดนตรี  

ผลการด าเนินโครงการอยู่ในระดับยอดเยี่ยม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสบการณ์การณ์การใช้ภาษาต่างประเทศในการ

สื่อสารได้เหมาะสมกับวัยและมีเจตคติที่ดีในการใช้ภาษา ผ่านโครงการ Festival day  ผลการด าเนินโครงการอยู่

ในระดับยอดเยี่ยม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีบริการสังคมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ 

พลังงาน สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาไทย ผ่าน  โครงการ ES3 R (รักษ์โลก)  ผลการด าเนินโครงการอยู่ในระดับ

ยอดเยี่ยม ส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเป็น

แบบอย่างที่ดี ผ่านโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นครูมืออาชีพ ระดับยอดเยี่ยม ส่งเสริม

กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นระบบ อย่างมีคุณภาพ  ผ่านโครงการ

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ผลการด าเนินโครงการอยู่ในระดับยอดเยี่ยม และโครงการพิเศษสนอง

ต่อนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองบรรลุผลตามที่ก าหนดไว้ ผ่านโครงการ ES 3 R (รักษ์โลก) 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการด าเนินโครงการอยู่ในระดับดีเลิศ 
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2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ 
 2.1 มาตรฐานที่ 1 

2.1.1) สมุดบันทึกการเขียนไทย  
2.1.2) ผลงานของนักเรียน เช่น โครงงานSTEM ผลงานด้านศิลปะ 
2.1.3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระฯ ของโรงเรียนเอ้ืออ าพน 
2.1.4) รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 
2.1.5) แบบทดสอบต่าง ๆ  
2.1.6) แบบฝึกต่าง ๆ 
2.1.7) แบบสรุปผลการประเมินทักษะความสามารถในการอ่าน การเขียน ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 
2.1.8) สมุดบันทึกการตรวจสุขภาพของนักเรียน 
2.1.9) แบบสรุปผลการประเมินสมรรถนะด้านความสามารถในการสื่อสาร 
2.1.10) แบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนการท าโครงงาน STEM ในระดับชั้น ป.1-ป.6 
2.1.11) แบบบันทึกข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 
2.1.12) โล่รางวัล เกียรติบัตร ผลการแข่งขันจากภายนอก 

2.2 มาตรฐานที่ 2 
2.2.1) หลักสูตรสถานศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2561 
2.2.2) สื่อและสื่อเทคโนโลยี 
2.2.3) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสามปี   
2.2.4) แผนปฏิบัติการประจ าปี    
2.2.5) รายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน    
2.2.6) โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 
2.2.7) วาระการประชุม  และรายงานการประชุม 
2.2.8) หนังสือให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการโรงเรียน    
2.2.9) รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)  2561,2562,2563 
2.2.10) ปฏิทินปฏิบัติงาน 
2.2.11) เครื่องมือการประเมินภายในระดับข้ันพ้ืนฐาน  ตามมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ 
2.2.12) ค าสั่งของโรงเรียน 
2.2.13) สภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
2.2.14) โล่รางวัล  ถ้วยรางวัล  และเกียรติบัตร 

2.3 มาตรฐานที่ 3   
2.3.1) แผนการจัดการเรียนรู้   
2.3.2) วิจัยในชั้นเรียน 
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2.3.3) สภาพแวดล้อมในห้องเรียน 
2.3.4) เกียรติบัตร 
2.3.5) สื่อที่ครูผลิต 
2.3.6) ใบงานใบความรู้    
2.3.7) บันทึกหลังการสอน 

        2.3.8) แบบสรุปนิเทศการสอน 
         2.3.9) เอกสารการเก็บคะแนน ปพ.5 
         2.3.10) แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคล 
         2.3.11) เอกสาร ปพ.1 ปพ.6 ปพ.8 

2.4 มาตรฐานที่ 4 ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่โดดเด่น 
  2.4.1) แผนปฏิบัติการประจ าปี 
  2.4.2) รายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน 

2.4.3) รูปภาพนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวัน   
    2.5 มาตรฐานที่ 5 การส่งเสริมนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 

  2.5.1) แผนปฏิบัติการประจ าปี 
  2.5.2) รายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน 

2.5.3) หนังสือความร่วมมือ 

 
3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้ระดับคุณภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ 
 3.1 แผนปฏิบัติงานที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 คือ  
 3R และ 8C   

3.2 แผนปฏิบัติงานที่  2ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาต่ ากว่าเกณฑ์ ในแต่ละสาระการเรียนรู้ให้มีผลการเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 
3.3 แผนปฏิบัติงานที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนระดับชั้น ป.6 มีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ทุกกลุ่มสาระการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 
3.4 แผนปฏิบัติงานที่ 4ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการประเมินผู้เรียนอย่างถูกต้องก่อนมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อน ามาพัฒนานักเรียน 
3.5 แผนปฏิบัติงานที่ 5 ส่งเสริมให้ครูพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
3.6 แผนปฏิบัติงานที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น โดยเฉพาะวิชา
คณิตศาสตร์ ผ่านโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

4.นวัตกรรม/แบบอย่างท่ีดี 
- 
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5.ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
5.1 โรงเรียนเอ้ืออ าพน มีการส่งเสริมให้นักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และค่านิยมที่พึง

ประสงคต์่อหน้าที่ของตนเองในด้านต่างๆ จนเกิดเป็นอัตลักษณ์ของนักเรียน คือ “ไหว้สวย สะอาดกาย สะอาดใจ” 
และเอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ “รักษ์สิ่งแวดล้อม” ที่สนองต่อปรัชญา วิสัยทัศน์ของโรงเรียนบรรลุผลตามที่
ก าหนดไว้  โดยจัดโครงการสภาพัฒน์โครงการเทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตส านึกต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และบุคคลส าคัญของชาติไทย  และมีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ ผู้มีพระคุณ  ส่งเสริมด้าน
ประชาธิปไตยในโรงเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน  กิจกรรมเลือกหัวหน้าห้องเรียน ในรูปแบบ
On- site  และแบบ On-Line ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID -19เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้
การใช้สิทธิเสรีภาพของตนเองตามวัย  รู้จักการปฏิบัติตามกฎกติกาในการเลือกตั้ง  พร้อมทั้งยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืนอย่างมีเหตุผล เป็นผู้น าผู้ตามที่ดี  สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายระหว่าง
บุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา เป็นต้น  และการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนากิจกรรมวัน
ส าคัญของชาติกิจกรรมวันปิยมหาราช กิจกรรมคล้ายวันสวรรคต ร. 9วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ โดยในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ จะมีพ่ีประถมปลายดูแลน้องๆ ช่วยคุณครูในการท ากิจกรรมต่างๆ เป็นสิ่งส าคัญในการฝึกนักเรียน
ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยและค่านิยมที่พึงประสงค์อยู่ร่วมในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข 
ทั้งแสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมปุ๋ยหมักอินทรีย์ 
โดยปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักน าใบไม้ หรือหญ้าที่แห้งแล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ทั้งในและนอกห้องเรียนเช่น การทิ้งขยะลงถัง การใช้น้ าอย่างประหยัด จึงจัดโครงการและกิจกรรมส่งเสริมนักเรียน
ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ โครงการ ES 3 R (รักษ์โลก)กิจกรรม Say no ถุงพลาสติกกิจกรรมประดิษฐ์
บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติกิจกรรมประดิษฐ์สิ่งของจากสิ่งเหลือใช้กิจกรรมน้ าหมักชีวภาพกิจกรรมกล่องนมวิเศษ
กิจกรรมคัดแยกขยะ/ธนาคารขยะ เป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบOn- site  และรูปแบบ On-Line ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID -19 อีกทั้งบูรณาการเนื้อหาลงในหน่วยการเรียนรู้เน้นความส าคัญ
ของสิ่งแวดล้อมและน ามาปรับใช้กับชุมชนได้อย่างเหมาะสม นักเรียนปฏิบัติเป็นประจ าจนกลายเป็นอัตลักษณ์และ
กลายเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนเอื้ออ าพน ท าให้เกิดความโดดเด่นที่เห็นได้อย่างชัดเจน 

5.2 โรงเรียนเอ้ืออ าพน ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะ  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  โดยจัดโครงการ

ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างถูกต้องและรู้เท่าทัน  กิจกรรมท่องไปในโลก Internet  กิจกรรมรู้เท่าทันการใช้

สื่อเทคโนโลยีในการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จากการสืบค้นข้อมูลจาก

การเรียนรู้แต่ละวิชา และการท างานกลุ่มในรูปแบบ On-Line ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

COVID -19 นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้การสื่อสาร  มีการท างานอย่างสร้างสรรค์ 

และมีคุณธรรม  โดยจัดโครงการส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างถูกต้องและรู้เท่าทัน  กิ จกรรม light bot 

กิจกรรมรู้เท่าทันการใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนรู้การสร้างผลงานจากการใช้โปรแกรมตกแต่งต่างๆ  จนนักเรียน

สามารถสร้างผลงานได้  และไปร่วมแข่งขันกับหน่วยงานภายนอกจนได้รับรางวัลต่างๆเช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-6 
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จากการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน  ระดับชาติ จัดโดย

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง 2 เหรียญทอง และเหรียญทองแดง 

ระดับชาติ การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ป.4-6 การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ป.4-6  การแข่งขันร้องเพลง

สากล ป.4-6 จากการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนระดับชาติ 

จัดโดยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษา

เอกชนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ การตอบปัญหาสุขศึกษาและพล

ศึกษา ป.4-6 จากการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน 

ระดับชาติ จัดโดยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสมาคมคณะกรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้รับรางวัลเหรียญเงิน (ชาย

,หญิง)ประกวดมารยาทไทย ป.1-3 จากการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียน

โรงเรียนเอกชน ระดับชาติ จัดโดยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสมาคมคณะกรรมการ

ประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจากการด าเนินงานส่งผลให้เกิดความโดดเด่นที่ส่งผลกระทบที่ดีต่อ

สถานศึกษา  

 นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการจัดการเรียนแบบสามภาษา ผ่านห้องเรียนพิเศษทางภาษาอังกฤษกับคุณครู
ต่างชาติ และการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในรูปแบบOn- site  และแบบ On-Line ภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID -19 เพ่ือให้เด็กเกิดความเป็นสากลสามารถอยู่ร่วมกับผู้คนที่แตกต่างหลากหลาย
ได้อย่างมีความสุข 
 
6.โรงเรียนได้ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

1. จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิง
รุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 

2. ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น และหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการจ าเป็นของ
กลุ่มเป้าหมาย และแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่ 

3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไข้สถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจน
จัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากข้ึน 

4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพ่ือเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิตและสร้างอาชีพ  อาทิ 
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูและสุขภาพ 
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5. พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์และ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน เพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลเป็น
ขั้นตอน  

6. ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใช้ภาษาอย่าง
หลากหลาย เพื่อวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและภาษาที่สาม
ในการ ต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

7. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย สุจริต     
จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

8. พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
9. เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้

สนสิ่งแวดล้อม 
10. ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพและสร้าง

รายได ้
11. สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
12. พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จ าเป็น เพ่ือท าหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train TheTrainer)

และขยายผลการพัฒนาผ่าศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human CapitalExcellence Center: 
HCEC)  

13. ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 
(ExcellenceIndividual Development Plan: EIDP)  
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ส่วนที่ 2 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 
1. ข้อมูลพื้นฐาน 

1.1 โรงเรียนเอ้ืออ าพน  รหัส  1186100018  ที่ตั้งเลขที่  156   ต าบลละแม  อ าเภอละแม  จังหวัดชุมพร  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท์  077 -559-429 , 081-565-2421  
โ ท ร ส า ร  0 7 7 -5 5 9 -4 2 9   email :  euaumpon2001@gmail. com website : 
www.euaumposchool.com ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม 2544 เปิดสอนระดับ เตรียม
อนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2564มี 338 คน จ านวนบุคลากร
โรงเรียน 43 คน 

1.2 ลักษณะผู้รับใบอนุญาต  
  บุคคลธรรมดา 

นิติบุคคล 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/บริษัท 
มูลนิธิในพุทธศาสนา/การกุศลของวัด 
มูลนิธิในคริสต์ศาสนา 
มูลนิธิในศาสนาอิสลาม 
อ่ืน ๆ  (ระบุ).................................     

ประเภทโรงเรียน 
  ประเภทโรงเรียนในระบบ 

  สามัญศึกษา 
   การกุศลของวัด 
   การศึกษาพิเศษ 
   การศึกษาสงเคราะห์ 
   ในพระราชูปถัมภ์ 
   สามัญปกต ิ
   อิสลามควบคู่สามัญ  
การจัดการเรียนการสอน 

  ปกติ  (สามัญศึกษา) 
  English  Programได้รับอนญุาตเมื่อ...................................................  

 
  

 

 
 

 

 

mailto:euaumpon2001@gmail.com
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1.3 จ านวนห้องเรียน/ผู้เรียนจ าแนกตามระดับที่เปิดสอน 
 

ระดับที่เปิดสอน 
จ านวนห้องเรียน 

จ านวนผู้เรียน
ปกต ิ

จ านวนผู้เรียนที่มี
ความต้องการ

พิเศษ 
รวมจ านวน

ผู้เรียน 
ห้องเรียนปกติ ห้องเรียน EP ชาย หญิง ชาย หญิง 

ระดับก่อนประถมศึกษา        
อนุบาลปีที่1 2 - 17 19 - - 36 
อนุบาลปีที่2 2 - 26 24 - - 50 
อนุบาลปีที่3 2 - 26 21 - - 47 

รวม 6 0 69 64 0 0 133 
ระดับประถมศึกษา     - -  

ประถมศึกษาปีที่ 1 2 - 22 16 - - 38 
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 - 16 16 - - 32 
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 - 19 18 - - 37 
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 - 12 9 - - 21 
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 - 16 12 - - 28 
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 - 11 12 - - 23 

รวม 7 0 96 83 0 0 179 
 

1.3จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  1.3.1 สรุปจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ต าแหน่ง 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวม 
ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      
- ผู้รับใบอนุญาต - - - - - 
- ผู้จัดการ - - - - - 
- ผู้อ านวยการ - 1 - - 1 
- รอง/ผู้อ านวยการ - - - 1 1 

รวม 0 1 0 1 2 
2. ผู้สอนการศึกษาปฐมวัย      

- ครูบรรจุ - 7 - - 7 
- ครูต่างชาติ - 1 - - 1 
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3. ผู้สอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน      
ระดับประถมศึกษา      

- ครูบรรจุ - 7 - - 7 
- ครูต่างชาติ - 2 - - 2 

ระดับมัธยมศึกษา      
- ครูบรรจุ - - - - - 

- ครูต่างชาติ - - - - - 
รวม 0 17 0 0 17 

4. บุคลากรทางการศึกษา      
- เจ้าหน้าที่ - 2 - - 2 

5.อ่ืนๆ (ระบ)ุ…      
- ไม่บรรจุ 2 20 - -  
รวม 2 22 0 0 2 
รวมทั้งสิ้น 2 40 0 1 43 

 
 สรุปอัตราส่วน 
  ระดับปฐมวัย 

จ านวนผู้เรียนต่อครู    17:1 
จ านวนผู้เรียนต่อห้อง  17:1 

  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   ระดับประถมศึกษา 

จ านวนผู้เรียนต่อครู    20 : 1 
จ านวนผู้เรียนต่อห้อง  20 :1 
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  1.3.2  สรุปจ านวนครูผู้สอน จ าแนกตามระดับและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   กรณีท่ี 1 ครูสอนหลายระดับชั้นให้กรอกข้อมูลในระดับที่มีจ านวนชั่วโมงสอนมากท่ีสุด 
   กรณีที่  2 ครูที่จบวิชาเอกการประถมศึกษาถือว่าตรงเอกสามารถสอนได้ในทุกวิชา ใน
ระดับประถมศึกษา 

ระดับ/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จ านวนครูผู้สอน 
ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

ตรงเอก ไม่ตรง
เอก 

ตรงเอก ไม่ตรง
เอก 

ตรงเอก ไม่ตรง
เอก 

ปฐมวัย  7 - - - - 
ภาษาไทย - - 1 3 - - 
คณิตศาสตร์ - - 2 1 - - 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 2 - - - 
สังคมศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 

- - - 5 - - 

สุขศึกษาและพลศึกษา - - 1 - - - 
ศิลปะ - - - 1 - - 
การงานอาชีพ - - - 3 - - 
ภาษาต่างประเทศ - - 5 - - - 

 
1.3.3สรุปจ านวนครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
จ านวนครูผู้สอน 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

กิจกรรมนักเรียน - - 

- ลูกเสือ  - 
- เนตรนารี  - 
- ยุวกาชาด - - 
- ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ - - 
- รักษาดินแดน (ร.ด.) - - 
- กิจกรรมชุมนุม ชมรม  - 
- อ่ืนๆ...ให้ระบุ - - 

กิจกรรมแนะแนว  - 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  - 
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1.3.4 สรุปจ านวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
ลูกเสือ/เนตรนาร ี

/ยุวกาชาด/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
จ านวน

ผู้บังคับบญัชา 
จ านวนวุฒิทางลูกเสือ การจัดตั้งกองลูกเสือ 

มีวุฒิ ไม่มีวุฒิ จัดตั้ง ไม่จัดตั้ง 
ลูกเสือ เนตรนารี ส ารอง 4 4 -  - 
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ  3 3 -  - 
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 3 3 - -  
ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ - - - - - 
ยุวกาชาด - - - - - 
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ - - - - - 

รวม 10 10 0 2 1 
 

1.3.5  สรุปจ านวนครูที่ท าหน้าที่คัดกรอง  และนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
 (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนร่วม) 

จ านวนครูที่ท าหน้าที่คัดกรอง จ านวนนักเรียนพิเศษ 

เข้ารับ
การ

อบรม 

หน่วยงานที่เข้ารับการ
อบรม 

ครูที่ได้รับการขึ้นทะเบียน 
เป็นผู้คัดกรองของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ครูที่ได้รับ
เงินเพิ่ม
พิเศษ 

(พ.ค.ก.) 

ทั้งหม
ด 

ขึ้น
ทะเบีย

น 

ไม่ขึ้น
ทะเบีย

น 

- - - - - - - 
 

1.3.6  สรุปจ านวนครูที่เข้ารบัการอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม 
จ านวนครูที่เข้ารับ 

การอบรม 
หน่วยงานที่เข้ารับการอบรม ปี พ.ศ......... 

- - - 
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2. ข้อมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ปรัชญา พ้ืนฐานดี ความรู้เด่น เน้นคุณธรรม 
วิสัยทัศน์ โรงเรียนเอ้ืออ าพน เป็นสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มี

ศักยภาพทัดเทียมมาตรฐานสากล มีคุณลักษณะเป็นพลโลก บนพ้ืนฐาน
ความเป็นไทยและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

พันธกิจ 1.ส่งเสริมให้จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพมีทักษะที่จ าเป็น
ตามท่ีหลักสูตรก าหนดเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
2.ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้ เหมาะสม
ตามวัย 
3.ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบ วินัย และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์อยู่ร่วมในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข แสดงออกถึง
ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
4.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีมีสุนทรียภาพ 
5.ส่งเสริมให้เด็กมีประสบการณ์การณ์การใช้ภาษาต่างประเทศในการ
สื่อสารได้เหมาะสมกับวัยและมีเจตคติท่ีดีในการใช้ภาษา 
6.ส่งเสริมให้มีบริการสังคมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย มีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ พลังงาน สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาไทย 
7.ส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ โดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเป็นแบบอย่างที่ดี 
8.ส่งเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีเป็นระบบ อย่างมีคุณภาพ 
9.โรงเรียนมีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ที่เด่นชัด 

เป้าหมาย 1.ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามที่หลักสูตรก าหนด 
2.ผู้เรียนรักการเรียนรู้ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และมี
ทักษะในการท างาน 
3.ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ กล้าพูดกล้า
แสดงออกและแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย 
4.ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ แสดงออก
ถึงความรักชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
5.ผู้เรียนอยู่ร่วมในสังคมโลกได้อย่างมีความสุขร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม
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โลก 
6.ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ 
7.ผู้เรียนมีประสบการณ์การใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้เหมาะสม
กับวัยและมีเจตคติท่ีดีในการใช้ภาษา 
8.ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี
ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น และเห็น คุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย และ
แสดงออกได้อย่างเหมาะสม 
9. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนและสังคม 
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
10.ครูผู้สอนมีความสามารถในการจัดการศึกษาตามแนวทางเทียบเคียง
มาตรฐานสากล เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
11.ครูผู้สอนพัฒนาตนเอง และปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม
จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี 
12.โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
อย่างรอบด้าน ตอบสนองต่อการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
13.โรงเรียนมีการจัดการที่เป็นระบบแบบมีส่วนร่วมมีสภาพแวดล้อมและ
การบริการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
14.โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
15.ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมที่เหมาะสม และพึงพอใจการ
ด าเนินงานของโรงเรียน 
16.โรงเรียนมีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนเด่นชัด 

ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 2.พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นระบบ 
กลยุทธ์ที่3.พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญตอบสนองต่อการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 4.พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5.ส่งเสริมมาตรการตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 6. ส่งเสริมอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ให้โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ 

เอกลักษณ์ “รักษ์สิ่งแวดล้อม” 
อัตลักษณ์ “ไหว้สวย สะอาดกาย สะอาดใจ” 
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3. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 

 
ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

ระดับปฐมวัย        
ยุทธศาสตร์ 

ที ่1 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

1. โครงการ
ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการด้าน
สติปัญญา 
1.1 กิจกรรมเล่า
เร่ืองจากภาพ 
1.2 กิจกรรมภาษา
วันนี ้
1.3 กิจกรรมนัก
ทดลองน้อย 
1.4 กิจกรรมศิลปะ
จากการใช้ส ี
 

ร้อยละ 
85 

ยอดเยี่ยม 
1.1 ร้อยละของเด็กที่เล่า/
เล่าเร่ืองตามความคิดและ
จินตนาการของตนเองได้ใน
เกณฑ์ดีขึ้นไป 
1.2 ร้อยละของเด็กที่
สร้างสรรค์ผลงานแปลกใหม่ 
หลากหลาย ตามความคิด
ของตนเองได้ในเกณฑ์ดีขึ้น
ไป 
1.3ร้อยละของเด็กที่กล้าพูด
กล้าแสดงออกได้เหมาะสม
กับวัย และสถานการณไ์ด้ใน
เกณฑ์ดีขึ้นไป 

94.09 ยอดเยี่ยม 
เด็กสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว 
ซักถามอย่างตั้งใจ และรัก
การเรียนรู้มีความคิดรวบ
ยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่
เกิดจากประสบการณ์
เรียนรู้ มีทักษะทางภาษาที่
เหมาะสมกับวัย มีทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ มีจินตนาการ 
และความคิกสร้างสรรค์ 
 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 

- จัดการศึกษาทุก
ระดับ ทุกประเภท 
โดยใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ รวมทั้ง
แนวทางการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกและการ
วัดประเมินผลเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน ที่
สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา
แห่งชาต ิ
- ส่งเสริมให้ใช้ภาษา
ท้องถิ่นร่วมกับ
ภาษาไทยเปน็สื่อ
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

  1.4ร้อยละของเด็กบอก
เร่ืองราวความรู้สึก และ
ความต้องการของตนเองได้
ในเกณฑ์ดีขึ้นไป 

 1.5ร้อยละของเด็กบอกสภาพ
ภายในและภายนอก
โรงเรียนได้ในเกณฑ์ดีขึ้นไป 

 1.6ร้อยละของเด็กบอก
ต าแหน่งทิศทาง ระยะทาง 
และเปรียบเทียบน้ าหนัก
ของสิ่งของรอบตัวได้ตามวัย
ในเกณฑ์ดีขึ้นไป 

 1.7ร้อยละของเด็กบอก
คุณลักษณะจัดประเภท 
และคุณสมบตัิของสิ่งต่างๆ
ได้ ในเกณฑ์ดีขึ้นไป 

 1.8ร้อยละของเด็กที่คิดและ
แก้ปัญหาในการเล่น และ

จัดการเรียนการสอน
ในพื้นที่ที่ใช้ภาษา
อย่างหลากหลาย เพื่อ
วางรากฐานให้ผู้เรียนมี
พัฒนาการด้านการคิด
วิเคราะห์ รวมทั้งมี
ทักษะการสื่อสารและ
ใช้ภาษาที่สามในการ
ต่อยอดการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 
-ให้ผู้เรียน ครู 
ผู้บริหารทางการศึกษา
มีแผนพัฒนา
รายบุคคลผา่น
แผนพัฒนารายบุคคล
สู่ความเป็นเลิศ (Ex-
cellence Individual 
Development Plan 



26 

 

 

 

 
ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

การท ากิจกรรมต่างๆได้
อย่างมีเหตุผลตามวัยใน
เกณฑ์ดีขึ้นไป 

:EIDP) 
 

2. โครงการ
ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการด้าน
อารมณ์และจิตใจ
ของเด็ก 
2.1 กิจกรรมร้อง
เพลงประกอบ
ท่าทางในวนัส าคัญ 
2.2 กิจกรรมสมาธิ
ก่อนเรียน 
2.3 กิจกรรมนักปั้น
หรรษา 
 

ร้อยละ85 ยอดเยี่ยม 
1.1ร้อยละของผู้เรียนแสดง
ความสนใจ ชื่นชอบ มี
อารมณ์ร่วมไปกับ
เสียงดนตรี ทา่ทาง และ
จังหวะของการเคลื่อนไหว 
ระดับดีขึ้นไป 
 1.2 ร้อยละของผู้เรียนมี
ความสุขในการท ากิจกรรม
ร่วมกับผู้อื่น 
1.3ร้อยละของผู้เรียน
ควบคุมและแสดงออกทาง
อารมณ์ได้อย่างเหมาะสม 
ในระดับดีขึ้นไป 
1.4ร้อยละของผู้เรียนแสดง

91.97 ยอดเยี่ยม 
เด็กมีความร่าเริงแจ่มใส มี
ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 
มีความมั่นใจและกล้า
แสดงออกสามารถควบคุม
อารมณ์ตนเองได้เหมาะสม
กับวัยมีความชืน่ชมศลิปะ 
ดนตรี การเคลื่อนไหว 
และรักธรรมชาต ิ
เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID -19 โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบในรูปแบบ On-Line 
 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของเด็ก 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 

- จัดการศึกษาทุก
ระดับ ทุกประเภท 
โดยใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ รวมทั้ง
แนวทางการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกและการ
วัดประเมินผลเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน ที่
สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา
แห่งชาต ิ
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

ความสนใจ มีอารมณ์ร่วมไป
กับสีสัน รปูทรง ของงาน
ศิลปะ ในระดับดีขึ้นไป  
 1.5ร้อยละของผู้เรียนแสดง
ความชื่นชอบตืน่ตา ตืน่ใจ 
สนใจใคร่รู้ธรรมชาติรอบตัว 
ระดับดีขึ้นไป 
1.6ร้อยละของผู้เรียนแสดง
ท่าทางยินดี หรือพูดชมเชย 
ในความสามารถของตนเอง 
และผู้อื่น ในระดับดีขึ้นไป 
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

3. โครงการ
ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการด้าน
สังคม 
3.1 กิจกรรมนิทาน
คุณธรรม 
3.2 กิจกรรมของ
หายได้คืน 
3.3 กิจกรรม ES 
Award 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ85 ยอดเยี่ยม 
1.1 ร้อยละของนักเรียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามที่โรงเรียนก าหนด 
 

94.88 ยอดเยี่ยม 
เด็กมีวินัย ความ
รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่ง
สอนของพ่อแม่ ครู
อาจารย์มีความซื่อสัตย์
สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปนั 
สามารถเล่นและท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้เห็นถึง
ความส าคัญและเห็นคุณค่า
ในการประพฤติตนตาม
แบบอย่างวฒันธรรมไทย 
มีมารยาทในการไหว้ การ
กราบ การเดินผา่นผู้ใหญ่ 
การฟัง การพูด  ได้อย่าง
ถูกต้อง เห็นถึงความส าคัญ 
และเห็นคุณค่าในการ
ปฏิบัติตนตามแบบอย่าง
วัฒนธรรมไทย 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของเด็ก 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการ
จัดและสนับสนนุ
การศึกษาเอกชน 

-จัดการศึกษาทุกระดับ 
ทุกประเภท โดยใช้
หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ รวมทั้ง
แนวทางการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกและการ
วัดประเมินผลเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน ที่
สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา
แห่งชาต ิ
- ปลูกฝังผู้เรียนให้มี
หลักคิดที่ถูกต้องด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
และเป็นผู้มีความ
พอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสา โดย
กระบวนการลูกเสือ 
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

 
 
 
 
 

เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID -19 โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบในรูปแบบ On-Line 
 

และยุวกาชาด 
- สนับสนนุกิจกรรม
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมชิอบ 
 

4. โครงการกีฬาสี
ภายใน 
4.1กิจกรรมกีฬาสี 
ES Game 

ร้อยละ 
85 

ระดับดีเลิศ 
1.ร้อยละของผู้เรียนมีสุข
ภาวะที่ดี มสีุนทรียภาพ 
2.ร้อยละของผู้เรียนมีสุข
นิสัยในการดูแลสุขภาพกาย
และออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
3.ร้อยละของครูที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงและสมบูรณ์ มี
โอกาสสร้างความสัมพนัธ์
แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกัน

ร้อยละ
97.99 

ระดับยอดเยี่ยม 
ครูแลนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้
อภัย เห็นคุณค่าในตนเอง 
ออกก าลังกาย และกล้า
แสดงออก 
เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID -19 โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบในรูปแบบ On-Line 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของเด็ก 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 

-พัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรอบรู้และทักษะ
ชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการด ารงชีวติ และ
สร้างอาชพี อาทิ การ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั สุข
ภาวะและทัศนคติ ที่ดี
ต่อการดูแลสุขภาพ 
-สนับสนนุกิจกรรมการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

และกันสร้างความสามัคคีให้
เกิดขึ้นในองค์กร 

และประพฤติมชิอบ 
 

 5.โครงการ
โภชนาการสมวัย
เด็กไทยดูดี4.0 
 

ร้อยละ 
85 

ยอดเยี่ยม 
1ร้อยละของผู้เขา้ร่วม
โครงการรู้จักการออกก าลัง
กาย  

2.ร้อยละของผูเ้ข้าร่วม
โครงการที่มีน้ าหนัก  ส่วนสูง 
และสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ ์
 3.ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีสุขนิสัยในการ ดูแล
สุขภาพของตน 
4.ร้อยละของผูเ้ข้าร่วม
กิจกรรมมีสุขนิสัยในการ ดูแล
สุขภาพของตน 

5.ร้อยละของผูเ้ข้าร่วม

96.68 ยอดเยี่ยม 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะ
ในการออกก าลังกายที่
ถูกต้องมีทักษะและความรู้
ในการรับประทานอาหาร
อย่างมีคุณค่าสามารถน า
ทักษะที่ได้รบัไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัสามารถ
แนะน าผู้อื่นและบอก
ประโยชนช์องการออก
ก าลังกายได้เป็นอยา่งดี 
เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID -19 โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของเด็ก 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการ
จัดและสนับสนนุ
การศึกษาเอกชน 

-พัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรอบรู้และทักษะ
ชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการด ารงชีวติ และ
สร้างอาชพี อาทิ การ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั สุข
ภาวะและทัศนคติ ที่ดี
ต่อการดูแลสุขภาพ 
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

โครงการมรีอบเอวท่ีลดลง 
ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการ
รู้จักการออกก าลังกายและ
ดูแลโภชนาการของตนได ้

6.ร้อยละของผูเ้ข้าร่วม
โครงการสามารถป้องกัน 
หลีกเลี่ยง ต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อ
โรค 
7.ร้อยละของผูเ้ข้าร่วม
กิจกรรมโภชนาการด ี

8.ร้อยละของผูเ้ข้าร่วม
กิจกรรมไดร้ับความรู้เกี่ยวกับ
ข้อมูลทางโภชนาการ 

แบบในรูปแบบ On- site 
ควบคู่รูปแบบ On-Line  
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

 6.โครงการความรู้สู่
รั้ว ES 
6.1กิจกรรมความรู้
สู่โลกกว้าง 
6.2กิจกรรมอาชีพ
ในชุมชน 
6.3กิจกรรม
ผู้ปกครองอาสา 
6.4 กิจกรรมหนู
น้อยนักคิด 

ร้อยละ85 ยอดเยี่ยม 
1.1 ร้อยละของ ครู นักเรียน
ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ
และมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
1.2ร้อยละของนักเรียนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพในชุมชน ในระดับดี
ขึ้นไป 
1.3ร้อยละของนักเรียนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์
ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ ใน
ระดับดีขึ้นไป 
 

95.38 ยอดเยี่ยม 
ครู ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
ในการท ากจิกรรมร่วมกัน
กับเด็กเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่าง
สถานศึกษาและผู้มสี่วน
เก่ียวข้อง ทั้งในและนอก
สถานศึกษานักเรียนมี
ความสนใจในกิจกรรม 
 
 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของเด็ก 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการ
จัดและสนับสนนุ
การศึกษาเอกชน 

-ส่งเสริมพัฒนากรอบ
หลักสูตรระดับท้องถิ่น
และหลักสูตร
สถานศึกษาตามความ
ต้องการจ าเป็นของ
กลุ่มเป้าหมายและ
แตกต่างหลากหลาย
ตามบริบทพื้นที ่
-พัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรอบรู้และทักษะ
ชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการด ารงชีวติ และ
สร้างอาชพี อาทิ การ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั สุข
ภาวะและทัศนคติ ที่ดี
ต่อการดูแลสุขภาพ 
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

 7. โครงการฉลาม
น้อย ES 

ร้อยละ 
85 

ระดับดีเลิศ - เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID -19ไม่มีการด าเนนิ
กิจกรรม จึงไม่มีผลการ
ด าเนินโครงการ 
 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของเด็ก 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการ
จัดและสนับสนนุ
การศึกษาเอกชน 

-พัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะการคิกวิเคราะห์
สามารถแก้ไข
สถานการณ์เฉพาะ
หน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดย
จัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning)
จากประสบการณ์จริง
หรือจากสถานการณ์
จ าลองผา่นการลงมือ
ปฏิบัติตลอดจนการ
เรียนการสอนในเชิง
แสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปิดโลกทัศน์มุมมอง
ร่วมกันของผู้เรียนและ
ครูให้มากข้ึน 
-พัฒนาผู้เรียนให้มี
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

ความรอบรู้และทักษะ
ชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการด ารงชีวติ และ
สร้างอาชพี อาทิ การ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั สุข
ภาวะและทัศนคติ ที่ดี
ต่อการดูแลสุขภาพ 
 

 8. โครงการเทิดทูน
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
8.1 กิจกรรมวัน
ส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
8.2 กิจกรรมวัน
ส าคัญของชาต ิ

ร้อยละ 
85 

ระดับดีเลิศ 
1.ร้อยละของนักเรียนเห็น
คุณค่าและปฏิบัติตนในศา
สนพิธีพิธีกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนาและมีความรู้ความ
เข้าใจคุณธรรมจริยธรรม
และน าไปปรับใช้ประจ าวัน
ได้อย่างเหมาะสม 
2.นักเรียนโรงเรียนเอ้ือ
อ าพนได้แสดงความ

ร้อยละ 
94 

ระดับยอดเยี่ยม 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงถึง
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ น้อม
ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณในสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ 
9 เห็นคุณค่าและปฏิบัติ
ตนในศาสนพิธีพธิีวัน
ส าคัญทางศาสนาและมี

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของเด็ก 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษาของ

-ส่งเสริมพัฒนากรอบ
หลักสูตรรระดับ
ท้องถิ่นและหลักสูตร
สถานศึกษาตามความ
ต้องการจ าเป็นของ
กลุ่มเป้าหมายและ
แตกต่างหลากหลาย
ตามบริบทพื้นที ่
-พัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรอบรู้และทักษะ
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

จงรักภักดีที่มีต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์  
3.ร้อยละของผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมแสดงถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์และนอบ
น้อมในส านึกพระมหา
กรุณาธิคุณใน ร.9 

ความรู้ความเข้าใจใน
คุณธรรมจริยธรรมและ
น าไปปรบัใช้ประจ าวนัได้  
เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID -19 โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบในรูปแบบ On- site 
ควบคู่รูปแบบ On-Line  
 

โรงเรียนเอกชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการ
จัดและสนับสนนุ
การศึกษาเอกชน 

ชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการด ารงชีวติ และ
สร้างอาชพี อาทิ การ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั สุข
ภาวะและทัศนคติ ที่ดี
ต่อการดูแลสุขภาพ 
-ปลูกผังผู้เรียนให้มี
หลักคิดที่ถูกต้องด้าน 
คุณธรรม จริยธรรม 
และเป็นผู้มีความ
พอเพียง  วินัย สุจริต  
จิตอาสา โดย
กระบวนการ ลูกเสือ 
และยุวกาชาด 
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

 9. โครงการ ES 3 
R (รักษ์โลก) 
9.1 กิจกรรม Say 
no ถุงพลาสติก 
9.2 กิจกรรม
ประดิษฐบ์รรจุ
ภัณฑ์จาก
ธรรมชาต ิ
9.3 กิจกรรม
ประดิษฐ์สิง่ของ
จากสิ่งเหลือใช้ 
9.4 กิจกรรมน้ า
หมักชีวภาพ 
9.5 กิจกรรมกล่อง
นมวิเศษ 
9.6 กิจกรรมคัด
แยกขยะ/ธนาคาร
ขยะ 

ร้อยละ 
85 

ระดับดีเลิศ 
1. ร้อยละของผู้เรียนมีการ
วางแผนการท างาน และ
ด าเนินการจนส าเร็จ 
2.ร้อยละของผู้เรียนท างาน
อย่างมีความสุข มุ่งมัน่
พัฒนางาน และภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง 
3. ร้อยละของผู้เรียนท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได ้
4. ร้อยละของผู้เรียนมี
ความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต
และหาความรู้เกี่ยวกับอาชพี
ที่ตนเองสนใจ 
5.ร้อยละของผู้เรียน
ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วม
อนุรักษ์ และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 
92 

ระดับยอดเยี่ยม 
1. นักเรียนสามารถการ
วางแผนการท างาน และ
ด าเนินการจนส าเร็จ 
2. นักเรียนสามารถท างาน
อย่างมีความสุข มุ่งมัน่
พัฒนางาน และภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง 
3. นักเรียนสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได ้
4. นักเรียนมีความรู้สึกที่ดี
ต่ออาชีพสุจริตและหา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ 
5. นักเรียนตระหนัก รู้
คุณค่า ร่วมอนุรักษ์ และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
6.นักเรียนสามารถดูแล

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 
มาตรฐานที่ 3 
การจัด
ประสบการณ์ที่
เน้นเด็กเป็น
ส าคัญ 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การปฏิรูประบบ
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาเอกชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการ
จัดและสนับสนนุ
การศึกษาเอกชน 

พัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะการคิกวิเคราะห์
สามารถแก้ไข
สถานการณ์เฉพาะ
หน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดย
จัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning)
จากประสบการณ์จริง
หรือจากสถานการณ์
จ าลองผา่นการลงมือ
ปฏิบัติตลอดจนการ
เรียนการสอนในเชิง
แสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปิดโลกทัศน์มุมมอง
ร่วมกันของผู้เรียนและ
ครูให้มากข้ึน 
-พัฒนาผู้เรียนให้มี
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

 6.ร้อยละของผู้เรียนมีการ
ดูแลสาธารณะสมบัติและ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

สาธารณะสมบัติและรักษา
สิ่งแวดล้อมได ้
เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID -19 โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบในรูปแบบ On- site 
ควบคู่รูปแบบ On-Line  
 

ความรอบรู้และทักษะ
ชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการด ารงชีวติ และ
สร้างอาชพี อาทิ การ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั สุข
ภาวะและทัศนคติ ที่ดี
ต่อการดูแลสุขภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 2 

พัฒนา
คุณภาพการ
บริหารจัด

การศึกษาให้
เป็นระบบ 

1. โครงการ
ประสานสัมพนัธ์ 
บ้าน – โรงเรียน 
1.1 กิจกรรมเยี่ยม
บ้าน 
1.2 กิจกรรมให้
ความรู้ชุมชน 
1.3 กรรมประชุม
คณะกรรมการ

ร้อยละ 
85 

ระดับดีเลิศ 
1.ร้อยละของผู้เก่ียวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมและการร่วม
รับผิดรับชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน 
2.ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายให้ความร่วมมือในการ
วางระบบและด าเนนิงาน

ร้อยละ 
100 

ระดับยอดเยี่ยม 
1.ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมและการร่วมรับผิดรับ
ชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน 
2.ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้
ความร่วมมือในการวาง
ระบบและด าเนนิงาน

มาตรฐานที่ 2
กระบวน 
การบริหารและ
การจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการ

-ส่งเสริมการพัฒนา
กรอบหลักสูตรระดับ
ท้องถิ่นและหลักสูตร
สถานศึกษาตามความ
ต้องการจ าเป็นของ
กลุ่มเป้าหมายและ
แตกต่างหลากหลาย
ตามบริบทของพื้นที ่
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

บริหารโรงเรียน
และคณะกรรมการ
บริหาร 
 

ประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเป็นอย่างดี 
3.ร้อยละของผู้ปกครองมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
4.ร้อยละของผู้ปกครองมี
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้ปกครองและโรงเรียน 
 

ประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาเปน็อย่าง
ดี 
3.ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 
4.ผู้ปกครองมี
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้ปกครองและโรงเรียน 
เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID -19 โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบในรูปแบบ On- site 
ควบคู่รูปแบบ On-Line  
บางกิจกรรมไม่มีการ
ด าเนินกิจกรรม จึงไม่มผีล
การด าเนินโครงการ 
 

จัดและสนับสนนุ
การศึกษาเอกชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

 2. โครงการพัฒนา
ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 
2.1 แผนปฏบิัติ
การของ
สถานศึกษา 
2.2 แผนพฒันา
การจัดการศึกษา 
2.3 ประชุม
คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ 
2.4กิจกรรมจัดท า
มาตรฐาน
การศึกษาและ
ประกาศค่า
เป้าหมาย 
2.5 กิจกรรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ

ร้อยละ 
85 

ระดับดีเลิศ 
1. โรงเรียนเอ้ืออ าพนมีการ
ก าหนดเป้าหมายวสิัยทัศน์ 
และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของ 
สถานศึกษา ความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาแห่งชาตนิโยบายของ
รัฐบาลและของต้นสงักัด
รวมทั้งทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 
2. โรงเรียนเอ้ืออ าพน
สามารถบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบทัง้ในส่วน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา 

ร้อยละ
100 

ระดับยอดเยี่ยม 
1. โรงเรียนเอ้ืออ าพนมีการ
ก าหนดเป้าหมายวสิัยทัศน์ 
และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของ 
สถานศึกษา ความต้องการ
ของชุมชนท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาแห่งชาตนิโยบายของ
รัฐบาลและของต้นสงักัด
รวมทั้งทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 
2. โรงเรียนเอ้ืออ าพน
สามารถบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบทัง้ในส่วน
การวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ 2
กระบวน 
การบริหารและ
การจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 
 

-จัดการศึกษาทุกระดับ 
ทุกประเภท โดยใช้
หลักสูตร ฐาน
สมรรถนะ รวมทั้ง
แนวทางการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก และการ
วัดประเมินผล เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนที่
สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา
แห่งชาต ิ
-ส่งเสริมการพัฒนา
กรอบหลักสูตรระดับ
ท้องถิ่นและหลักสูตร
สถานศึกษาตามความ
ต้องการจ าเป็นของ
กลุ่มเป้าหมายและ
แตกต่างหลากหลาย



40 

 

 

 

 
ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
2.6 กิจกรรมจัดท า
ข้อมูลสาสนเทศ
ระหว่างปี/สิ้นปี
การศึกษา 
2.7กิจกรรม
ติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศกึษา 
2.8รายงานการ
ประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
2.9 กิจกรรม
ทบทวน แก้ไขและ
ปรับปรุงเอกสาร
ประกอบการเรียน
การสอน 
 

3.โรงเรียนเอ้ืออ าพนมีการ
น าแผนไปปฏบิัติเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษามีการ
ติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุง
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
 

3.โรงเรียนเอ้ืออ าพนมีการ
น าแผนไปปฏบิัติเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษามี
การติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุง
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID -19 โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบในรูปแบบ On- site 
ควบคู่รูปแบบ On-Line  
 
 

ตามบริบทของพื้นที ่
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

 3. โครงการพัฒนา
โครงสร้างและ
ระบบข้อมูล
สารสนเทศ 

ร้อยละ 
85 

ระดับดีเลิศ 
1. โรงเรียนเอ้ืออ าพน
สามารถบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบทัง้ในส่วน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา 
2.โรงเรียนเอ้ืออ าพนมีการ
น าระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามีการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและ
ปรับปรุงพฒันางานอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

ร้อยละ 
100 

ระดับยอดเยี่ยม 
1. โรงเรียนเอ้ืออ าพน
สามารถบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบทัง้ในส่วน
การวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 
2.โรงเรียนเอ้ืออ าพนมีการ
น าระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามีการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและ
ปรับปรุงพฒันางานอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 

มาตรฐานที่ 2
กระบวน 
การบริหารและ
การจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเสริมสรา้ง
ประสิทธิภาพ 
การจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
เอกชน  

-พัฒนาเพลตฟอร์ม
ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
และใช้ดิจิทลัเป้น
เครื่องมือการเรียนรู้ 
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

 4. โครงการอย่า
มองข้ามความ
ปลอดภัย 

ร้อยละ 
85 

ระดับดีเลิศ 
1.โรงเรียนมีการจัด
สภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนที่มีความปลอดภัย
ทุกส่วน 
2.ร้อยละของนักเรียนรู้ทัน
อันตรายทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
3. ร้อยละนักเรียนรู้จักวิธี
ป้องกันตนเองจากอันตราย
ต่างๆ 
 

ร้อยละ 
100 

ระดับยอดเยี่ยม 
1.โรงเรียนมีการจัด
สภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนที่มีความปลอดภัย
ทุกส่วน 
2. นักเรียนมีความรูท้ัน
อันตรายทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
3.นักเรียนรูจ้ักวิธีป้องกัน
ตนเองจากอันตรายตา่งๆ 
เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID -19 โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบในรูปแบบ On- site 
ควบคู่รูปแบบ On-Line  
 

มาตรฐานที่ 2
กระบวน 
การบริหารและ
การจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการ
จัดและสนับสนนุ
การศึกษาเอกชน 
 

-ปลุกฝังผู้เรียนให้มี
หลักคิดที่ถูกต้อง ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
และเป็นผู้มีความ
พอเพียง วินัย สุจริต  
จิตอาสา โดย
กระบวนการ ลูกเสือ
และยุวกาชาด 
-สนับสนนุกิจกรรมการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และพฤติกรรมมิชอบ 
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

 5. โครงการ
ส่งเสริมและพฒันา
งานบริการ อาคาร
สถานที ่
5.1 กิจกรรม
พัฒนางานอนุรักษ์ 
และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
5.2 กิจกรรม
พัฒนางานการใช้
อาคาร สถานที ่
5.3 กิจกรรม
พัฒนางานบ ารุง
ซ่อมแซมสื่อการ
เรียนการสอน 
 

ร้อยละ 
85 

ระดับดีเลิศ 
1. ร้อยละของผู้เรียนและ
บุคลากรทุกคมมีส่วนร่วมใน
การประหยัดพลังงานและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
2. ร้อยละของผู้เรียนและ
บุคลากรทุกคนได้รับบริการ
ในการใช้อาคารสถานที ่
3. ร้อยละของผู้เรียนและ
บุคลากรมีความพงึพอใจใน
การใช้อาคารสถานที ่

ร้อยละ
100 

ระดับยอดเยี่ยม 
1. นักเรียนและบุคลากร
ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ประหยัดพลังงานและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
2. นักเรียนและบุคลากร
ทุกคนได้รับบริการในการ
ใช้อาคารสถานที ่
3. นักเรียนและบุคลากรมี
ความพึงพอใจในการใช้
อาคารสถานที ่
เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID -19 โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบในรูปแบบ On- site 
ควบคู่รูปแบบ On-Line  
 

มาตรฐานที่ 2
กระบวน 
การบริหารและ
การจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การปฏิรูประบบ
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาเอกชน 

-เสริมสร้างการรับรู้
ความเข้าใจ ความ
ตระหนักและส่งเสริม
คุณลักษะและ
พฤติกรรมที่พึ่ง
ประสงค์ดา้น
สิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

 6. โครงส่งเสริม
และพัฒนาระบบ
ประชาสัมพนัธ ์

ร้อยละ 
85 

ระดับดีเลิศ 
1. ร้อยละผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย
มีส่วนร่วมการวางแผน 
ปรับปรุงและพัฒนาและการ
ร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการ
จัดการศึกษา 

ร้อยละ
100 

ระดับยอดเยี่ยม 
1. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมการวางแผน 
ปรับปรุงและพัฒนาและ
การร่วมรับผิดรับชอบต่อ
ผลการจัดการศึกษา 
เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID -19 โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบในรูปแบบ On-Line  
 

มาตรฐานที่ 2
กระบวน 
การบริหารและ
การจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ 
การจัดการศึกษา
ของดรงเรียน
เอกชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการ
จัดและสนับสนนุ
การศึกษาเอกชน 
 

- ส่งเสริมการพัฒนา
กรอบหลักสูตรระดับ
ท้องถิ่นและหลักสูตร
สถานศึกษาตาม
ความหมายมต้องการ
จ าเป็นของ
กลุ่มเป้าหมายและ
แตกต่าง หลากหลาย
ตามบริบทพื้นที ่

 7. โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน
ขั้นสูง 
7.1 กิจกรรม
แข่งขันทักษะ
วิชาการนานาชาต ิ

ร้อยละ 
85 

ระดีบดีเลิศ 
1. รอ้ยละของผู้เรียนเห็น
คุณค่าในตนเอง มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออก อย่าง
เหมาะสม 
2. ร้อยละของผู้เรียนได้รับ

ร้อยละ 
85 

ระดีบดีเลิศ 
1. นักเรียนสามารถเห็น
คุณค่าในตนเอง มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออก 
อย่างเหมาะสม 
2. นักเรียนได้รับการจัด

มาตรฐานที่ 2
กระบวน 
การบริหารและ
การจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ 
การจัดการศึกษา
ของดรงเรียน
เอกชน 

จัดการศึกษาทุกระดับ 
ทุกประเภท โดยใช้
หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ รวมทั้ง
แนวทางการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกและการ



45 

 

 

 

 
ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

7.2 กิจกรรม
แข่งขันทักษะ
วิชาการเอกชน
ภาคใต้ 
7.3 กิจกรรม
แข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม 

การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจ 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
ส่งเสริมและตอบสนอง
ความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจ 
เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID -19 โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมการเรียนแบบใน
รูปแบบ On-Line  
 

วัดประเมินผลเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน ที่
สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา
แห่งชาต ิ
 

 8. โครงการ
ส่งเสริมและพฒันา
บุคลากรสู่ความ
เป็นครูมืออาชีพ 
8.1 กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
8.2 กิจกรรมผลิต

ร้อยละ 
85 

ระดับดีเลิศ 
1. ผู้บริหารส่งเสริม สนบัสนุน 
พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพปีละ 20 
ชั่วโมงขึ้นไป 
2. ผู้บริหารจัดให้มีชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการ

ร้อยละ 
91.60 

ระดับยอดเยี่ยม 
1. ผู้บริหารส่งเสริม 
สนับสนนุ พัฒนาครู 
บุคลากร ให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพปีละ 
20 ชั่วโมงขึ้นไป 
2. ผู้บริหารจัดให้มีชุมชน

มาตรฐานที่ 2 
กระบวน 
การบริหารและ
การจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ 
การจัดการศึกษา
ของดรงเรียน
เอกชน 

- พัฒนาครูให้มีทักษะ 
ความรู้ และความ
ช านาญในการใช้
เทคโนโลยดีิจิทัล 
ปัญญาประดิษฐ์ และ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้ง
การจัดการเรียนการ
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

สื่อ 
8.3 กิจกรรม
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมครู 
8.4 กิจกรรม
ปฐมนิเทศครูใหม่ 
8.5 กิจกรรมอบรม
และพัฒนาครู 
8.6 กิจกรรมสรร
หาครูดี 
8.7 กิจกรรม
ส่งเสริมการวิจัยใน
ชั้นเรียน 
8.8 กิจกรรมนิเทศ
ภายใน 
8.9 กิจกรรม 1 
โครงงาน/ภาค
เรียน 

พัฒนางานและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนปีละ 2 ครั้ง  
3.ร้อยละของครูได้รับการ
อบรมครบ 20  ชั่วโมงต่อปี
ตามที่คุรุสภาก าหนด 
4.ร้อยละของครูมีการ
รายงานผลการอบรมสัมมนา 
และศึกษาดูงาน 
5.ร้อยละของครูน าผลการ
อบรมสัมมนา และศึกษาดู
งานมาขยายผลต่อเพื่อนครู 
 

การเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้
ในการพัฒนางานและการ
เรียนรู้ของผู้เรียนปีละ 2 
ครั้ง  
3.ครูได้รับการอบรมครบ 
20  ชั่วโมงต่อปี ตามที่คุรุ
สภาก าหนด 
4.ครูมีการรายงานผลการ
อบรมสัมมนา และศึกษาดู
งาน 
5.ครูสามารถน าผลการ
อบรมสัมมนา และศึกษาดู
งานมาขยายผลต่อเพื่อน
ครู 
เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID -19 โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมการเรียนแบบใน

สอนเพื่อฝึกทักษะการ
คิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบและมีเหตุผล
เป็นขั้นตอน 
- สนับสนนุกิจกรรม
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมชิอบ  
- พัฒนาครูทุกระดับให้
มีทักษะ ความรู้ที่
จ าเป็น เพื่อท าหนา้ที่
วิทยากรมืออาชีพ 
(Train The Trainer) 
และขยายผลการ
พัฒนาผ่านศูนยพ์ัฒนา
ศักยภาพบุคคลเพื่อ
ความเป็นเลิศ (Hu-
man Capital Excel-
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

 รูปแบบ On-Line  
 

lence Center: 
HCEC) 
 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3 

พัฒนา
หลักสูตรและ
กระบวนการ
การจัดการ
เรียนรู้ที่เน้น
ให้ผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 

1. โครงการ
ส่งเสริมและพฒันา
บุคลากรสู่ความ
เป็นครูมืออาชีพ 
1.1 กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
1.2 กิจกรรมผลิต
สื่อ 
1.3 กิจกรรม
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมครู 
1.4 กิจกรรม
ปฐมนิเทศครูใหม่ 
1.5 กิจกรรมอบรม
และพัฒนาครู 

ร้อยละ 
85 

ระดับดีเลิศ 
1. ผู้บริหารส่งเสริม สนบัสนุน 
พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพปีละ 20 
ชั่วโมงขึ้นไป 
2. ผู้บริหารจัดให้มีชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนางานและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนปีละ 2 ครั้ง  
3. ร้อยละของครูได้รับการ
อบรมครบ 20  ชั่วโมงต่อปี 
ตามที่คุรุสภาก าหนด 
4. ร้อยละของครูมีการ
รายงานผลการอบรมสัมมนา 
และศึกษาดูงาน 

ร้อยละ 
91.60 

ระดับยอดเยี่ยม 
1. ผู้บริหารส่งเสริม 
สนับสนนุ พัฒนาครู 
บุคลากร ให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพปีละ 
20 ชั่วโมงขึ้นไป 
2. ผู้บริหารจัดให้มีชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้
ในการพัฒนางานและการ
เรียนรู้ของผู้เรียนปีละ 2 
คร้ัง  
3. ครูได้รับการอบรมครบ 
20  ชั่วโมงต่อปี ตามที่คุรุ
สภาก าหนด 
4. ครูมีการรายงานผลการ

มาตรฐานที่ 2
กระบวน 
การบริหารและ
การจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 

- พัฒนาครูให้มีทักษะ 
ความรู้ และความ
ช านาญในการใช้
เทคโนโลยดีิจิทัล 
ปัญญาประดิษฐ์ และ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้ง
การจัดการเรียนการ
สอนเพื่อฝึกทักษะการ
คิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบและมีเหตุผล
เป็นขั้นตอน 
- พัฒนาครูทุกระดับให้
มีทักษะ ความรู้ที่
จ าเป็น เพื่อท าหนา้ที่
วิทยากรมืออาชีพ 
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

1.6 กิจกรรมสรร
หาครูดี 
1.7 กิจกรรม
ส่งเสริมการวิจัยใน
ชั้นเรียน 
1.8 กิจกรรมนิเทศ
ภายใน 
1.9 กิจกรรม 1 
โครงงาน/ภาค
เรียน 
 

5. ร้อยละของครูน าผลการ
อบรมสัมมนา และศึกษาดู
งานมาขยายผลต่อเพื่อนครู 
 

อบรมสัมมนา และศึกษาดู
งาน 
5. ครูสามารถน าผลการ
อบรมสัมมนา และศึกษาดู
งานมาขยายผลต่อเพื่อน
ครู 
เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID -19 โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมการเรียนแบบใน
รูปแบบ On-Line  
 

(Train The Trainer) 
และขยายผลการ
พัฒนาผ่านศูนยพ์ัฒนา
ศักยภาพบุคคลเพื่อ
ความเป็นเลิศ (Hu-
man Capital Excel-
lence Center: 
HCEC) 

 2. โครงการสร้าง
ขวัญและก าลังใจ
ครู 
2.1 กิจกรรมสุข
สันต์วนัเกิดครู 
2.2 กิจกรรมครู

ร้อยละ 
85 

ระดับดีเลิศ 
1. ร้อยละของครูประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา 

ร้อยละ 
97.40 

ระดับยอดเยี่ยม 
1. ครูประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอยา่งที่ดีและเปน็
สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 

- พัฒนาครูทุกระดับให้
มีทักษะ ความรู้ที่
จ าเป็น เพื่อท าหนา้ที่
วิทยากรมืออาชีพ 
(Train The Trainer) 
และขยายผลการ
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

ผู้ปฏิบัตงิานดีเด่น 
2.3 กิจกรรมเยี่ยม
เยียนบุคลากรป่วย
เกิน 3 วัน 
2.4 กิจกรรมกีฬาสี
ครู 

การพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

พัฒนาผ่านศูนยพ์ัฒนา
ศักยภาพบุคคลเพื่อ
ความเป็นเลิศ (Hu-
man Capital Excel-
lence Center: 
HCEC) 

ยุทธศาสตร์        
ที่ 4 

พัฒนาระบบ
ประกัน
คุณภาพ
ภายใน 

1. โครงการพัฒนา
ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 
1.1 แผนปฏบิัติ
การของ
สถานศึกษา 
1.2 แผนพฒันา
การจัดการศึกษา 
1.3 ประชุม
คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ 
1.4กิจกรรมจัดท า

ร้อยละ 
85 

ระดับดีเลิศ 
1. โรงเรียนเอ้ืออ าพนมีการ
ก าหนดเป้าหมายวสิัยทัศน์ 
และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของ 
สถานศึกษา ความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาแห่งชาตนิโยบายของ
รัฐบาลและของต้นสงักัด
รวมทั้งทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 

ร้อยละ
100 

ระดับยอดเยี่ยม 
1. โรงเรียนเอ้ืออ าพนมีการ
ก าหนดเป้าหมายวสิัยทัศน์ 
และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของ 
สถานศึกษา ความต้องการ
ของชุมชนท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาแห่งชาตนิโยบายของ
รัฐบาลและของต้นสงักัด
รวมทั้งทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล
ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาระบบ
การบรหิาร
จัดการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

- จัดการศึกษาทุก
ระดับ ทุกประเภท 
โดยใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ รวมทั้ง
แนวทางการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกและการ
วัดประเมินผลเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน ที่
สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา
แห่งชาต ิ
- ส่งงเสริมการพัฒนา
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

มาตรฐาน
การศึกษาและ
ประกาศค่า
เป้าหมาย 
1.5 กิจกรรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
1.6 กิจกรรมจัดท า
ข้อมูลสาสนเทศ
ระหว่างปี/สิ้นปี
การศึกษา 
1.7กิจกรรม
ติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 
1.8รายงานการ
ประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

2. โรงเรียนเอ้ืออ าพน
สามารถบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบทัง้ในส่วน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา 
3.โรงเรียนเอ้ืออ าพนมีการ
น าแผนไปปฏบิัติเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษามีการ
ติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุง
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
 

2. โรงเรียนเอ้ืออ าพน
สามารถบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบทัง้ในส่วน
การวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 
3.โรงเรียนเอ้ืออ าพนมีการ
น าแผนไปปฏบิัติเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษามี
การติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุง
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID -19 โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบในรูปแบบ On- site 
ควบคู่รูปแบบ On-Line  

กรอบหลักสูตรระดับ
ท้องถิ่นและหลักสูตร
สถานศึกษาตามความ
ต้องการจ าเป็นของ
กลุ่มเป้าหมายและ
แตกต่างหลากหลาย
ตามบริบทของพื้นที ่
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

1.9 กิจกรรม
ทบทวน แก้ไขและ
ปรับปรุงเอกสาร
ประกอบการเรียน
การสอน 
 

 
 

ยุทธศาสตร์        
ที่ 5 

ส่งเสริม
มาตรฐาน
ตามแนว
ทางการ
ปฏิรูป

การศึกษา 

1. โครงการ
ยกระดับ
พัฒนาการด้านการ
อ่าน เขียน และคิด
วิเคราะห์ 

ร้อยละ 
85 

ยอดเยี่ยม - เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID -19ไม่มีการด าเนนิ
กิจกรรม จึงไม่มีผลการ
ด าเนินโครงการ 
 

มาตรฐานที่ 3 
การจัด
ประสบการณ์ที่
เน้นเด็กเป็น
ส าคัญ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การปฏิรูประบบ
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาเอกชน 
 

- พัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรอบรู้และทักษะ
ชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการด ารงชีวติและ
สร้างอาชพี อาทิ การ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั สุข
ภาวะและทัศนคติที่ดี
ต่อการดูแลสุขภาพ 
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

 2. โครงการ
ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการด้าน
สติปัญญา 
2.1 กิจกรรมเล่า
เร่ืองจากภาพ 
2.2 กิจกรรมภาษา
วันนี ้
2.3 กิจกรรมนัก
ทดลองน้อย 
2.4 กิจกรรมศิลปะ
จากการใช้ส ี
 

ร้อยละ 
85 

ยอดเยี่ยม 
1.1 ร้อยละของเด็กที่เล่า/
เล่าเร่ืองตามความคิดและ
จินตนาการของตนเองได้ใน
เกณฑ์ดีขึ้นไป 
1.2 ร้อยละของเด็กที่
สร้างสรรค์ผลงานแปลกใหม่ 
หลากหลาย ตามความคิด
ของตนเองได้ในเกณฑ์ดีขึ้น
ไป 
1.3ร้อยละของเด็กที่กล้าพูด
กล้าแสดงออกได้เหมาะสม
กับวัย และสถานการณไ์ด้ใน
เกณฑ์ดีขึ้นไป 

  1.4ร้อยละของเด็กบอก
เร่ืองราวความรู้สึก และ
ความต้องการของตนเองได้
ในเกณฑ์ดีขึ้นไป 

94.09 ยอดเยี่ยม 
เด็กสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว 
ซักถามอย่างตั้งใจ และรัก
การเรียนรู้มีความคิดรวบ
ยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่
เกิดจากประสบการณ์
เรียนรู้ มีทักษะทางภาษาที่
เหมาะสมกับวัย มีทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ มีจินตนาการ 
และความคิกสร้างสรรค์ 
 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของเด็ก 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 
 

-จัดการศึกษาทุกระดับ 
ทุกประเภท โดยใช้
หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ รวมทั้ง
แนวทางการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกและการ
วัดประเมินผลเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน ที่
สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา
แห่งชาต ิ
-ส่งเสริมให้ใช้ภาษา
ท้องถิ่นร่วมกับ
ภาษาไทยเปน็สื่อ
จัดการเรียนการสอน
ในพื้นที่ที่ใช้ภาษา
อย่างหลากหลาย เพื่อ
วางรากฐานให้ผู้เรียนมี
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

 1.5ร้อยละของเด็กบอกสภาพ
ภายในและภายนอก
โรงเรียนได้ในเกณฑ์ดีขึ้นไป 

 1.6ร้อยละของเด็กบอก
ต าแหน่งทิศทาง ระยะทาง 
และเปรียบเทียบน้ าหนัก
ของสิ่งของรอบตัวได้ตามวัย
ในเกณฑ์ดีขึ้นไป 

 1.7ร้อยละของเด็กบอก
คุณลักษณะจัดประเภท 
และคุณสมบตัิของสิ่งต่างๆ
ได้ ในเกณฑ์ดีขึ้นไป 

 1.8ร้อยละของเด็กที่คิดและ
แก้ปัญหาในการเล่น และ
การท ากิจกรรมต่างๆได้
อย่างมีเหตุผลตามวัยใน
เกณฑ์ดีขึ้นไป 

พัฒนาการด้านการคิด
วิเคราะห์ รวมทั้งมี
ทักษะการสื่อสารและ
ใช้ภาษาที่สามในการ
ต่อยอดการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 
-ให้ผู้เรียน ครู 
ผู้บริหารทางการศึกษา
มีแผนพัฒนา
รายบุคคลผา่น
แผนพัฒนารายบุคคล
สู่ความเป็นเลิศ (Ex-
cellence Individual 
Development Plan 
:EIDP) 
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

 3. โครงการ ES 3 
R (รักษ์โลก) 
3.1 กิจกรรม Say 
no ถุงพลาสติก 
3.2 กิจกรรม
ประดิษฐบ์รรจุ
ภัณฑ์จาก
ธรรมชาต ิ
3.3 กิจกรรม
ประดิษฐ์สิง่ของ
จากสิ่งเหลือใช้ 
3.4 กิจกรรมน้ า
หมักชีวภาพ 
3.5 กิจกรรมกล่อง
นมวิเศษ 
3.6 กิจกรรมคัด
แยกขยะ/ธนาคาร
ขยะ 

ร้อยละ 
85 

ระดับดีเลิศ 
1. ร้อยละของผู้เรียนมีการ
วางแผนการท างาน และ
ด าเนินการจนส าเร็จ 
2.ร้อยละของผู้เรียนท างาน
อย่างมีความสุข มุ่งมัน่
พัฒนางาน และภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง 
3. ร้อยละของผู้เรียนท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได ้
4. ร้อยละของผู้เรียนมี
ความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต
และหาความรู้เกี่ยวกับอาชพี
ที่ตนเองสนใจ 
5.ร้อยละของผู้เรียน
ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วม
อนุรักษ์ และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 
92 

ระดับยอดเยี่ยม 
1. นักเรียนสามารถการ
วางแผนการท างาน และ
ด าเนินการจนส าเร็จ 
2. นักเรียนสามารถท างาน
อย่างมีความสุข มุ่งมัน่
พัฒนางาน และภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง 
3. นักเรียนสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได ้
4. นักเรียนมีความรู้สึกที่ดี
ต่ออาชีพสุจริตและหา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ 
5. นักเรียนตระหนัก รู้
คุณค่า ร่วมอนุรักษ์ และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
6.นักเรียนสามารถดูแล

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการมาตรฐาน
ที่ 3 การจัด
ประสบการณ์ที่
เน้นเด็กเป็น
ส าคัญ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การปฏิรูประบบ
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาเอกชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการ
จัดและสนับสนนุ
การศึกษาเอกชน 

- พัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สามารถแก้ไข
สถานการณ์เฉพาะ
หน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดย
จัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) 
จากประสบการณ์จริง
หรือจากสถานการณ์
จ าลองผา่นการลงมือ
ปฏิบัติ ตลอดจน
จัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความ
คิดเห็นเพื่อเปิดโลก
ทัศน์มุมมองร่วมกัน
ของผู้เรียนและครูให้
มากข้ึน 
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

 6.ร้อยละของผู้เรียนมีการ
ดูแลสาธารณะสมบัติและ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

สาธารณะสมบัติและรักษา
สิ่งแวดล้อมได ้
เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID -19 โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบในรูปแบบ On- site 
ควบคู่รูปแบบ On-Line  
 

- พัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรอบรู้และทักษะ
ชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการด ารงชีวติและ
สร้างอาชพี อาทิ การ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั สุข
ภาวะและทัศนคติที่ดี
ต่อการดูแลสุขภาพ 
 

 4. โครงการเทิดทูน
ชาติ ศาสน์ กษัตริย ์
4.1 กิจกรรมวัน
ส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
4.2 กิจกรรมวัน
ส าคัญของชาต ิ

ร้อยละ 
85 

ระดับดีเลิศ 
1.ร้อยละของนักเรียนเห็น
คุณค่าและปฏิบัติตนในศา
สนพิธีพิธีกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนาและมีความรู้ความ
เข้าใจคุณธรรมจริยธรรม
และน าไปปรับใช้ประจ าวัน
ได้อย่างเหมาะสม 
2.นักเรียนโรงเรียนเอ้ือ

ร้อยละ 
94 

ระดับยอดเยี่ยม 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงถึง
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ น้อม
ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณในสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ 
9 เห็นคุณค่าและปฏิบัติ
ตนในศาสนพิธีพธิีวัน

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของเด็ก 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการ

ส่งเสริมการพัฒนา
กรอบหลักสูตรระดับ
ท้องถิ่นและหลักสูตร
สถานศึกษาตามความ
ต้องการจ าเป็นของ
กลุ่มเป้าหมายและ
แตกต่างหลากหลาย
ตามบริบทของพื้นที ่
- พัฒนาผู้เรียนให้มี
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

อ าพนได้แสดงความ
จงรกัภักดีที่มีต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์  
3.ร้อยละของผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมแสดงถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์และนอบ
น้อมในส านึกพระมหา
กรุณาธิคุณใน ร.9 

ส าคัญทางศาสนาและมี
ความรู้ความเข้าใจใน
คุณธรรมจริยธรรมและ
น าไปปรบัใช้ประจ าวนัได้  
เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID -19 โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบในรูปแบบ On- site 
ควบคู่รูปแบบ On-Line  
 

จัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการ
จัดและสนับสนนุ
การศึกษาเอกชน 

ความรอบรู้และทักษะ
ชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการด ารงชีวติและ
สร้างอาชพี อาทิ การ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั สุข
ภาวะและทัศนคติที่ดี
ต่อการดูแลสุขภาพ
ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลัก
คิดที่ถูกต้องด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
และเป็นผู้มีความ
พอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสา โดย
กระบวนการลูกเสือ 
และยุวกาชาด 
-สนับสนนุกิจกรรมการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

และประพฤติมชิอบ 

 5. โครงการกีฬาสี
ภายใน 
5.1กิจกรรมกีฬาสี 
ES Game 

ร้อยละ 
85 

ระดับดีเลิศ 
1.ร้อยละของผู้เรียนมีสุข
ภาวะที่ดี มสีุนทรียภาพ 
2.ร้อยละของผู้เรียนมีสุข
นิสัยในการดูแลสุขภาพกาย
และออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
3.ร้อยละของครูที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงและสมบูรณ์ มี
โอกาสสร้างความสัมพนัธ์
แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกัน
และกันสร้างความสามัคคีให้
เกิดขึ้นในองค์กร 

ร้อยละ
97.99 

ระดับยอดเยี่ยม 
ครูแลนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้
อภัย เห็นคุณค่าในตนเอง 
ออกก าลังกาย และกล้า
แสดงออก 
เนื่องจากสถานการณ์การ
แพรร่ะบาดของเชื้อไวรัส 
COVID -19 โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบในรูปแบบ On-Line 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของเด็ก 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 

- พัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรอบรู้และทักษะ
ชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการด ารงชีวติและ
สร้างอาชพี อาทิ การ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั สุข
ภาวะและทัศนคติที่ดี
ต่อการดูแลสุขภาพ 
-สนับสนนุกิจกรรมการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมชิอบ 
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

 6. โครงการ
ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการด้าน
อารมณ์และจิตใจ
ของเด็ก 
6.1 กิจกรรมร้อง
เพลงประกอบ
ท่าทางในวนัส าคัญ 
6.2 กิจกรรมสมาธิ
ก่อนเรียน 
6.3 กิจกรรมนักปั้น
หรรษา 
 

ร้อยละ85 ยอดเยี่ยม 
1.1ร้อยละของผู้เรียนแสดง
ความสนใจ ชื่นชอบ มี
อารมณ์ร่วมไปกับ
เสียงดนตรี ทา่ทาง และ
จังหวะของการเคลื่อนไหว 
ระดับดีขึ้นไป 
 1.2 ร้อยละของผู้เรียนมี
ความสุขในการท ากิจกรรม
ร่วมกับผู้อื่น 
1.3ร้อยละของผู้เรียน
ควบคุมและแสดงออกทาง
อารมณ์ได้อย่างเหมาะสม 
ในระดับดีขึ้นไป 
1.4ร้อยละของผู้เรียนแสดง
ความสนใจ มีอารมณ์ร่วมไป
กับสีสัน รปูทรง ของงาน
ศิลปะ ในระดับดีขึ้นไป  

91.97 ยอดเยี่ยม 
เด็กมีความร่าเริงแจ่มใส มี
ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 
มีความมั่นใจและกล้า
แสดงออกสามารถควบคุม
อารมณ์ตนเองได้เหมาะสม
กับวัยมีความชืน่ชมศลิปะ 
ดนตรี การเคลื่อนไหว 
และรักธรรมชาต ิ
เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID -19 โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบในรูปแบบ On-Line 
 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของเด็ก 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 

- จัดการศึกษาทุก
ระดับ ทุกประเภท 
โดยใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ รวมทั้ง
แนวทางการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกและการ
วัดประเมินผลเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน ที่
สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา
แห่งชาต ิ
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

 1.5ร้อยละของผู้เรียนแสดง
ความชื่นชอบตืน่ตา ตืน่ใจ 
สนใจใคร่รู้ธรรมชาติรอบตัว 
ระดับดีขึ้นไป 
1.6ร้อยละของผู้เรียนแสดง
ท่าทางยินดี หรือพูดชมเชย 
ในความสามารถของตนเอง 
และผู้อื่น ในระดับดีขึ้นไป 
 

 7. โครงการ
ส่งเสริมและพฒันา
บุคลากรสู่ความ
เป็นครูมืออาชีพ 
7.1 กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
7.2 กิจกรรมผลิต
สื่อ 
7.3 กิจกรรม

ร้อยละ 
85 

ระดับดีเลิศ 
1. ผู้บริหารส่งเสริม สนบัสนุน 
พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพปีละ 20 
ชั่วโมงขึ้นไป 
2. ผู้บริหารจัดให้มีชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนางานและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนปีละ 2 ครั้ง  

ร้อยละ 
91.60 

ระดับยอดเยี่ยม 
1. ผู้บริหารส่งเสริม 
สนับสนนุ พัฒนาครู 
บุคลากร ให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพปีละ 
20 ชั่วโมงขึ้นไป 
2. ผู้บริหารจัดให้มีชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้
ในการพัฒนางานและการ

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน 
 

- พัฒนาครูให้มีทักษะ 
ความรู้ และความ
ช านาญในการใช้
เทคโนโลยดีิจิทัล 
ปัญญาประดิษฐ์ และ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้ง
การจัดการเรียนการ
สอนเพื่อฝึกทักษะการ
คิดวิเคราะห์อย่างเป็น
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมครู 
7.4 กิจกรรม
ปฐมนิเทศครูใหม่ 
7.5 กิจกรรมอบรม
และพัฒนาครู 
7.6 กิจกรรมสรร
หาครูดี 
7.7 กิจกรรม
ส่งเสริมการวิจัยใน
ชั้นเรียน 
7.8 กิจกรรมนิเทศ
ภายใน 
7.9 กิจกรรม 1 
โครงงาน/ภาค
เรียน 
 

3. ร้อยละของครูได้รับการ
อบรมครบ 20  ชั่วโมงต่อปี 
ตามที่คุรุสภาก าหนด 
4. ร้อยละของครูมีการ
รายงานผลการอบรมสัมมนา 
และศึกษาดูงาน 
5. ร้อยละของครูน าผลการ
อบรมสัมมนา และศึกษาดู
งานมาขยายผลต่อเพื่อนครู 
 

เรียนรู้ของผู้เรียนปีละ 2 
คร้ัง  
3. ครูได้รับการอบรมครบ 
20  ชั่วโมงต่อปี ตามที่คุรุ
สภาก าหนด 
4. ครูมีการรายงานผลการ
อบรมสัมมนา และศึกษาดู
งาน 
5. ครูสามารถน าผลการ
อบรมสัมมนา และศึกษาดู
งานมาขยายผลต่อเพื่อน
ครู 
เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID -19 โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมการเรียนแบบใน
รูปแบบ On-Line  
 

ระบบและมีเหตุผล
เป็นขั้นตอนสนับสนนุ
กิจกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบพัฒนาครูทุก
ระดับให้มีทักษะ 
ความรู้ที่จ าเปน็ เพื่อ
ท าหน้าที่วิทยากรมือ
อาชีพ (Train The 
Trainer) และขยายผล
การพัฒนาผ่านศูนย์
พัฒนาศักยภาพบุคคล
เพื่อความเป็นเลิศ 
(Human Capital 
Excellence Center: 
HCEC) 
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

 8. โครงการพัฒนา
ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 
8.1 แผนปฏบิัติ
การของ
สถานศึกษา 
8.2 แผนพฒันา
การจัดการศึกษา 
8.3 ประชุม
คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ 
8.4กิจกรรมจัดท า
มาตรฐาน
การศึกษาและ
ประกาศค่า
เป้าหมาย 
8.5 กิจกรรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ

ร้อยละ 
85 

ระดับดีเลิศ 
1. โรงเรียนเอ้ืออ าพนมีการ
ก าหนดเป้าหมายวสิัยทัศน์ 
และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของ 
สถานศึกษา ความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาแห่งชาตนิโยบายของ
รัฐบาลและของต้นสงักัด
รวมทั้งทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 
2. โรงเรียนเอ้ืออ าพน
สามารถบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบทัง้ในส่วน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา 

ร้อยละ
100 

ระดับยอดเยี่ยม 
1. โรงเรียนเอ้ืออ าพนมีการ
ก าหนดเป้าหมายวสิัยทัศน์ 
และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของ 
สถานศึกษา ความต้องการ
ของชุมชนท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาแห่งชาตนิโยบายของ
รัฐบาลและของต้นสงักัด
รวมทั้งทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 
2. โรงเรียนเอ้ืออ าพน
สามารถบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบทัง้ในส่วน
การวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 
 

- จัดการศึกษาทุก
ระดับ ทุกประเภท 
โดยใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ รวมทั้ง
แนวทางการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกและการ
วัดประเมินผลเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน ที่
สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติส่งเสริมการ
พัฒนากรอบหลักสูตร
ระดับท้องถิ่นและ
หลักสูตรสถานศึกษา
ตามความต้องการ
จ าเป็นของ
กลุ่มเป้าหมายและ
แตกต่างหลากหลาย
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
8.6 กิจกรรมจัดท า
ข้อมูลสาสนเทศ
ระหว่างปี/สิ้นปี
การศึกษา 
8.7กิจกรรม
ติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 
8.8รายงานการ
ประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
8.9 กิจกรรม
ทบทวน แก้ไขและ
ปรับปรุงเอกสาร
ประกอบการเรียน
การสอน 
 

3.โรงเรียนเอ้ืออ าพนมีการ
น าแผนไปปฏบิัติเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษามีการ
ติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุง
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
 

3.โรงเรียนเอ้ืออ าพนมีการ
น าแผนไปปฏบิัติเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษามี
การติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุง
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID -19 โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบในรูปแบบ On- site 
ควบคู่รูปแบบ On-Line  
 
 

ตามบริบทของพื้น 
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

ยุทธศาสตร์  
ที่ 6 

ส่งเสริมอัต
ลักษณ์ 

เอกลักษณ์ให้
โดดเด่น 

 

1.โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
สถานศึกษาให้
บรรลุเป้าหมาย
ตามปรัชญา การ
พัฒนาเด็กสู่อัต
ลักษณ์ 
1.1 กิจกรรมเด็กดี
เอ้ืออ าพน 
1.2 กิจกรรม
ส่งเสริมปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
1.3 กิจกรรม
โรงเรียนประหยัด
พลังงาน 
1.4 กิจกรรม
ชีวภาพทางทะเล 
 

ร้อยละ85 ยอดเยี่ยม 
1.1ร้อยละของผู้เรียนปฏิบัติ
ตนตามหลักสุขบัญญัติ 10 
ประการ ได้ในเกณฑ์ดีขึน้ไป 
1.2ร้อยละของผู้เรียนบอก
ชื่อต้นไมไ้ด้ในเกณฑ์ดีขึ้นไป 
1.3ร้อยละของผู้เรียนรู้จักชี
วทางทะเล 
 

 
 

96.65 ยอดเยี่ยม 

สถานศกึษาจดัโครงการ 
กิจกรรม พฒันาเดก็ให้
บรรลเุป้าหมายตาม
ปรัชญา การพฒันาเด็ก
สูอ่ตัลกัษณ์ 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

- พัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สามารถแก้ไข
สถานการณ์เฉพาะ
หน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดย
จัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) 
จากประสบการณ์จริง
หรือจากสถานการณ์
จ าลองผา่นการลงมือ
ปฏิบัติ ตลอดจน
จัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความ
คิดเห็นเพื่อเปิดโลก
ทัศน์มุมมองร่วมกัน
ของผู้เรียนและครูให้
มากข้ึน 
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

 2. โครงการ
ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการด้าน
สังคม 
2.1 กิจกรรมนิทาน
คุณธรรม 
2.2 กิจกรรมของ
หายได้คืน 
2.3 กิจกรรม ES 
Award 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ85 ยอดเยี่ยม 
1.1 ร้อยละของนักเรียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามที่โรงเรียนก าหนด 
 

94.88 ยอดเยี่ยม 
เด็กมีวินัย ความ
รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่ง
สอนของพ่อแม่ ครู
อาจารย์มีความซื่อสัตย์
สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปนั 
สามารถเล่นและท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้เห็นถึง
ความส าคัญและเห็นคุณค่า
ในการประพฤติตนตาม
แบบอย่างวฒันธรรมไทย 
มีมารยาทในการไหว้ การ
กราบ การเดินผา่นผู้ใหญ่ 
การฟัง การพูด  ได้อย่าง
ถูกต้อง เห็นถึงความส าคัญ 
และเห็นคุณค่าในการ
ปฏิบัติตนตามแบบอย่าง
วัฒนธรรมไทย 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการ
จัดและสนับสนนุ
การศึกษาเอกชน 

จัดการศึกษาทุกระดับ 
ทุกประเภท โดยใช้
หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ รวมทั้ง
แนวทางการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกและการ
วัดประเมินผลเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน ที่
สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติปลูกฝังผู้เรียน
ให้มีหลักคิดที่ถูกต้อง
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และเป็นผู้มี
ความพอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา โดย
กระบวนการลูกเสือ 
และยุวกาชาด
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

 
 
 
 
 

เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID -19 โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบในรูปแบบ On-Line 
 

สนับสนนุกิจกรรมการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมชิอบ 
 

 3. โครงการ ES 3 
R (รักษ์โลก) 
3.1 กิจกรรม Say 
no ถุงพลาสติก 
3.2 กิจกรรม
ประดิษฐบ์รรจุ
ภัณฑ์จาก
ธรรมชาต ิ
3.3 กิจกรรม
ประดิษฐ์สิง่ของ
จากสิ่งเหลือใช้ 
3.4 กิจกรรมน้ า

ร้อยละ 
85 

ระดับดีเลิศ 
1. ร้อยละของผู้เรียนมีการ
วางแผนการท างาน และ
ด าเนินการจนส าเร็จ 
2.ร้อยละของผู้เรียนท างาน
อย่างมีความสุข มุ่งมัน่
พัฒนางาน และภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง 
3. ร้อยละของผู้เรียนท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได ้
4. ร้อยละของผู้เรียนมี
ความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต

ร้อยละ 
92 

ระดับยอดเยี่ยม 
1. นักเรียนสามารถการ
วางแผนการท างาน และ
ด าเนินการจนส าเร็จ 
2. นักเรียนสามารถท างาน
อย่างมีความสุข มุ่งมัน่
พัฒนางาน และภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง 
3. นักเรียนสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได ้
4. นักเรียนมีความรู้สึกที่ดี
ต่ออาชีพสุจริตและหา

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การปฏิรูประบบ
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาเอกชน 

- เสริมสร้างการรับรู้ 
ความเข้าใจ ความ
ตระหนัก และส่งเสริม
คุณลักษณะและ
พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ดา้น
สิ่งแวดล้อมส่งเสริม
การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรมที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้
สามารถเป็นอาชีพและ
สร้างรายได ้
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

หมักชีวภาพ 
3.5 กิจกรรมกล่อง
นมวิเศษ 
3.6 กิจกรรมคัด
แยกขยะ/ธนาคาร
ขยะ 
 

และหาความรู้เกี่ยวกับอาชพี
ที่ตนเองสนใจ 
5.ร้อยละของผู้เรียน
ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วม
อนุรักษ์ และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
6.ร้อยละของผู้เรียนมีการ
ดูแลสาธารณะสมบัติและ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ 
5. นักเรียนตระหนัก รู้
คุณค่า ร่วมอนุรักษ์ และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
6.นักเรียนสามารถดูแล
สาธารณะสมบัติและรักษา
สิ่งแวดล้อมได ้
เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID -19 โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบในรูปแบบ On- site 
ควบคู่รูปแบบ On-Line  
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน        

ยุทธศาสตร์ 
ที ่1 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

1. โครงการ
ส่งเสริมและพฒันา
ภาษาไทยใน
สถานศึกษา 
1.1 กิจกรรมคัด
ลายมือ 
1.2 กิจกรรมเขียน
ตามค าบอก 
1.3 กิจกรรมแสดง
ละครวันสนุทรภู ่
1.4 กิจกรรมอ่าน
เอาเร่ือง Pisa  
1.5 กิจกรรมเปิด
พจนานุกรม 

ร้อยละ 
85 

ระดับดีเลิศ 
1.ร้อยละของผู้เรียนคัด
ลายมือได้ถูกต้องสวยงาม 
2.ร้อยละของนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม  
3.ร้อยละของผู้เรียนมีเจตคติ
ที่ดีต่อภาษาไทยและมีความ
ภูมิใจในการเรียนรู้วรรณคดี 
4.ร้อยละของผู้เรียนสามารถ
เขียนตามค าบอกได้ถูกต้อง
ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นไป 
5.ร้อยละของผู้เรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมสามารถตอบ
ค าถามจากเรื่องที่อ่านได้ใน
เกณฑ์ดีขึ้นไป 
6.ร้อยละของผู้เรียนสามารถ
เปิดพจนานุกรม 

ร้อยละ 
85.26 

ระดับดีเลิศ 
เนื่องจากสถานการณ์แพร่
ระบาดโรคโควิด 19 
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมใน
รูปแบบonline และ
onsiteและนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมได้บรรลุ
เป้าหมายโครงการสง่เสริม
และพัฒนาภาษาไทย 
 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 

3. พัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สามารถแก้ไข้
สถานการณไ์ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดย
จัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) 
จากประสบการณ์จริง
หรือจากสถานการณ์
จ าลองผา่นการลงมือ
ปฏิบัติ ตลอดจน
จัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความ
คิดเห็นเพื่อเปิดโลก
ทัศน์มุมมองร่วมกัน
ของผู้เรียนและครูให้
มากข้ึน 



68 

 

 

 

 
ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

6. ส่งเสริมให้ใช้ภาษา
ท้องถิ่นร่วมกับ
ภาษาไทยเปน็สื่อ
จัดการเรียนการสอน
ในพื้นที่ที่ใช้ภาษา
อย่างหลากหลาย เพื่อ
วางรากฐานให้ผู้เรียนมี
พัฒนาการด้านการคิด
วิเคราะห์ รวมทั้งมี
ทักษะการสื่อสารและ
ภาษาทีส่ามในการต่อ
ยอดการเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
7. ปลูกฝังผู้เรียนให้มี
หลักคิดที่ถูกต้องด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
และเป็นผู้มีความ
พอเพียง วินัย สุจริต 



69 

 

 

 

 
ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

จิตอาสา โดย
กระบวนการลูกเสือ 
และยุวกาชาด 

2. โครงการพัฒนา
ทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
2.1 กิจกรรม Vo-
cab king 
2.2 กิจกรรม 
English today 
2.3 กิจกรรมมัคคุ
เทศน้อย 

ร้อยละ 
85 

ระดับดีเลิศ 
1.ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้
และทักษะทีจ่ าเปน็ตามที่
หลักสูตรก าหนด 
2.ร้อยละของนักเรียนใช้
ภาษาตา่งประเทศในการ
สื่อสารได้เหมาะสมตามวยั 
3.ร้อยละของนักเรียนมุ่งสู่
มาตรฐานสากลส่งเสริม
ทักษะที่จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
(3R7C)(W)riting 

ร้อยละ
97.76 

ระดับยอดเยี่ยม 
1.นักเรยีนมีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นตามที่
หลักสูตรก าหนด 
2.นักเรียนสามารถใช้
ภาษาตา่งประเทศในการ
สื่อสารได้เหมาะสมตามวยั 
เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID -19โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบในรูปแบบ On- site 
ควบคู่รูปแบบ On-Line 
บางกิจกรรมไม่มีการ 
ด าเนินกิจกรรม จึงไม่มผีล

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 

6. ส่งเสริมให้ใช้ภาษา
ท้องถิ่นร่วมกับ
ภาษาไทยเปน็สื่อ
จัดการเรียนการสอน
ในพื้นที่ที่ใช้ภาษา
อย่างหลากหลาย เพื่อ
วางรากฐานให้ผู้เรียนมี
พัฒนาการด้านการคิด
วิเคราะห์ รวมทั้งมี
ทักษะการสื่อสารและ
ภาษาทีส่ามในการ ต่อ
ยอดการเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

การด าเนินโครงการ 
3. โครงการ Fes-
tival Day 
3.1 กิจกรรม 
Christmas day 
And Happy new 
year 
3.2 กิจกรรม Chi-
nese day(
กิจกรรมวัน
ตรุษจีน) 

ร้อยละ 
85 

ระดับดีเลิศ 
1.ร้อยละของคณะครู 
นักเรียนและผูป้กครอง
โรงเรียนเอ้ืออ าพนที่เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับประสบการณ์
ตรงในการท ากิจกรรมส่ง
ท้ายปีเก่าต้อนรบัปีใหม่  
2.ร้อยละของคณะครู 
บุคลากร มีขวัญก าลงัใจใน
การด าเนินชีวิตและพลัง
เสริมแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้นเกณฑ์ดี
ขึ้นไป  
3.ร้อยละของคณะครู 
นักเรียนโรงเรียนเอ้ืออ าพน
เข้าร่วมกิจกรรม 
4.ร้อยละของคณะครู 

ร้อยละ
89.38 

ระดับยอดเยี่ยม 
คณะครู นักเรียนและ
ผู้ปกครองโรงเรียนเอ้ือ
อ าพนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับประสบการณ์ตรงใน
การท ากิจกรรมส่งท้ายปี
เก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งเป็นสิริ
มงคลแก่ชีวิตและ
ครอบครัว ที่เป็น
ศิลปะวฒันธรรมอันดีงาม 
 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 

6. ส่งเสริมให้ใช้ภาษา
ท้องถิ่นร่วมกับ
ภาษาไทยเปน็สื่อ
จัดการเรียนการสอน
ในพื้นที่ที่ใช้ภาษา
อย่างหลากหลาย เพื่อ
วางรากฐานให้ผู้เรียนมี
พัฒนาการด้านการคิด
วิเคราะห์ รวมทั้งมี
ทักษะการสื่อสารและ
ภาษาทีส่ามในการ ต่อ
ยอดการเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

นักเรียน และผูป้กครอง
โรงเรียนเอ้ืออ าพนที่เข้าร่วม
กิจกรรมวันตรุษจีน 
 

4. โครงการพัฒนา
ด้านวิทยาศาสตร ์
4.1 กิจกรรม ES 
ซ่าท้าประลอง 
4.2 กิจกรรม
สัปดาห์วนั
วิทยาศาสตร ์

ร้อยละ 
85 

ระดับดีเลิศ 
1.ร้อยละของนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ในกิจกรรม ES ซ่าทา้
ประลอง 
2.ร้อยละของนักเรียนที่เข้า
ร่วมได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ตรงเก่ียวกับ
วิทยาศาสตร ์
3.ร้อยละของนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ในกิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์  
4.ร้อยละของนักเรียนที่เข้า

ร้อยละ
90.68 

ระดับยอดเยี่ยม 
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
มีความรู้ความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ รู้จักใช้เวลา
ให้ว่างเป็นประโยชน์และมี
เจตคติที่ต่อวิชา
วิทยาศาสตร ์
เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID -19 โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบในรูปแบบ On-Line 
 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน 
 

3. พัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สามารถแก้ไข้
สถานการณไ์ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดย
จัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) 
จากประสบการณ์จริง
หรือจากสถานการณ์
จ าลองผา่นการลงมือ
ปฏิบัติ ตลอดจน
จัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความ
คิดเห็นเพื่อเปิดโลก
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

ร่วมได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์เจตคติที่ดีต่อ
วิทยาศาสตร ์
 

ทัศน์มุมมองร่วมกัน
ของผู้เรียนและครูให้
มากข้ึน 
 

5. โครงการบูรณา
การ จัดการเรียนรู้
สะเต็มศึกษา 
5.1 กิจกรรมบูรณา
การ STEM สู่
ห้องเรียน 
5.2.กิจกรรมค่าย
STEM 
 

ร้อยละ 
85 

ระดับดีเลิศ 
1.ร้อยละของผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ 
กล้าพูด กล้าแสดงออก และ
แก้ปัญหาได้สมวยั 
2.ร้อยละของผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ
96.19 

ระดับยอดเยี่ยม 
1.นักเรียนที่ได้รับการเรียน
การสอนโดยจัดบูรณาการ
สะเต็มศึกษามีความรู้
ความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และรู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์
เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID -19 โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบในรูปแบบ On- site 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรียน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน 
 

3. พัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สามารถแก้ไข้
สถานการณไ์ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดย
จัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) 
จากประสบการณ์จริง
หรือจากสถานการณ์
จ าลองผา่นการลงมือ
ปฏิบัติ ตลอดจน
จัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความ
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

ควบคู่รูปแบบ On-Line 
บางกิจกรรมไม่มีการ
ด าเนินกิจกรรมจึงไม่มผีล
การด าเนินโครงการ 
 
 

คิดเห็นเพื่อเปิดโลก
ทัศน์มุมมองร่วมกัน
ของผู้เรียนและครูให้
มากข้ึน 
5. พัฒนาครูให้มีทักษะ 
ความรู้ และความ
ช านาญในการใช้
เทคโนโลยดีิจิทัล 
ปัญญาประดิษฐ์ และ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้ง
การจัดการเรียนการ
สอน เพื่อฝึกทักษะการ
คิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบและมีเหตุผล
เป็นขั้นตอน 
10. ส่งเสริมการพัฒนา
สิ่งประดษิฐ์และ
นวัตกรรมที่เป็นมิตร
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

กับสิ่งแวดล้อม ให้
สามารถเป็นอาชีพและ
สร้างรายได ้
 

6. โครงการพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
6.1 กิจกรรม Light 
bot 
6.2 กิจกรรม 
Search Engine 

ร้อยละ 
85 

ระดับดีเลิศ 
1.ร้อยละของผู้เรียนใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 
และน าเสนอผลงาน 
2.ร้อยละของนักเรียนมุ่งสู่
มาตรฐานสากลส่งเสริม
ทักษะที่จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
(3R7C)Computing & ICT 
literacy 

ร้อยละ
95.46 

 

ระดับยอดเยี่ยม 
1.นักเรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 
และน าเสนอผลงาน 
2.นักเรียนมุ่งสู่
มาตรฐานสากลส่งเสริม
ทักษะที่จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
(3R7C)Computing & 
ICT literacy 
เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID -19 โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน 

3. พัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สามารถแก้ไข้
สถานการณไ์ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดย
จัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) 
จากประสบการณ์จริง
หรือจากสถานการณ์
จ าลองผา่นการลงมือ
ปฏิบัติ ตลอดจน
จัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความ
คิดเห็นเพื่อเปิดโลก
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

แบบในรูปแบบ On- site 
ควบคู่รูปแบบ On-Line  
 

ทัศน์มุมมองร่วมกัน
ของผู้เรียนและครูให้
มากข้ึน 
10. ส่งเสริมการพัฒนา
สิ่งประดษิฐ์และ
นวัตกรรมที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ให้
สามารถเป็นอาชีพและ
สร้างรายได ้
 

7. โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
7.1 กิจกรรม
วิเคราะห์
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
7.2 กิจกรรม

ร้อยละ 
85 

ระดับดีเลิศ 
1. ร้อยละของผู้เรียนมี
ความรู้และทักษะที่จ าเปน็
ตามที่หลักสูตรก าหนด 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผล
การประเมินสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตร  
3. ร้อยละของผู้เรียนมีผล

ร้อยละ  
77.86 

ระดับด ี
1. นักเรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นตามที่
หลักสูตรก าหนด 
2. นักเรียนมีผลการ
ประเมินสมรรถนะส าคัญ
ตามหลักสูตร  
3. นักเรียนมีผลการ

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน 

1. จัดการศึกษาทุก
ระดับ ทุกประเภท 
โดยใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ รวมทั้ง
แนวทางการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกและการ
วัดประเมินผลเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน ที่
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ระดับชาติ(onet) 
7.3 กิจกรรม
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ระดับชาติ (rt) 
7.4 กิจกรรม
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ระดับชาติ (nt) 
7.5 กิจกรรม
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (IEP) 
 
 

การทดสอบระดบัชาติสูง
กว่า T-Score 40 
4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผล
การทดสอบระดบัชาติ (O-
Net) (NT)เป็นไปตามเกณฑ ์

ทดสอบระดบัชาติสูงกวา่ 
T-Score 40 
4. นักเรียนมีผลการ
ทดสอบระดบัชาติ (O-
Net) (NT)เป็นไปตาม
เกณฑ์ 
เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID -19 โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบในรูปแบบ On- site 
ควบคู่รูปแบบ On-Line 
บางกิจกรรมไม่มีการ
ด าเนินกิจกรรม จึงไม่มผีล
การด าเนินโครงการ 
 

สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา
แห่งชาต ิ
3. พัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สามารถแก้ไข้
สถานการณไ์ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดย
จัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) 
จากประสบการณ์จริง
หรือจากสถานการณ์
จ าลองผา่นการลงมือ
ปฏิบัติ ตลอดจน
จัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความ
คิดเห็นเพื่อเปิดโลก
ทัศน์มุมมองร่วมกัน
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

ของผู้เรียนและครูให้
มากข้ึน 
 

8. โครงการแนะ
แนว 
8.1 กิจกรรมแนะ
แนวศึกษาต่อ 
8.2 กิจกรรมแนะ
แนวอาชีพ 

ร้อยละ 
85 

ระดับดีเลิศ 
1.ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ 
ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อม
ที่จะศึกษาต่อในระดบัที่
สูงขึ้น 
2.ร้อยละของผู้เรียนมี
ความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต
และหาความรู้เกี่ยวกับอาชพี
ที่ตนเองสนใจ 

ร้อยละ
95.57 

ระดับยอดเยี่ยม 
1.นักเรียนมีความรู้ ทักษะ 
และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้น 
2.นักเรียนมีความรู้สึกที่ดี
ต่ออาชีพสุจริตและหา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ 
เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID -19 โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบในรูปแบบ On- site 
ควบคู่รูปแบบ On-Line  
 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 

4. พัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรอบรู้และทักษะ
ชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการด ารงชีวติและ
สร้างอาชพี อาทิ การ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั สุข
ภาวะและทัศนคติที่ดี
ต่อการดูและสุขภาพ 
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

9. โครงการเทิดทูน
ชาติ ศาสน์ กษัตริย ์
9.1 กิจกรรมวัน
ส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
9.2 กิจกรรมวัน
ส าคัญของชาต ิ

ร้อยละ 
85 

ระดับดีเลิศ 
1.ร้อยละของนักเรียนเห็น
คุณค่าและปฏิบัติตนในศา
สนพิธีพิธีกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนาและมีความรู้ความ
เข้าใจคุณธรรมจริยธรรม
และน าไปปรับใช้ประจ าวัน
ได้อย่างเหมาะสม 
2.นักเรียนโรงเรียนเอ้ือ
อ าพนได้แสดงความ
จงรกัภักดีที่มีต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์  
3.ร้อยละของผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมแสดงถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์และนอบ
น้อมในส านึกพระมหา
กรุณาธิคุณใน ร.9 

ร้อยละ 
94 

ระดับยอดเยี่ยม 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงถึง
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ น้อม
ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณในสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ 
9 เห็นคุณค่าและปฏิบัติ
ตนในศาสนพิธีพธิีวัน
ส าคัญทางศาสนาและมี
ความรู้ความเข้าใจใน
คุณธรรมจริยธรรมและ
น าไปปรบัใช้ประจ าวนัได้  
เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID -19 โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบในรูปแบบ On- site 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 
 

7. ปลูกฝังผู้เรียนให้มี
หลักคิดที่ถูกต้องด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
และเป็นผู้มีความ
พอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสา โดย
กระบวนการลูกเสือ 
และยุวกาชาด 
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

ควบคู่รูปแบบ On-Line  
 

10. โครงการกีฬาสี
ภายใน 
10.1กิจกรรมกีฬา
สี ES Game 

ร้อยละ 
85 

ระดับดีเลิศ 
1.ร้อยละของผู้เรียนมีสุข
ภาวะที่ดี มสีุนทรียภาพ 
2.ร้อยละของผู้เรียนมีสุข
นิสัยในการดูแลสุขภาพกาย
และออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
3.ร้อยละของครูที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงและสมบูรณ์ มี
โอกาสสร้างความสัมพนัธ์
แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกัน
และกันสร้างความสามัคคีให้
เกิดขึ้นในองค์กร 

ร้อยละ
97.99 

ระดับยอดเยี่ยม 
ครูแลนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้
อภัย เห็นคุณค่าในตนเอง 
ออกก าลังกาย และกล้า
แสดงออก 
เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID -19 โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบในรูปแบบ On-Line 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 
 

3. พัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สามารถแก้ไข้
สถานการณไ์ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดย
จัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) 
จากประสบการณ์จริง
หรือจากสถานการณ์
จ าลองผา่นการลงมือ
ปฏิบัติ ตลอดจน
จัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความ
คิดเห็นเพื่อเปิดโลก
ทัศน์มุมมองร่วมกัน
ของผู้เรียนและครูให้
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

มากข้ึน 
4. พัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรอบรู้และทักษะ
ชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการด ารงชีวติและ
สร้างอาชพี อาทิ การ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั สุข
ภาวะและทัศนคติที่ดี
ต่อการดูและสุขภาพ 
 

11. โครงการฉลาม
น้อย ES 

ร้อยละ 
85 

ระดับดีเลิศ - เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID -19ไม่มีการด าเนนิ
กิจกรรม จึงไม่มีผลการ
ด าเนินโครงการ 
 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 

3. พัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สามารถแก้ไข้
สถานการณไ์ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดย
จัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) 
จากประสบการณ์จริง
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

หรือจากสถานการณ์
จ าลองผา่นการลงมือ
ปฏิบัติ ตลอดจน
จัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความ
คิดเห็นเพื่อเปิดโลก
ทัศน์มุมมองร่วมกัน
ของผู้เรียนและครูให้
มากข้ึน 
4. พัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรอบรู้และทักษะ
ชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการด ารงชีวติและ
สร้างอาชพี อาทิ การ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั สุข
ภาวะและทัศนคติที่ดี
ต่อการดูและสุขภาพ 
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

12. โครงการ
ลูกเสือ 
12.1 กิจกรรมเข้า
ค่ายพักแรม
ลูกเสือ 

12.2 กิจกรรมเดิน
ทางไกล 

ร้อยละ 
85 

ระดับดีเลิศ 
1.ร้อยละของผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พงึประสงค์บน
พื้นฐานความเปน็ไทย 
2.ร้อยละของผู้เรียนมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี ให้เกียรติผู้อื่น 
 

ร้อยละ 
87 

ระดับดีเลิศ 
1. นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมทีพ่ึง
ประสงคบ์นพืน้ฐานความ
เป็นไทย 
2. นักเรียนมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี ให้เกียรติผู้อื่น 
เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID -19 โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบในรูปแบบ On- site 
ควบคู่รูปแบบ On-Line 
บางกิจกรรมไม่มีการ
ด าเนินกิจกรรม จึงไม่มผีล
การด าเนินโครงการ 
 
 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 

7. ปลูกฝังผู้เรียนให้มี
หลักคิดที่ถูกต้องด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
และเป็นผู้มีความ
พอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสา โดย
กระบวนการลูกเสือ 
และยุวกาชาด 
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

13. โครงการ
สุนทรียภาพทาง
ศิลปะ+ดนตร ี
13.1กิจกรรม 
ESStar Chal-
lenge (ประกวด
ร้องเพลง) 
13.2กิจกรรม
ประกวดวาดภาพ
ระบายส ี
13.3กิจกรรม Tal-
ent Show 

ร้อยละ 
85 

ระดับดีเลิศ 
1.ร้อยละของผู้เรียน
สร้างสรรค์ผลงานจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 
ดนตรี/นาฏศิลป/์กีฬา/
นันทนาการ ตาม
จินตนาการ 
2.ร้อยละของผู้เรียนมุ่งสู่
มาตรฐานสากลส่งเสริม
ทักษะที่จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
(3R7C)Creativity&innov
ation 
 

ร้อยละ
94.14 

ระดับยอดเยี่ยม 
1.นักเรียนสามารถ
สร้างสรรค์ผลงานจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป/์
กีฬา/นนัทนาการ ตาม
จินตนาการ 
2.นักเรียนมุ่งสู่
มาตรฐานสากลส่งเสริม
ทักษะที่จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
(3R7C)Creativity&inno
vation 
เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID -19 โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบในรูปแบบ On- site 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 

3. พัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สามารถแก้ไข้
สถานการณไ์ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดย
จัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) 
จากประสบการณ์จริง
หรือจากสถานการณ์
จ าลองผา่นการลงมือ
ปฏิบัติ ตลอดจน
จัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความ
คิดเห็นเพื่อเปิดโลก
ทัศน์มุมมองร่วมกัน
ของผู้เรียนและครูให้
มากข้ึน 
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

ควบคู่รูปแบบ On-Line  
 

14. โครงการจินต
คณิต 
14.1 กิจกรรม
อบรมผู้ปกครอง 
14.2 กิจกรรม
แข่งขันจินตคณิต
ภายใน 
14.3 กิจกรรม
แข่งขันจินตคณิต
ภายนอก 
 

ร้อยละ 
85 

ระดับดีเลิศ - เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID -19ไม่มีการด าเนนิ
กิจกรรม จึงไม่มีผลการ
ด าเนินโครงการ 
 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 
 

3. พัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สามารถแก้ไข้
สถานการณไ์ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดย
จัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) 
จากประสบการณ์จริง
หรือจากสถานการณ์
จ าลองผา่นการลงมือ
ปฏิบัติ ตลอดจน
จัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความ
คิดเห็นเพื่อเปิดโลก
ทัศน์มุมมองร่วมกัน
ของผู้เรียนและครูให้
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

มากข้ึน 
5. พัฒนาครูให้มีทักษะ 
ความรู้ และความ
ช านาญในการใช้
เทคโนโลยดีิจิทัล 
ปัญญาประดิษฐ์ และ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้ง
การจัดการเรียนการ
สอน เพื่อฝึกทักษะการ
คิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบและมีเหตุผล
เป็นขั้นตอน 
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 2 

พัฒนา
คุณภาพการ
บริหารจัด

การศึกษาให้
เป็นระบบ 

1. โครงการพัฒนา
ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 
1.1 แผนปฏบิัติ
การของ
สถานศึกษา 
1.2 แผนพฒันา
การจัดการศึกษา 
1.3 ประชุม
คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ 
1.4กิจกรรมจัดท า
มาตรฐาน
การศึกษาและ
ประกาศค่า
เป้าหมาย 
1.5 กิจกรรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ

ร้อยละ 
85 

ระดับดีเลิศ 
1. โรงเรียนเอ้ืออ าพนมีการ
ก าหนดเป้าหมายวสิัยทัศน์ 
และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของ 
สถานศึกษา ความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาแห่งชาตนิโยบายของ
รัฐบาลและของต้นสงักัด
รวมทั้งทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 
2. โรงเรียนเอ้ืออ าพน
สามารถบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบทัง้ในส่วน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา 

ร้อยละ
100 

ระดับยอดเยี่ยม 
1. โรงเรียนเอ้ืออ าพนมีการ
ก าหนดเป้าหมายวสิัยทัศน์ 
และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของ 
สถานศึกษา ความต้องการ
ของชุมชนท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาแห่งชาตนิโยบายของ
รัฐบาลและของต้นสงักัด
รวมทั้งทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 
2. โรงเรียนเอ้ืออ าพน
สามารถบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบทัง้ในส่วน
การวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 

1. จัดการศึกษาทุก
ระดับ ทุกประเภท 
โดยใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ รวมทั้ง
แนวทางการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกและการ
วัดประเมินผลเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน ที่
สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา
แห่งชาต ิ
2. ส่งเสริมการพัฒนา
กรอบหลักสูตรระดับ
ท้องถิ่น และหลักสูตร
สถานศึกษาตามความ
ต้องการจ าเป็นของ
กลุ่มเป้าหมาย และ
แตกต่างหลากหลาย
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
1.6 กิจกรรมจัดท า
ข้อมูลสาสนเทศ
ระหว่างปี/สิ้นปี
การศึกษา 
1.7กิจกรรม
ติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 
1.8รายงานการ
ประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
1.9 กิจกรรม
ทบทวน แก้ไขและ
ปรับปรุงเอกสาร
ประกอบการเรียน
การสอน 
 

3.โรงเรียนเอ้ืออ าพนมีการ
น าแผนไปปฏบิัติเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษามีการ
ติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุง
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
 

3.โรงเรียนเอ้ืออ าพนมีการ
น าแผนไปปฏบิัติเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษามี
การติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุง
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID -19 โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบในรูปแบบ On- site 
ควบคู่รูปแบบ On-Line  
 
 

ตามบริบทของพื้นที ่



88 

 

 

 

 
ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

2. โครงการพัฒนา
โครงสร้างและ
ระบบข้อมูล
สารสนเทศ 

ร้อยละ 
85 

ระดับดีเลิศ 
1. โรงเรียนเอ้ืออ าพน
สามารถบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบทัง้ในส่วน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา 
2.โรงเรียนเอ้ืออ าพนมีการ
น าระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามีการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและ
ปรับปรุงพฒันางานอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 
 
 

ร้อยละ 
100 

ระดับยอดเยี่ยม 
1. โรงเรียนเอ้ืออ าพน
สามารถบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบทัง้ในส่วน
การวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 
2.โรงเรียนเอ้ืออ าพนมีการ
น าระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามีการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและ
ปรับปรุงพฒันางานอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน 

8. พัฒนาแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 
และใช้ดิจิทลัเป็น
เครื่องมือการเรียนรู้ 
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

3. โครงการอย่า
มองข้ามความ
ปลอดภัย 

ร้อยละ 
85 

ระดับดีเลิศ 
1.โรงเรียนมีการจัด
สภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนที่มีความปลอดภัย
ทุกส่วน 
2.ร้อยละของนักเรียนรู้ทัน
อันตรายทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
3. ร้อยละนักเรียนรู้จักวิธี
ป้องกันตนเองจากอันตราย
ต่างๆ 
 

ร้อยละ 
100 

ระดับยอดเยี่ยม 
1.โรงเรียนมีการจัด
สภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนที่มีความปลอดภัย
ทุกส่วน 
2. นักเรียนมีความรูท้ัน
อันตรายทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
3.นักเรียนรู้จักวิธีป้องกัน
ตนเองจากอันตรายตา่งๆ 
เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID -19 โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบในรูปแบบ On- site 
ควบคู่รูปแบบ On-Line  
 
 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการ
จัดและสนับสนนุ
การศึกษาเอกชน 

1. การปลูกฝังความมี
ระเบียบวินยั ทัศนคติ
ที่ถูกต้องผ่าน
กระบวนการลูกเสือ 
เนตรนารี ยุวกาชาด 
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

4. โครงการ
ส่งเสริมและพฒันา
งานบริการ อาคาร
สถานที ่
4.1 กิจกรรม
พัฒนางานอนุรักษ์ 
และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
4.2 กิจกรรม
พัฒนางานการใช้
อาคาร สถานที ่
4.3 กิจกรรม
พัฒนางานบ ารุง
ซ่อมแซมสื่อการ
เรียนการสอน 
 

ร้อยละ 
85 

ระดับดีเลิศ 
1. ร้อยละของผู้เรียนและ
บุคลากรทุกคมมีส่วนร่วมใน
การประหยัดพลังงานและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
2. ร้อยละของผู้เรียนและ
บุคลากรทุกคนได้รับบริการ
ในการใช้อาคารสถานที ่
3. ร้อยละของผู้เรียนและ
บุคลากรมีความพงึพอใจใน
การใช้อาคารสถานที ่

ร้อยละ
100 

ระดับยอดเยี่ยม 
1. นักเรียนและบุคลากร
ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ประหยัดพลังงานและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
2. นักเรียนและบุคลากร
ทุกคนได้รับบริการในการ
ใช้อาคารสถานที ่
3. นักเรียนและบุคลากรมี
ความพึงพอใจในการใช้
อาคารสถานที ่
เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID -19 โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบในรูปแบบ On- site 
ควบคู่รูปแบบ On-Line  
 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การปฏิรูประบบ
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาเอกชน 
 

9. เสริมสร้างการรับรู้ 
ความเข้าใจ ความ
ตระหนัก และส่งเสริม
คุณลักษณะและ
พฤติกรรมที่พึง
ประสงคไ์ด้สน
สิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

5. โครงการ
ประสานสัมพนัธ์ 
บ้าน – โรงเรียน 
5.1 กิจกรรมเยี่ยม
บ้าน 
5.2 กิจกรรมให้
ความรู้ชุมชน 
5.3 กรรมประชุม
คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน
และ
คณะกรรมการ
บริหาร 
 

ร้อยละ 
85 

ระดับดีเลิศ 
1.ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมและการร่วม
รับผิดรับชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน 
2.ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายให้ความร่วมมือในการ
วางระบบและด าเนนิงาน
ประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเป็นอย่างด ี
3.ร้อยละของผู้ปกครองมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
4.ร้อยละของผู้ปกครองมี
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้ปกครองและโรงเรียน 
 

ร้อยละ 
100 

ระดับยอดเยี่ยม 
1.ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมและการร่วมรับผิดรับ
ชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน 
2.ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้
ความร่วมมือในการวาง
ระบบและด าเนนิงาน
ประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาเปน็อย่าง
ดี 
3.ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 
4.ผู้ปกครองมี
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้ปกครองและโรงเรียน 
เนื่องจากสถานการณ์การ

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการ
จัดและสนับสนนุ
การศึกษาเอกชน 
 

2. ส่งเสริมการพัฒนา
กรอบหลักสูตรระดับ
ท้องถิ่น และหลักสูตร
สถานศึกษาตามความ
ต้องการจ าเป็นของ
กลุ่มเป้าหมาย และ
แตกต่างหลากหลาย
ตามบริบทของพื้นที ่
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID -19 โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบในรูปแบบ On- site 
ควบคู่รูปแบบ On-Line  
บางกิจกรรมไม่มีการ
ด าเนินกิจกรรม จึงไม่มผีล
การด าเนินโครงการ 
 

6. โครงส่งเสริม
และพัฒนาระบบ
ประชาสัมพนัธ ์

ร้อยละ 
85 

ระดับดีเลิศ 
1. ร้อยละผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีส่วนร่วมการวางแผน 
ปรับปรุงและพัฒนาและการ
ร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการ
จัดการศึกษา 

ร้อยละ
100 

ระดับยอดเยี่ยม 
1. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมการวางแผน 
ปรบัปรุงและพัฒนาและ
การร่วมรับผิดรับชอบต่อ
ผลการจัดการศึกษา 
เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID -19 โรงเรียนได้จัด

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การปฏิรูประบบ
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาเอกชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน 

8. พัฒนาแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 
และใช้ดิจิทลัเป็น
เครื่องมือการเรียนรู้ 
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบในรูปแบบ On-Line  
 

 

7. โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน
ขั้นสูง 
7.1 กิจกรรม
แข่งขันทักษะ
วิชาการนานาชาต ิ
7.2 กิจกรรม
แข่งขันทักษะ
วิชาการเอกชน
ภาคใต้ 
7.3 กิจกรรม
แข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม 

ร้อยละ 
85 

ระดีบดีเลิศ 
1. ร้อยละของผู้เรียนเห็น
คุณค่าในตนเอง มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออก อย่าง
เหมาะสม 
2. ร้อยละของผู้เรียนได้รับ
การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจ 
 

ร้อยละ 
85 

ระดีบดีเลิศ 
1. นักเรียนสามารถเห็น
คุณค่าในตนเอง มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออก 
อย่างเหมาะสม 
2. นักเรียนได้รับการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
ส่งเสริมและตอบสนอง
ความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจ 
เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID -19 โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมการเรียนแบบใน

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน 
 

1. จัดการศึกษาทุก
ระดับ ทุกประเภท 
โดยใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ รวมทั้ง
แนวทางการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกและการ
วัดประเมินผลเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน ที่
สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา
แห่งชาต ิ
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

รูปแบบ On-Line  
 

8. โครงการ
ส่งเสริมและพฒันา
บุคลากรสู่ความ
เป็นครูมืออาชีพ 
8.1 กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
8.2 กิจกรรมผลิต
สื่อ 
8.3 กิจกรรม
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมครู 
8.4 กิจกรรม
ปฐมนิเทศครูใหม ่
8.5 กิจกรรมอบรม
และพัฒนาครู 
8.6 กิจกรรมสรร

ร้อยละ 
85 

ระดับดีเลิศ 
1. ผู้บริหารส่งเสริม สนบัสนุน 
พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพปีละ 20 
ชั่วโมงขึ้นไป 
2. ผู้บริหารจัดให้มีชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนางานและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนปีละ 2 ครั้ง  
3.ร้อยละของครูได้รับการ
อบรมครบ 20  ชั่วโมงต่อปี 
ตามที่คุรุสภาก าหนด 
4.ร้อยละของครูมีการ
รายงานผลการอบรมสัมมนา 
และศึกษาดูงาน 
5.ร้อยละของครูน าผลการ

ร้อยละ
91.60 

ระดับยอดเยี่ยม 
1. ผู้บริหารส่งเสริม 
สนับสนนุ พัฒนาครู 
บุคลากร ให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพปีละ 
20 ชั่วโมงขึ้นไป 
2. ผู้บริหารจัดให้มีชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้
ในการพัฒนางานและการ
เรียนรู้ของผู้เรียนปีละ 2 
คร้ัง  
3.ครูได้รับการอบรมครบ 
20  ชั่วโมงต่อปี ตามที่คุรุ
สภาก าหนด 
4.ครูมีการรายงานผลการ
อบรมสัมมนา และศึกษาดู

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษาของ
โรงเรียน 

5. พัฒนาครูให้มีทักษะ 
ความรู้ และความ
ช านาญในการใช้
เทคโนโลยดีิจิทัล 
ปัญญาประดิษฐ์ และ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้ง
การจัดการเรียนการ
สอน เพื่อฝึกทักษะการ
คิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบและมีเหตุผล
เป็นขั้นตอน 
11. สนบัสนนุกิจกรรม
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมชิอบ 
12. พัฒนาครูทุกระดับ



95 

 

 

 

 
ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

หาครูดี 
8.7 กิจกรรม
ส่งเสริมการวิจัยใน
ชั้นเรียน 
8.8 กิจกรรมนิเทศ
ภายใน 
8.9 กิจกรรม 1 
โครงงาน/ภาค
เรียน 
 

อบรมสัมมนา และศึกษาดู
งานมาขยายผลต่อเพื่อนครู 
 

งาน 
5.ครูสามารถน าผลการ
อบรมสัมมนา และศึกษาดู
งานมาขยายผลต่อเพื่อน
ครู 
เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID -19 โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมการเรียนแบบใน
รูปแบบ On-Line  
 

ให้มีทักษะ ความรู้ที่
จ าเป็น เพื่อท าหนา้ที่
วิทยากรมืออาชีพ 
(Train The Trainer) 
และขยายผลการ
พัฒนาผ่าศนูย์พฒันา
ศักยภาพบุคคลเพื่อ
ความเป็นเลิศ (Hu-
man CapitalExcel-
lence Center: 
HCEC) 
 

9. โครงการสร้าง
ขวัญและก าลังใจ
ครู 
9.1 กิจกรรมสุข
สันต์วนัเกิดครู 
9.2 กิจกรรมครู

ร้อยละ 
85 

ระดับดีเลิศ 
1. ร้อยละของครูประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา 

ร้อยละ 
97.40 

ระดับยอดเยี่ยม 
1. ครูประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอยา่งที่ดีและเปน็
สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษาของ
โรงเรียน 

12. พัฒนาครูทุกระดับ
ให้มีทักษะ ความรู้ที่
จ าเป็น เพื่อท าหนา้ที่
วิทยากรมืออาชีพ 
(Train The Trainer) 
และขยายผลการ
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

ผู้ปฏิบัตงิานดีเด่น 
9.3 กิจกรรมเยี่ยม
เยียนบุคลากรป่วย
เกิน 3 วัน 
4.กิจกรรมกีฬาสี
ครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาผ่าศนูย์พฒันา
ศักยภาพบุคคลเพื่อ
ความเป็นเลิศ (Hu-
man CapitalExcel-
lence Center: 
HCEC) 
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3 

พัฒนา
หลักสูตรและ
กระบวนการ
การจัดการ
เรียนรู้ที่เน้น
ให้ผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 

1. โครงการ
ส่งเสริมและพฒันา
บุคลากรสู่ความ
เป็นครูมืออาชีพ 
1.1 กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
1.2 กิจกรรมผลิต
สื่อ 
1.3 กิจกรรม
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมครู 
1.4 กิจกรรม
ปฐมนิเทศครูใหม่ 
1.5 กิจกรรมอบรม
และพัฒนาครู 
1.6 กิจกรรมสรร
หาครูดี 
1.7 กิจกรรม

ร้อยละ 
85 

ระดับดีเลิศ 
1. ผู้บริหารส่งเสริม สนบัสนุน 
พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพปีละ 20 
ชั่วโมงขึ้นไป 
2. ผู้บริหารจัดให้มีชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนางานและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนปีละ 2 ครั้ง  
3. ร้อยละของครูได้รับการ
อบรมครบ 20  ชั่วโมงต่อปี 
ตามที่คุรุสภาก าหนด 
4. ร้อยละของครูมีการ
รายงานผลการอบรมสัมมนา 
และศึกษาดูงาน 
5. ร้อยละของครูน าผลการ
อบรมสัมมนา และศึกษาดู
งานมาขยายผลต่อเพื่อนครู 

ร้อยละ 
91.60 

ระดับยอดเยี่ยม 
1. ผู้บริหารส่งเสริม 
สนับสนนุ พัฒนาครู 
บุคลากร ให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพปีละ 
20 ชั่วโมงขึ้นไป 
2. ผู้บริหารจัดให้มีชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้
ในการพัฒนางานและการ
เรียนรู้ของผู้เรียนปีละ 2 
คร้ัง  
3. ครูได้รับการอบรมครบ 
20  ชั่วโมงต่อปี ตามที่คุรุ
สภาก าหนด 
4. ครูมีการรายงานผลการ
อบรมสัมมนา และศึกษาดู
งาน 
5. ครูสามารถน าผลการ

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน 

5. พัฒนาครูให้มีทักษะ 
ความรู้ และความ
ช านาญในการใช้
เทคโนโลยดีิจิทัล 
ปัญญาประดิษฐ์ และ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้ง
การจัดการเรียนการ
สอน เพื่อฝึกทักษะการ
คิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบและมีเหตุผล
เป็นขั้นตอน 
11. สนบัสนนุกิจกรรม
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมชิอบ 
12. พัฒนาครูทุกระดับ
ให้มีทักษะ ความรู้ที่
จ าเป็น เพื่อท าหนา้ที่
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

ส่งเสริมการวิจัยใน
ชั้นเรียน 
1.8 กิจกรรมนิเทศ
ภายใน 
1.9 กิจกรรม 1 
โครงงาน/ภาค
เรียน 
 

 อบรมสัมมนา และศึกษาดู
งานมาขยายผลต่อเพื่อน
ครู 
เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID -19 โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมการเรียนแบบใน
รูปแบบ On-Line  
 

วิทยากรมืออาชีพ 
(Train The Trainer) 
และขยายผลการ
พัฒนาผ่าศนูย์พฒันา
ศักยภาพบุคคลเพื่อ
ความเป็นเลิศ (Hu-
man CapitalExcel-
lence Center: 
HCEC) 
 

2. โครงการสร้าง
ขวัญและก าลังใจ
ครู 
2.1 กิจกรรมสุข
สันต์วนัเกิดครู 
2.2 กิจกรรมครู
ผู้ปฏิบัตงิานดีเด่น 
2.3 กิจกรรมเยี่ยม

ร้อยละ 
85 

ระดับดีเลิศ 
1. ร้อยละของครูประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา 

ร้อยละ 
97.40 

ระดับยอดเยี่ยม 
1. ครูประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอยา่งที่ดีและเปน็
สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน 
 

12. พัฒนาครูทุกระดับ
ให้มีทักษะ ความรู้ที่
จ าเป็น เพื่อท าหนา้ที่
วิทยากรมืออาชีพ 
(Train The Trainer) 
และขยายผลการ
พัฒนาผ่าศนูย์พฒันา
ศักยภาพบุคคลเพื่อ
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

เยียนบุคลากรป่วย
เกิน 3 วัน 
2.4 กิจกรรมกีฬาสี
ครู 

ความเป็นเลิศ (Hu-
man CapitalExcel-
lence Center: 
HCEC) 
 

ยุทธศาสตร์        
ที่ 4 

พัฒนาระบบ
ประกัน
คุณภาพ
ภายใน 

1. โครงการ
ส่งเสริมและพฒันา
บุคลากรสู่ความ
เป็นครูมืออาชีพ 
1.1 กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
1.2 กิจกรรมผลิต
สื่อ 
1.3 กิจกรรม
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมครู 
1.4 กิจกรรม
ปฐมนิเทศครูใหม่ 

ร้อยละ 
85 

ระดับดีเลิศ 
1. ผู้บริหารส่งเสริม สนบัสนุน 
พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพปีละ 20 
ชั่วโมงขึ้นไป 
2. ผู้บริหารจัดให้มีชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนางานและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนปีละ 2 ครั้ง  
3. ร้อยละของครูได้รับการ
อบรมครบ 20  ชั่วโมงต่อปี 
ตามที่คุรุสภาก าหนด 
4. ร้อยละของครูมีการ

ร้อยละ 
91.60 

ระดับยอดเยี่ยม 
1. ผู้บริหารส่งเสริม 
สนับสนนุ พัฒนาครู 
บุคลากร ให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพปีละ 
20 ชั่วโมงขึ้นไป 
2. ผู้บริหารจัดให้มีชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้
ในการพัฒนางานและการ
เรียนรู้ของผู้เรียนปีละ 2 
คร้ัง  
3. ครูได้รับการอบรมครบ 
20  ชั่วโมงต่อปี ตามที่คุรุ

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 
 

1. จัดการศึกษาทุก
ระดับ ทุกประเภท 
โดยใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ รวมทั้ง
แนวทางการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกและการ
วัดประเมินผลเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน ที่
สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา
แห่งชาต ิ
2. ส่งเสริมการพัฒนา
กรอบหลักสูตรระดับ
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

1.5 กิจกรรมอบรม
และพัฒนาครู 
1.6 กิจกรรมสรร
หาครูดี 
1.7 กิจกรรม
ส่งเสริมการวิจัยใน
ชั้นเรียน 
1.8 กิจกรรมนิเทศ
ภายใน 
1.9 กิจกรรม 1 
โครงงาน/ภาค
เรียน 
 

รายงานผลการอบรมสัมมนา 
และศึกษาดูงาน 
5. ร้อยละของครูน าผลการ
อบรมสัมมนา และศึกษาดู
งานมาขยายผลต่อเพื่อนครู 
 

สภาก าหนด 
4. ครูมีการรายงานผลการ
อบรมสัมมนา และศึกษาดู
งาน 
5. ครูสามารถน าผลการ
อบรมสัมมนา และศึกษาดู
งานมาขยายผลต่อเพื่อน
ครู 
เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID -19 โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมการเรียนแบบใน
รูปแบบ On-Line  
 
 
 
 
 

ท้องถิ่น และหลักสูตร
สถานศึกษาตามความ
ต้องการจ าเป็นของ
กลุ่มเป้าหมาย และ
แตกต่างหลากหลาย
ตามบริบทของพื้นที ่
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

ยุทธศาสตร์ ที่ 
5 

ส่งเสริม
มาตรฐาน
ตามแนว
ทางการ
ปฏิรูป

การศึกษา 

1. โครงการบูรณา
การ จัดการเรียนรู้
สะเต็มศึกษา 
1.1 กิจกรรมบูรณา
การ STEM สู่
ห้องเรียน 
1.2กิจกรรมค่าย
STEM 
 

ร้อยละ 
85 

ระดับดีเลิศ 
1.ร้อยละของผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ 
กล้าพูด กล้าแสดงออก และ
แก้ปัญหาได้สมวยั 
2.ร้อยละของผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ
96.19 

ระดับยอดเยี่ยม 
1.นักเรียนที่ได้รับการเรียน
การสอนโดยจัดบูรณาการ
สะเต็มศึกษามีความรู้
ความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และรู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์
เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID -19 โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบในรูปแบบ On- site 
ควบคู่รูปแบบ On-Line 
บางกิจกรรมไม่มีการ
ด าเนินกิจกรรม จึงไม่มผีล
การด าเนินโครงการ 
 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 

10. ส่งเสริมการพัฒนา
สิ่งประดษิฐ์และ
นวัตกรรมที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ให้
สามารถเป็นอาชีพและ
สร้างรายได ้
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

2. โครงการพัฒนา
ด้านคณิตศาสตร์
และการคิด
วิเคราะห์ 
2.1 กิจกรรม
ส่งเสริม
อัจฉริยภาพซูโดกุ 
2.2 กิจกรรมเกม 
24 
2.3 กิจกรรมคิด
เลขเร็ว 
2.4 กิจกรรม
อัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร ์

ร้อยละ 
85 

ระดับดีเลิศ 
1.ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้
และทักษะทีจ่ าเปน็ตามที่
หลักสูตรก าหนด 
2.ร้อยละของผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ 
กล้าพูดกล้าแสดงออกและ
แก้ปัญหาได้เหมาะสมกบัวัย 

ร้อยละ
86.64 

ระดับดีเลิศ 
1.ร้อยละของผู้เรียนมี
ความรู้และทักษะที่จ าเปน็
ตามที่หลักสูตรก าหนด 
2.ร้อยละของผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ 
กล้าพูดกล้าแสดงออกและ
แก้ปัญหาได้เหมาะสมกบั
วัย 
เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID -19 โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบในรูปแบบ On- site 
ควบคู่รูปแบบ On-Line  
 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 
 

3. พัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สามารถแก้ไข้
สถานการณไ์ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดย
จัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) 
จากประสบการณ์จริง
หรือจากสถานการณ์
จ าลองผา่นการลงมือ
ปฏิบัติ ตลอดจน
จัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความ
คิดเห็นเพื่อเปิดโลก
ทัศน์มุมมองร่วมกัน
ของผู้เรียนและครูให้
มากข้ึน 
5. พัฒนาครูให้มีทักษะ 
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

ความรู้ และความ
ช านาญในการใช้
เทคโนโลยดีิจิทัล 
ปัญญาประดิษฐ์ และ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้ง
การจัดการเรียนการ
สอน เพื่อฝึกทักษะการ
คิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบและมีเหตุผล
เป็นขั้นตอน 
 

3. โครงการพัฒนา
ด้านวิทยาศาสตร ์
3.1 กิจกรรม ES 
ซ่าท้าประลอง 
3.2 กิจกรรม
สัปดาห์วนั
วิทยาศาสตร ์

ร้อยละ 
85 

ระดับดีเลิศ 
1.ร้อยละของนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ในกิจกรรม ES ซ่าทา้
ประลอง 
2.ร้อยละของนักเรียนที่เข้า
ร่วมได้รับความรู้และ

ร้อยละ
90.68 

ระดับยอดเยี่ยม 
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
มีความรู้ความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ รู้จักใช้เวลา
ให้ว่างเป็นประโยชน์และมี
เจตคติที่ต่อวิชา
วิทยาศาสตร ์

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรียน 
มาตรฐานของ
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ 5 
การส่งเสริม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 
 

3. พัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สามารถแก้ไข้
สถานการณไ์ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดย
จัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) 
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร ์
3.ร้อยละของนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ในกิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์  
4.ร้อยละของนักเรียนที่เข้า
ร่วมได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์เจตคติที่ดีต่อ
วิทยาศาสตร ์
 

เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID -19 โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบในรูปแบบ On- site 
ควบคู่รูปแบบ On-Line  
 
 

นโยบายปฏิรูป
การศึกษา 

จากประสบการณ์จริง
หรือจากสถานการณ์
จ าลองผา่นการลงมือ
ปฏิบัติ ตลอดจน
จัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความ
คิดเห็นเพื่อเปิดโลก
ทัศน์มุมมองร่วมกัน
ของผู้เรียนและครูให้
มากข้ึน 
 

4. โครงการ ES 3 
R (รักษ์โลก) 
4.1 กิจกรรม Say 
no ถุงพลาสติก 
4.2 กิจกรรม
ประดิษฐบ์รรจุ

ร้อยละ 
85 

ระดับดีเลิศ 
1. ร้อยละของผู้เรียนมีการ
วางแผนการท างาน และ
ด าเนินการจนส าเร็จ 
2.ร้อยละของผู้เรียนท างาน
อย่างมีความสุข มุ่งมัน่

ร้อยละ 
92 

ระดับยอดเยี่ยม 
1. นักเรียนสามารถการ
วางแผนการท างาน และ
ด าเนินการจนส าเร็จ 
2. นักเรียนสามารถท างาน
อย่างมีความสุข มุ่งมัน่

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรียน 
มาตรฐานของ
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ 5 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การปฏิรูประบบ
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาเอกชน 
 

9. เสริมสร้างการรับรู้ 
ความเข้าใจ ความ
ตระหนัก และส่งเสริม
คุณลักษณะและ
พฤติกรรมที่พึง
ประสงคไ์ด้สน
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

ภัณฑ์จาก
ธรรมชาต ิ
4.3 กิจกรรม
ประดิษฐ์สิง่ของ
จากสิ่งเหลือใช้ 
4.4 กิจกรรมน้ า
หมักชีวภาพ 
4.5 กิจกรรมกล่อง
นมวิเศษ 
4.6 กิจกรรมคัด
แยกขยะ/ธนาคาร
ขยะ 
 

พัฒนางาน และภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง 
3. ร้อยละของผู้เรียนท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได ้
4. ร้อยละของผู้เรียนมี
ความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต
และหาความรู้เกี่ยวกับอาชพี
ที่ตนเองสนใจ 
5.ร้อยละของผู้เรียน
ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วม
อนุรักษ์ และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
6.ร้อยละของผู้เรียนมีการ
ดูแลสาธารณะสมบัติและ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

พัฒนางาน และภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง 
3. นักเรียนสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได ้
4. นักเรียนมีความรู้สึกที่ดี
ต่ออาชีพสุจริตและหา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ 
5. นักเรียนตระหนัก รู้
คุณค่า ร่วมอนุรักษ์ และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
6.นักเรียนสามารถดูแล
สาธารณะสมบัติและรักษา
สิ่งแวดล้อมได ้
เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID -19 โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน

การส่งเสริม
นโยบายปฏิรูป
การศึกษา 
 

สิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

แบบในรูปแบบ On- site 
ควบคู่รูปแบบ On-Line  
 

5. โครงการแนะ
แนว 
5.1 กิจกรรมแนะ
แนวศึกษาต่อ 
5.2 กิจกรรมแนะ
แนวอาชีพ 

ร้อยละ 
85 

ระดับดีเลิศ 
1.ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ 
ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อม
ที่จะศึกษาต่อในระดบัที่
สูงขึ้น 
2.ร้อยละของผู้เรียนมี
ความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต
และหาความรู้เกี่ยวกับอาชพี
ที่ตนเองสนใจ 

ร้อยละ
95.57 

ระดับยอดเยี่ยม 
1.นักเรียนมีความรู้ ทักษะ 
และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้น 
2.นักเรียนมีความรู้สึกที่ดี
ต่ออาชีพสุจริตและหา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ 
เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID -19 โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบในรูปแบบ On- site 
ควบคู่รูปแบบ On-Line  
 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรียน 
มาตรฐานของ
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ 5 
การส่งเสริม
นโยบายปฏิรูป
การศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน 

4. พัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรอบรู้และทักษะ
ชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการด ารงชีวติและ
สร้างอาชพี อาทิ การ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั สุข
ภาวะและทัศนคติที่ดี
ต่อการดูและสุขภาพ 
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

6. โครงการเทิดทูน
ชาติ ศาสน์ กษัตริย ์
6.1กิจกรรมวัน
ส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
6.2 กิจกรรมวัน
ส าคัญของชาต ิ
 

ร้อยละ 
85 

ระดับดีเลิศ 
1.ร้อยละของนักเรียนเห็น
คุณค่าและปฏิบัติตนในศา
สนพิธีพิธีกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนาและมีความรู้ความ
เข้าใจคุณธรรมจริยธรรม
และน าไปปรับใช้ประจ าวัน
ได้อย่างเหมาะสม 
2.นักเรียนโรงเรียนเอ้ือ
อ าพนได้แสดงความ
จงรักภักดีที่มีต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์  
3.ร้อยละของผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมแสดงถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์และนอบ
น้อมในส านึกพระมหา
กรุณาธิคุณใน ร.9 

ร้อยละ 
92.65 

ระดับยอดเยี่ยม 
ผู้เข้าร่วมกิจกรมแสดงถึง
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ น้อม
ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณในสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ 
9 เห็นคุณค่าและปฏิบัติ
ตนในศาสนพิธีพธิีวัน
ส าคัญทางศาสนาและมี
ความรู้ความเข้าใจใน
คุณธรรมจริยธรรมและ
น าไปปรบัใช้ประจ าวนัได้  
เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID -19 โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบในรูปแบบ On- site 

มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ 
การสอนที่ เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
มาตรฐานของ
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ 5 
การส่งเสริม
นโยบายปฏิรูป
การศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 
 

1. จัดการศึกษาทุก
ระดับ ทุกประเภท 
โดยใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ รวมทั้ง
แนวทางการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกและการ
วัดประเมินผลเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน ที่
สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา
แห่งชาต ิ
7. ปลูกฝังผู้เรียนให้มี
หลักคิดที่ถูกต้องด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
และเป็นผู้มีความ
พอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสา โดย
กระบวนการลูกเสือ 
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

ควบคู่รูปแบบ On-Line  
 

และยุวกาชาด 

7. โครงการกีฬาสี
ภายใน 
7.1กิจกรรมกีฬาสี 
ES Game 

ร้อยละ 
85 

ระดับดีเลิศ 
1.ร้อยละของผู้เรียนมีสุข
ภาวะที่ดี มสีุนทรียภาพ 
2.ร้อยละของผู้เรียนมีสุข
นิสัยในการดูแลสุขภาพกาย
และออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
3.ร้อยละของครูที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงและสมบูรณ์ มี
โอกาสสร้างความสัมพนัธ์
แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกัน
และกันสร้างความสามัคคีให้
เกิดขึ้นในองค์กร 

ร้อยละ
97.99 

ระดับยอดเยี่ยม 
ครูแลนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้
อภัย เห็นคุณค่าในตนเอง 
ออกก าลังกาย และกล้า
แสดงออก 
เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID -19 โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบในรูปแบบ On-Line 

มาตรฐานของ
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ 5 
การส่งเสริม
นโยบายปฏิรูป
การศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรียน  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 
 

3. พัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สามารถแก้ไข้
สถานการณไ์ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดย
จัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) 
จากประสบการณ์จริง
หรือจากสถานการณ์
จ าลองผา่นการลงมือ
ปฏิบัติ ตลอดจน
จัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความ
คิดเห็นเพื่อเปิดโลก
ทัศน์มุมมองร่วมกัน
ของผู้เรียนและครูให้
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

มากข้ึน 
4. พัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรอบรู้และทักษะ
ชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการด ารงชีวติและ
สร้างอาชพี อาทิ การ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั สุข
ภาวะและทัศนคติที่ดี
ต่อการดูและสุขภาพ 
 

8. โครงการ
สุนทรียภาพทาง
ศิลปะ+ดนตร ี
8.1 กิจกรรม 
ESStar Chal-
lenge (ประกวด
ร้องเพลง) 
8.2 กิจกรรม

ร้อยละ 
85 

ระดับดีเลิศ 
1.ร้อยละของผู้เรียน
สร้างสรรค์ผลงานจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 
ดนตรี/นาฏศิลป/์กีฬา/
นันทนาการ ตาม
จินตนาการ  
2.ร้อยละของผู้เรียนมุ่งสู่

ร้อยละ
94.14 

ระดับยอดเยี่ยม 
1. นักเรยีนสามารถ
สร้างสรรค์ผลงานจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 
ดนตรี/นาฏศิลป/์กีฬา/
นันทนาการ ตาม
จินตนาการ  
2. นักเรียนสามารถมุ่งสู่

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของู้
เรียน 
มาตรฐานของ
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ 5 
การส่งเสริม
นโยบายปฏิรูป

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 

3. พัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สามารถแก้ไข้
สถานการณไ์ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดย
จัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) 
จากประสบการณ์จริง
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

ประกวดวาดภาพ
ระบายส ี
8.3 กิจกรรม Tal-
ent Show 

มาตรฐานสากลส่งเสริม
ทักษะที่จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
(3R7C) Creativity & in-
novation 

มาตรฐานสากลส่งเสริม
ทักษะที่จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
(3R7C) Creativity & 
innovation 
เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID -19 โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบในรูปแบบ On- site 
ควบคู่รูปแบบ On-Line  
 

การศึกษา หรือจากสถานการณ์
จ าลองผา่นการลงมือ
ปฏิบัติ ตลอดจน
จัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความ
คิดเห็นเพื่อเปิดโลก
ทัศน์มุมมองร่วมกัน
ของผู้เรียนและครูให้
มากข้ึน 
4. พัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรอบรู้และทักษะ
ชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการด ารงชีวติและ
สร้างอาชพี อาทิ การ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั สุข
ภาวะและทัศนคติที่ดี
ต่อการดูและสุขภาพ 
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

9. โครงการ Fes-
tival Day 
9.1 กิจกรรม 
Christmas day 
And Happy new 
year 
9.2 กิจกรรม Chi-
nese day(
กิจกรรมวัน
ตรุษจีน) 

ร้อยละ 
85 

ระดับดีเลิศ 
1.ร้อยละของคณะครู 
นักเรียนและผูป้กครอง
โรงเรียนเอ้ืออ าพนที่เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับประสบการณ์
ตรงในการท ากิจกรรมส่ง
ท้ายปีเก่าต้อนรบัปีใหม่  
2.ร้อยละของคณะครู 
บุคลากร มีขวัญก าลงัใจใน
การด าเนินชวีิตและพลัง
เสริมแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้นเกณฑ์ดี
ขึ้นไป  
3.ร้อยละของคณะครู 
นักเรียนโรงเรียนเอ้ืออ าพน
เข้าร่วมกิจกรรม 
4.ร้อยละของคณะครู 
นักเรียน และผูป้กครอง

ร้อยละ
89.38 

ระดับยอดเยี่ยม 
คณะครู นักเรียนและ
ผู้ปกครองโรงเรียนเอ้ือ
อ าพนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับประสบการณ์ตรงใน
การท ากิจกรรมส่งท้ายปี
เก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งเป็นสิริ
มงคลแก่ชีวิตและ
ครอบครัว ที่เป็น
ศิลปะวฒันธรรมอันดีงาม 
 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรียน 
มาตรฐานของ
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ 5 
การส่งเสริม
นโยบายปฏิรูป
การศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน 

6. ส่งเสริมให้ใช้ภาษา
ท้องถิ่นร่วมกับ
ภาษาไทยเปน็สื่อ
จัดการเรียนการสอน
ในพื้นที่ที่ใช้ภาษา
อย่างหลากหลาย  เพื่อ
วางรากฐานให้ผู้เรียนมี
พัฒนาการด้านการคิด
วิเคราะห์ รวมทั้งมี
ทักษะการสื่อสารและ
ภาษาทีส่ามในการ ต่อ
ยอดการเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

โรงเรียนเอ้ืออ าพนที่เข้าร่วม
กิจกรรมวันตรุษจีน 
 

10.โครงการ
ส่งเสริมและพฒันา
บุคลากรสู่ความ
เป็นครูมืออาชีพ 
10.1 กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
10.2 กิจกรรมผลิต
สื่อ 
10.3 กิจกรรม
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมครู 
10.4 กิจกรรม
ปฐมนิเทศครูใหม่ 
10.5 กิจกรรม
อบรมและพัฒนา

ร้อยละ 
85 

ระดับดีเลิศ 
1. ผู้บริหารส่งเสริม สนบัสนุน 
พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพปีละ 20 
ชั่วโมงขึ้นไป 
2. ผู้บรหิารจัดให้มีชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนางานและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนปีละ 2 ครั้ง  
3. ร้อยละของครูได้รับการ
อบรมครบ 20  ชั่วโมงต่อปี 
ตามที่คุรุสภาก าหนด 
4. ร้อยละของครูมีการ
รายงานผลการอบรมสัมมนา 
และศึกษาดูงาน 

ร้อยละ 
91.60 

ระดับยอดเยี่ยม 
1. ผู้บริหารส่งเสริม 
สนับสนนุ พัฒนาครู 
บุคลากร ให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพปีละ 
20 ชั่วโมงขึ้นไป 
2. ผู้บริหารจัดให้มีชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้
ในการพัฒนางานและการ
เรียนรู้ของผู้เรียนปีละ 2 
คร้ัง  
3. ครูได้รับการอบรมครบ 
20  ชั่วโมงต่อปี ตามที่คุรุ
สภาก าหนด 
4. ครูมีการรายงานผลการ

มาตรฐานของ
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ 5 
การส่งเสริม
นโยบายปฏิรูป
การศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการ
บริหารและ
จัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการ
จัดและสนับสนนุ
การศึกษาเอกชน 
 

5. พัฒนาครูให้มีทักษะ 
ความรู้ และความ
ช านาญในการใช้
เทคโนโลยดีิจิทัล 
ปัญญาประดิษฐ์ และ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้ง
การจัดการเรียนการ
สอน เพื่อฝึกทักษะการ
คิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบและมีเหตุผล
เป็นขั้นตอน 
8. พัฒนาแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 
และใช้ดิจิทลัเป็น
เครื่องมือการเรียนรู้ 
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

ครู 
10.6 กิจกรรมสรร
หาครูดี 
10.7 กิจกรรม
ส่งเสริมการวิจัยใน
ชั้นเรียน 
10.8 กิจกรรม
นิเทศภายใน 
10.9 กิจกรรม 1 
โครงงาน/ภาค
เรียน 
 

5. ร้อยละของครูน าผลการ
อบรมสัมมนา และศึกษาดู
งานมาขยายผลต่อเพื่อนครู 
 

อบรมสัมมนา และศึกษาดู
งาน 
5. ครูสามารถน าผลการ
อบรมสัมมนา และศึกษาดู
งานมาขยายผลต่อเพื่อน
ครู 
เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID -19 โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมการเรียนแบบใน
รูปแบบ On-Line  
 

11. สนบัสนนุกิจกรรม
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมชิอบ 
12. พัฒนาครูทุกระดับ
ให้มีทักษะ ความรู้ที่
จ าเป็น เพื่อท าหนา้ที่
วิทยากรมืออาชีพ 
(Train The Trainer ) 
และขยายผลการ
พัฒนาผ่าศนูย์พฒันา
ศักยภาพบุคคลเพื่อ
ความเป็นเลิศ (Hu-
man CapitalExcel-
lence Center : 
HCEC) 
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

11. โครงการ
พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
11.1 แผนปฏบิัติ
การของ
สถานศึกษา 
11.2 แผนพัฒนา
การจัดการศึกษา 
11.3 ประชุม
คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ 
11.4กิจกรรมจัดท า
มาตรฐาน
การศึกษาและ
ประกาศค่า
เป้าหมาย 
11.5 กิจกรรมให้

ร้อยละ 
85 

ระดับดีเลิศ 
1. โรงเรียนเอ้ืออ าพนมีการ
ก าหนดเป้าหมายวสิัยทัศน์ 
และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของ 
สถานศึกษา ความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาแห่งชาตนิโยบายของ
รัฐบาลและของต้นสงักัด
รวมทั้งทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 
2. โรงเรียนเอ้ืออ าพน
สามารถบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบทัง้ในส่วน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา 

ร้อยละ
100 

ระดับยอดเยี่ยม 
1. โรงเรียนเอ้ืออ าพนมีการ
ก าหนดเป้าหมายวสิัยทัศน์ 
และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของ 
สถานศึกษา ความต้องการ
ของชุมชนท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาแห่งชาตนิโยบายของ
รัฐบาลและของต้นสงักัด
รวมทั้งทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 
2. โรงเรียนเอ้ืออ าพน
สามารถบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบทัง้ในส่วน
การวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 
 

1. จัดการศึกษาทุก
ระดับ ทุกประเภท 
โดยใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ รวมทั้ง
แนวทางการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกและการ
วัดประเมินผลเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน ที่
สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา
แห่งชาต ิ
2. ส่งเสริมการพัฒนา
กรอบหลักสูตรระดับ
ท้องถิ่น และหลักสูตร
สถานศึกษาตามความ
ต้องการจ าเป็นของ
กลุ่มเป้าหมาย และ
แตกต่างหลากหลาย
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

ความรู้เกี่ยวกับ
แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
11.6 กิจกรรม
จัดท าข้อมูลสา
สนเทศระหว่างปี/
สิ้นปีการศึกษา 
11.7กิจกรรม
ติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 
11.8รายงานการ
ประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
11.9 กิจกรรม
ทบทวน แก้ไขและ
ปรับปรุงเอกสาร
ประกอบการเรียน
การสอน 

3.โรงเรียนเอ้ืออ าพนมีการ
น าแผนไปปฏบิัติเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษามีการ
ติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุง
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
 

3.โรงเรียนเอ้ืออ าพนมีการ
น าแผนไปปฏบิัติเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษามี
การติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุง
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID -19 โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมการเรยีนการสอน
แบบในรูปแบบ On- site 
ควบคู่รูปแบบ On-Line  
 
 

ตามบริบทของพื้นที ่
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

ยุทธศาสตร์  
ที่ 6 

ส่งเสริมอัต
ลักษณ์ 

เอกลักษณ์ให้
โดดเด่น 

1.โครงการ
สภาพัฒน ์
1.1 กิจกรรมการ
เลือกตั้ง 
1.2 กิจกรรมเอ้ือ
อ าพนกล้าด ี
1.3 กิจกรรมเรียนรู้
ภัยร้ายสิ่งเสพติด 

ร้อยละ 
85 

ระดับดีเลิศ 
1. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมประชาธิปไตย 
2. ร้อยละของผู้เรียนรู้จัก
ป้องกันตนเองจากสิง่เสพติด
ให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะ
ที่เสี่ยงต่อความรุนแรง 
โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหา
ทางเพศ 

ร้อยละ
100 

ระดับยอดเยี่ยม 
1. นักเรียนสามารถร่วม
กิจกรรมประชาธิปไตย 
2. นักเรียนสามารถรู้จัก
ป้องกันตนเองจากสิง่เสพ
ติดให้โทษและหลีกเลี่ยง
สภาวะที่เสีย่งต่อความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ
และปัญหาทางเพศ 
เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID -19 โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบในรูปแบบ On- site 
ควบคู่รูปแบบ On-Line 
บางกิจกรรมไม่มีการ
ด าเนินกิจกรรม จึงไม่มผีล
การด าเนินโครงการ 

มาตรฐานของ
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 
การสร้าง 
อัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของ
โรงเรียนที่โดน
เด่น 
มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพผู้เรียน 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการ
จัดและสนับสนนุ
การศึกษาเอกชน 

7. ปลูกฝังผู้เรียนให้มี
หลักคิดที่ถูกต้องด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
และเป็นผู้มีความ
พอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสา โดย
กระบวนการลูกเสือ 
และยุวกาชาด 
9. เสริมสร้างการรับรู้ 
ความเข้าใจ ความ
ตระหนัก และส่งเสริม
คุณลักษณะและ
พฤติกรรมที่พึง
ประสงคไ์ด้สน
สิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

2. โครงการเทิดทูน
ชาติ ศาสน์ กษัตริย ์
2.1กิจกรรมวัน
ส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
2.2 กิจกรรมวัน
ส าคัญของชาต ิ
 

ร้อยละ 
85 

ระดับดีเลิศ 
1.ร้อยละของนักเรียนเห็น
คุณค่าและปฏิบัติตนในศา
สนพิธีพิธีกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนาและมีความรู้ความ
เข้าใจคุณธรรมจริยธรรม
และน าไปปรับใช้ประจ าวัน
ได้อย่างเหมาะสม 
2.นักเรียนโรงเรียนเอ้ือ
อ าพนได้แสดงความ
จงรักภักดีที่มีต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์  
3.ร้อยละของผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมแสดงถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์และนอบ
น้อมในส านึกพระมหา
กรุณาธิคุณใน ร.9 

ร้อยละ 
92.65 

ระดับยอดเยี่ยม 
ผู้เข้าร่วมกจิกรมแสดงถึง
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ น้อม
ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณในสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ 
9 เห็นคุณค่าและปฏิบัติ
ตนในศาสนพิธีพธิีวัน
ส าคัญทางศาสนาและมี
ความรู้ความเข้าใจในคุณ
ธร 
รมจริยธรรมและน าไปปรบั
ใช้ประจ าวันได้  
เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID -19 โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน

มาตรฐานของ
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 
การสร้าง 
อัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของ
โรงเรียนที่โดน
เด่น 
มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรียน 
 

1 การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน 

7. ปลูกฝังผู้เรียนให้มี
หลักคิดที่ถูกต้องด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
และเป็นผู้มีความ
พอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสา โดย
กระบวนการลูกเสือ 
และยุวกาชาด 
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

แบบในรูปแบบ On- site 
ควบคู่รูปแบบ On-Line  
 

3. โครงการ ES 3 
R (รักษ์โลก) 
3.1 กิจกรรม Say 
no ถุงพลาสติก 
3.2 กิจกรรม
ประดิษฐบ์รรจุ
ภัณฑ์จาก
ธรรมชาต ิ
3.3 กิจกรรม
ประดิษฐ์สิง่ของ
จากสิ่งเหลือใช้ 
3.4 กิจกรรมน้ า
หมักชีวภาพ 
3.5 กิจกรรมกล่อง
นมวิเศษ 

ร้อยละ 
85 

ระดับดีเลิศ 
1. ร้อยละของผู้เรียนมีการ
วางแผนการท างาน และ
ด าเนินการจนส าเร็จ 
2.ร้อยละของผู้เรียนท างาน
อย่างมีความสุข มุ่งมัน่
พัฒนางาน และภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง 
3. ร้อยละของผู้เรียนท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได ้
4. ร้อยละของผู้เรียนมี
ความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต
และหาความรู้เกี่ยวกับอาชพี
ที่ตนเองสนใจ 
5.ร้อยละของผู้เรียน

ร้อยละ 
92 

ระดับยอดเยี่ยม 
1. นักเรียนสามารถการ
วางแผนการท างาน และ
ด าเนินการจนส าเร็จ 
2. นักเรียนสามารถท างาน
อย่างมีความสุข มุ่งมัน่
พัฒนางาน และภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง 
3. นักเรียนสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได ้
4. นักเรียนมีความรู้สึกที่ดี
ต่ออาชีพสุจริตและหา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ 
5. นักเรียนตระหนัก รู้

มาตรฐานของ
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 
การสร้าง 
อัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของ
โรงเรียนที่โดน
เด่น 
มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การปฏิรูประบบ
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาเอกชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการ
จัดและสนับสนนุ
การศึกษาเอกชน 

9. เสริมสร้างการรับรู้ 
ความเข้าใจ ความ
ตระหนัก และส่งเสริม
คุณลักษณะและ
พฤติกรรมที่พึง
ประสงคไ์ด้สน
สิ่งแวดล้อม 
10. ส่งเสริมการพัฒนา
สิ่งประดษิฐ์และ
นวัตกรรมที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ให้
สามารถเป็นอาชีพและ
สร้างรายได ้
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

3.6 กิจกรรมคัด
แยกขยะ/ธนาคาร
ขยะ 
 

ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วม
อนุรักษ์ และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
6.ร้อยละของผู้เรียนมีการ
ดูแลสาธารณะสมบัติและ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

คุณค่า ร่วมอนุรักษ์ และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
6.นักเรียนสามารถดูแล
สาธารณะสมบัติและรักษา
สิ่งแวดล้อมได ้
เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID -19 โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบในรูปแบบ On- site 
ควบคู่รูปแบบ On-Line  
 

 
 
 
 
 
 



120 

 

 

 

 
 
*** ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5การส่งเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7การพัฒนาระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
***ตัวชี้วัดประเด็นการติดตามประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการปรากฏอยู่หน้า 17 ข้อ 7 
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4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
4.1  ระดับปฐมวัย  
  ผลการพัฒนาเด็ก 

ผลพัฒนาการด้าน 
จ านวน

เด็ก
ทั้งหมด 

ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 
ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ด้านร่างกาย 133 130 97.74 3 2.26 - - 
2. ด้านอารมณ์-จิตใจ 133 131 98.49 2 1.51 - - 
3. ด้านสังคม 133 131 98.49 2 1.51 - - 
4. ด้านสติปัญญา 133 127 95.48 5 4.52 - - 

 
 4.2  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
  เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

วิชา 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน  ที่
เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ยระดับ 
ประเทศ       
ปี 2564 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ (O-NET) 

*** 
ผลต่าง 
คะแนน
เฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละของ

คะแนน
เฉลี่ย 
(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการ
เทียบกับร้อยละ 

3 
(6) 

2562 
(1) 

2563 
(2) 

2564 
(3) 

คณิตศาสตร ์ 23 19 36.83 40.88 35.00 45.88 +10.88 31.38 พัฒนาการ 
วิทยาศาสตร ์ 23 19 34.31 34.68 43.44 34.34 -9.10 -20.94 ไม่มีพัฒนาการ 
ภาษาไทย 23 19 50.38 57.29 63.13 56.87 -6.26 -9.92 ไม่มีพัฒนาการ 

ภาษาอังกฤษ 23 19 39.22 37.94 54.40 47.53 -6.87 -12.63 ไม่มีพัฒนาการ 

  
 ***(4)  =   (3) – (2)  กรณทีี่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4) ติดลบให้ใส่เครื่องหมายลบ 
 ***(5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ให้ใส่เครื่องหมายลบ 
 (2) 
      ***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ 
  มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ” 
  มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่า“มีพัฒนาการแต่ไม่ถึงร้อยละ 3” 
มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ 
 



122 

 

 

 

จ านวนและร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป  
 
 
 
 
 

 

 
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/
รายวิชา 

ระดับผลการเรียน 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 
จ าน
วน

นักเรี
ยน 

จ านวน
นักเรียน
ที่มีผล

ระดับ 3 
ขึ้นไป 

 
ร้อ
ย
ละ 

 
จ าน
วน
นักเ
รียน 

จ านว
น

นักเรีย
นที่มี
ผล

ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

 
ร้อย
ละ 

 
จ าน
วน
นักเ
รียน 

จ านว
น

นักเรี
ยนที่มี
ผล

ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

 
ร้อ
ย
ละ 

 
จ าน
วน
นักเ
รียน 

จ านว
น

นักเรีย
นที่มี
ผล

ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

 
ร้อ
ย
ละ 

 
จ านว

น
นักเรี
ยน 

จ านวน
นักเรีย
นที่มี
ผล

ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

 
ร้อ
ย
ละ 

 
จ านว

น
นักเรี
ยน 

จ านวน
นักเรีย
นที่มี
ผล

ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

 
ร้อย
ละ 

ภาษาไทย 38 36 94.
74 

32 29 90.
06 

37 29 78.
38 

21 18 85.
71 

28 25 89.
29 

23 18 78.2
6 

คณิตศาสตร์ 38 38 10
0 

32 31 96.
86 

37 36 97.
30 

21 20 95.
24 

28 28 10
0 

23 19 96.0
9 

วิทยาศาสตร์
และ

เทคโนโลยี 

38 38 10
0 

32 32 100 37 35 94.
56 

21 18 85.
71 

28 23 82.
61 

23 17 73.9
1 

สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

38 38 10
0 

32 30 93.
75 

37 35 94.
46 

21 20 95.
24 

28 27 96.
43 

23 20 86.9
6 

ประวัติศาสตร์ 38 38 10
0 

32 31 96.
8 

37 33 89.
19 

21 18 85.
71 

28 28 10
0 

23 21 91.3
0 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

38 38 10
0 

32 32 100 37 37 10
0 

21 21 10
0 

28 27 96.
42 

23 23 100 

ศิลปะ 38 38 10
0 

32 32 100 37 37 10
0 

21 21 10
0 

28 28 10
0 

23 23 100 

การงานอาชพี 38 38 10
0 

32 32 100 37 37 10
0 

21 21 10
0 

28 28 10
0 

23 23 100 

ภาษาตา่งประ
เทศ 

38 38 10
0 

32 27 84.
38 

37 30 81.
08 

21 18 85.
71 

28 25 89.
29 

23 22 95.6
5 

เทคโนโลยี
การและ
ออกแบบ 

38 37 10
0 

32 29 90.
63 

37 37 10
0 

21 19 90.
48 

28 27 96.
42 

23 20 86.9
6 

ภาษาจีน 38 38 10
0 

32 30 93.
75 

37 37 10
0 

21 20 95.
24 

28 28 10
0 

23 23 100 
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ระดับประถมศึกษา 
 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test : NT)  
 เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

สมรรถนะ 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน 
ที่เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ยระดับ 
ประเทศ 
ปี 2564 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
สมรรถนะ 

*** 
ผลต่าง 
คะแนน
เฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละของ

คะแนน
เฉลี่ย 
(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบ
กับร้อยละ 3 

(6) 

2562 
(1) 

2563 
(2) 

2564 
(3) 

ด้านภาษา
(Literacy) 

37 26 57.28 53.18 56.61 57.28 0.67 1.18 มีพัฒนาการ
แต่ไม่ถึงร้อย

ละ 3 

ด้านค านวณ 
(Numeracy) 

37 26 46.03 47.19 46.72 46.03 -0.69 -1.48 ไม่มีพัฒนาการ 

ด้านเหตผุล 
(reasoning) 

37 26  48.07 -     

  
 
***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีท่ีมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ให้ใส่เครื่องหมายลบ 
***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5)  ให้ใส่เครื่องหมายลบ 

(2) 
***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ 

มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่า“มีพัฒนาการ” 
มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่า  “มีพัฒนาการแต่ไม่ถึงร้อยละ 3” 
มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ 

 
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
 เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ความสามา 
รถด้านการ

อ่าน 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน 
ที่เข้า
สอบ 

คะแนน
เฉลี่ยระดับ     
ประเทศ       
ปี 2564 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบด้านการอ่าน 

*** 
ผลต่าง 
คะแนน
เฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เฉลี่ย 
(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการ
เทียบกับร้อย

ละ 3 
(6) 

2562 
(1) 

2563 
(2) 

2564 
(3) 

อ่านรู้เรื่อง 38 32 69.95 73.80 65.15 78.68 13.53 20.76 มีพัฒนาการ 
อ่านออกเสียง 38 32 72.79 75.15 82.24 64.12 -18.12 -22.03 ไม่มีพัฒนาการ 
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 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีท่ีมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ให้ใส่เครื่องหมายลบ  
 ***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5)  ให้ใส่เครื่องหมายลบ   
                           (2) 
 ***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ  

มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ” 
มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่า  “มีพัฒนาการแต่ไม่ถึงร้อยละ 3” 
มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 

 
ผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
 ค่าประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษจากหน่วยงานทดสอบภาษาอังกฤษท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง  

ระดับ 
ชั้น 

จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน
ที่สอบ 

ระดับผลการทดสอบความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ (Common European 
Framework of Reference for Lan-

guages : CEFR) 

ผ่านการทดสอบอ่ืนๆ 
(TOEIC, IEFL, TOEFL เปรียบเทียบ

ตารางมาตรฐาน) 
PreA1 A1 A2 B1 B2 C1 C2 

ป.1 38 - - - - - - - - - 
ป.2 32 - - - - - - - - - 
ป.3 37 - - - - - - - - - 
ป.4 21 - - - - - - - - - 
ป.5 28 - - - - - - - - - 
ป.6 23 - - - - - - - - - 
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5. นวัตกรรม/แบบอย่างท่ีดี (Innovation /Best Practice ) 
 นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการที่น ามาใช้ในการปฏิบัติ เพ่ือแก้ปัญหาหรือ

เพ่ือการพัฒนา ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด กระบวนการ หรือองค์กร อย่างสิ้นเชิงหรือเห็นได้ชัด 
เป็นการพัฒนาต่อยอด เพ่ิมมูลค่า มีเป้าหมายในเชิงบวก ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา คือมีความสร้างสรรค์(C – Cre-
ative), มีความใหม่ในบริบทนั้นๆ (N - New) มีคุณค่ามีประโยชน์ (V – Value-Added) และปรับใช้ได้อย่าง
เหมาะสม (A - Adaptive) 

แบบอย่างที่ดี (Best - Practice) หมายถึง รูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขึ้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้สถานศึกษา
ประสบความส าเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพมีหลักฐานของ
ความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปรูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอน การปฏิบัติตลอดจนความรู้และ
ประสบการณ์ มีร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ 

ชื่อนวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี มาตรฐานด้าน ระดับการศึกษา 
- - - 
- - - 

 
6.  รางวัลทีส่ถานศึกษาได้รับ  

6.1 ปีการศึกษาปัจจุบัน 

ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
หมายเหตุ 

1. การแข่งขันประดิษฐ์ของ
ใช้จากวัสดุธรรมชาติใน
ท้องถิ่น ป.ปลาย 

รางวัลเหรียญทอง 

 เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 
 ภาค/
ประเทศ 
 นานาชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
กลุ่มสาระการงาน

อาชีพ 

2.การแข่งขันพูด
ภาษาอังกฤษ(Impromptu 

Speech) ป.ปลาย 
รางวัลเหรียญทอง 

 เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 
 ภาค/
ประเทศ 
 นานาชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
กลุ่มสาระ

ภาษาต่างประเทศ 
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3.ตอบปัญหาสุขศึกษาและ
พลศึกษา 
 

รางวัลเหรียญทอง 

 เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 
 ภาค/
ประเทศ 
 นานาชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

กลุ่มสาระ 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

 

4.ท่องอาขยานท านอง
เสนาะ ป.ต้น 

รางวัลเหรียญทอง 

 เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 
 ภาค/
ประเทศ 
 นานาชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
กลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

5.การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.
ต้น 

รางวัลเหรียญทอง 
 

 เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 
 ภาค/
ประเทศ 
 นานาชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
กลุ่มสาระ

คณิตศาสตร์ 

6.การแข่งขันคิดเลขเร็ว 
 ป.ปลาย 

รางวัลเหรียญทอง 
 

 เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 
 ภาค/
ประเทศ 
 นานาชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
กลุ่มสาระ

คณิตศาสตร์ 

7.การแข่งขันร้องเพลงพระ
ราชนิพนธ์ 

รางวัลเหรียญทอง 
 

 เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 
 ภาค/
ประเทศ 
 นานาชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
กลุ่มสาระ ดนตรี

และศิลปะ 

8.การแข่งขันร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง 

รางวัลเหรียญทอง 
 

 เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 
 ภาค/
ประเทศ 
 นานาชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
กลุ่มสาระ ดนตรี

และศิลปะ 

9.การแข่งขันเล่านิทาน ( 
Story Telling ) 

รางวัลเหรียญเงิน 
 

 เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 

กระทรวงศึกษาธิการ 
กลุ่มสาระ

ภาษาต่างประเทศ 
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 ภาค/
ประเทศ 
 นานาชาติ 

10.การแข่งขันประกวด
มารยาทไทย 

รางวัลเหรียญเงิน 
 

 เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 
 ภาค/
ประเทศ 
 นานาชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
กลุ่มสาระสังคม
ศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

11.การแข่งขัน Coding 
รางวัลเหรียญเงิน 
 

 เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 
 ภาค/
ประเทศ 
 นานาชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
กลุ่มสาระ

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

12.การแข่งขันพูด
ภาษาอังกฤษ ( Speech)  

รางวัลเหรียญเงิน 
 

 เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 
 ภาค/
ประเทศ 
 นานาชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
กลุ่มสาระ

ภาษาต่างประเทศ 

13.การแข่งขันภาษาอังกฤษ 
( Impromptu Speech ) 
 

รางวัลเหรียญ
ทองแดง 
 

 เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 
 ภาค/
ประเทศ 
 นานาชาติ 
 

กระทรวงศึกษาธิการ 
กลุ่มสาระ

ภาษาต่างประเทศ 

14.การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย  

รางวัลเหรียญ
ทองแดง 

 เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 
 ภาค/
ประเทศ 
 นานาชาติ 
 

กระทรวงศึกษาธิการ 
กลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

15.การแข่งขันร้องเพลง
สากล  

รางวัลเหรียญ
ทองแดง 

 เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 

กระทรวงศึกษาธิการ 
กลุ่มสาระ ดนตรี

และศิลปะ 
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 ภาค/
ประเทศ 
 นานาชาติ 
 

 
6.2 ปีการศึกษาที่ผ่านมา (ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี) 

ชื่อรางวัล 
ปี พ.ศ..... 
ที่ได้รับ
รางวัล 

หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล หมายเหตุ 

1.  โรงเรียนรางวัลพระราชทาน - - - 
2.  นักเรียนรางวัลพระราชทาน - - - 
3.  โรงเรียนมาตรฐานสู่สากล  (มาตรฐาน สช.) - - - 
4.  โรงเรียนคุณธรรม  (ระดับ สช. ระดับกระทรวง) - - - 
5. โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง - - - 
 
7. ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแต่ละปี) 
 

ประเด็นตัวช้ีวัด มี ไม่มี 
1. การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี 
ยุวกาชาด   

2. การจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงาน
ท า   

3. การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีการ Active Learning   
4. การจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Cod-
ing)   

5. การพัฒ นาครู ให้ มี ความช าน าญ ในการจัดการเรียนรู้ภ าษ าอั งกฤษและ
ภาษาคอมพิวเตอร์(Coding)   

6. การจัดการเรียนรู้ด้วย STEM Education 
6.1สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM  Education 
6.2สถานศึกษามีนวัตกรรมจากการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education 

  

7. การเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในการสื่อสารและเพ่ิมทักษะส าหรับใช้ในการประกอบ
อาชีพ   

8. การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม)   
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9. การส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทยเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ภาษา
อ่ืน   

10. การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้หรือสร้างอาชีพ   
 
**เพิ่มเติม นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ (E-SAR) 

1. จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิง
รุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 

2. ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น และหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการจ าเป็นของ
กลุ่มเป้าหมาย และแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่ 

3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไข้สถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจน
จัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากข้ึน 

4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพ่ือเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิตและสร้างอาชีพ อาทิ 
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูและสุขภาพ 

5. พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน เพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผ ลเป็น
ขั้นตอน  

6. ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใช้ภาษาอย่าง
หลากหลาย เพื่อวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและภาษาที่สาม
ในการ ต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

7. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย สุจริต จิต
อาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

8. พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
9. เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้

สนสิ่งแวดล้อม 
10. ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพและสร้าง

รายได ้
11. สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
12. พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จ าเป็น เพ่ือท าหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer )

และขยายผลการพัฒนาผ่าศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human CapitalExcellence Center : 
HCEC)  

13. ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู้ความเป็นเลิศ 
(ExcellenceIndividual Development Plan :EIDP)  
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8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ที่ผ่านมา 
 

รอบการประเมิน 
ระดับผลการประเมิน 

ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

รอบท่ี 2  (พ.ศ. 2549 – 2553) ได้รับการรับรอง ได้รับการรับรอง 
รอบท่ี 3  (พ.ศ. 2554 – 2558) คะแนน 90.46 ระดับดีมาก คะแนน 85.85 ระดับดี 
รอบท่ี 4  (พ.ศ. 2559 – 2563) 

ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์
โควิด 

ด้านที่ 1 ดี 
ด้านที่ 2 ดี 
ด้านที่ 3 ดี 

ด้านที่ 1 ดี 
ด้านที่ 2 ดี 
ด้านที่ 3 ดี 

รอบท่ี 5  (พ.ศ.2564) 
ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์

โควิด 

  

 
9.  หน่วยงานภายนอกทีโ่รงเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
  สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

  สมาคมสหพันธ์โรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย 
  สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
  สมาคมประถมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
 สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
 สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
 สมาคมครูโรงเรียนเอกชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
 สมาคมโรงเรียนสอนภาษาจีน 
 สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย 
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ส่วนที่ 3 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน 
 ระดับปฐมวัย 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก   

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
เด็ก

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน
เด็กผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

ที่ได้ 

 
ปฏิบัติ 

ไม่
ปฏิบัติ 

1 มีพัฒนาด้านร่างกาย 
แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และ
ดแูลความปลอดภัยของตน
องได้ 

 
 

 
 

 
96.33 
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130 

 
97.74 

 
ยอดเยี่ยม 

 1.1 ร้อยละของเด็กมีน้ าหนัก 
ส่วนสงูตามเกณฑ์มาตรฐาน   

 

 
 127 95.49  

 1.2 ร้อยละของเด็กเคลื่อนไหว
ร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้
ดี ใช้มือและตาประสาน
สัมพันธไ์ด้ด ี

  

 
 
 

 131 98.49  

 1.3 ร้อยละของเด็กดูแลรักษา
สุขภาพอนามัยส่วนตนและ
ปฏิบัติจนเป็นนิสัย 

  
 
 

 131 98.49  

 1.4 ร้อยละของเด็กปฏิบัติตน
ตามข้อตกลงเก่ียวกับความ
ปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะ 
ที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และ
ระวังภัยจากบุคคล 
สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่
เสี่ยงอันตราย 
 
 

  

 
 
 
 

 131 98.49  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
เด็ก

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน
เด็กผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

ที่ได้ 

 
ปฏิบัติ 

 
ไม่

ปฏิบัติ 

2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ 
จิตใจ ควบคุม และแสดงออก
ทางอารมณ์ได ้

  
 

95.40 
 

133 
 

131 98.49 ยอดเยี่ยม 

 2.1 ร้อยละของเด็กร่างเริง
แจ่มใส แสดงอารมณ์ 
ความรู้สึกได้เหมาะสม 

  
 
 

  
131 

 
98.49 

 

 2.2 ร้อยละของเด็กรู้จักยับยั้ง
ชั่งใจ  
อดทนในการรอคอย 

  
 
 

  
131 

 
98.49 

 

 2.3 ร้อยละของเด็กยอมรับ
และพอใจในความสามารถ 
และผลงานของตนเองและ
ผู้อื่น 

  

 
 

  
131 

 
98.49 

 

 2.4 ร้อยละของเด็กมีจิตส านึก
และค่านิยมที่ดี   

   
131 

 
98.49 

 

 2.5 ร้อยละของเด็กมีความ
มั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก   

 
 

  
131 

 
98.49 

 

 2.6 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือ
แบ่งปัน   

   
131 

 
98.49 

 

 2.7 ร้อยละของเด็กเคารพสิทธิ 
รู้หน้าที่รับผิดชอบ อดทนอด
กลั้น 

 
 

  
 

 
130 97.74 

 

 2.8 ร้อยละของเด็กซื่ อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตามที่สถานศึกษาก าหนด 

 
 

  
 

  
131 

 
98.49 

 

 2.9 ร้อยละของเด็กมีความสุข
กับศิลปะดนตรี และการ
เคลื่อนไหว 

 
 

  

 
  

131 
 

98.49 
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
เด็ก

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน
เด็กผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

ที่ได้ 
ปฏิบัติ 

ไม่
ปฏิบัติ 

3 มีพัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเองและเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม 

 
 

  
92.89 

 
133 131 98.49 ยอดเยี่ยม 

 3.1 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือ
ตนเอง 
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 
มีวินัย 
ในตนเอง 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
131 

 
98.49 

 

 3.2 ร้อยละของเด็กประหยัด
และพอเพียง 

  
  

 
131 

 
98.49 

 

 3.3 ร้อยละของเด็กมีส่วนร่วม
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและ
นอกห้องเรียน 

 
 

  
 

 
 

131 
 

98.49  

 3.4 ร้อยละของเด็กมีมารยาท
ตามวัฒนธรรมไทย เช่น การ
ไหว้ การยิ้ม ทักทาย และ 
มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ ฯลฯ 

 
 
 

  
 
 

 

 
131 

 
98.49  

 3.5 ร้อยละของเด็กยอมรับ
หรือเคารพ 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
เช่ น  ค วามคิ ด  พ ฤติ ก รรม 
พื้นฐานครอบครัว เชื้ อชาติ 
ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
131 

 
98.49 

 

 3.6 ร้อยละของเด็กเล่นและ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ แก้ไขข้อ
ขัดแย้งโดยปราศจาก 
การใช้ความรุนแรง 

 
 

 
 
 
 

 

 
131 

 
98.49 
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
เด็ก

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน
เด็กผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

ที่ได้ 

 
ปฏิบัติ 

ไม่
ปฏิบัติ 

4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
สื่อสารได้ มีทักษะการคิด
พื้นฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้ 

 
 

  
93.14 

 
133 

 
127 

 
95.48 

 
ยอดเยี่ยม 

 4.1 ร้อยละของเด็กสนทนา
โต้ตอบและ 
เล่าเร่ืองให้ผู้อื่นเข้าใจ 

 
 

    
130 

 
97.74 

 

 4.2 ร้อยละของเด็กตั้งค าถาม
ในสิ่งที ่
ตนเองสนใจหรือสงสัย และ
พยายามคน้หาค าตอบ 

 
 

    
130 

 
97.74 

 

 4.3 ร้อยละของเด็กอ่านนิทาน
และเล่าเร่ือง 
ที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย 

 
 

    
127 

 
95.49 

 

 4.4 ร้อยละของเด็กมี
ความสามารถในการคิดรวบ
ยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
การคิดแก้ปัญหาและสามารถ
ตัดสินใจในเร่ือง 
ง่าย ๆ ได ้

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
 
 

113 

 
 
 

84.96 

 

 4.5 ร้อยละของเด็กสร้างสรรค์
ผลงานตามความคิดและ
จินตนาการ เช่น งานศิลปะ 
การเคลื่อนไหวท่าทาง การเล่น
อิสระ ฯลฯ 

 
 
 

    
130 

 
97.74 

 

 4.6 ร้อยละของเด็กใช้สื่อ
เทคโนโลยี เช่น แวน่ขยาย 
แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล ฯลฯ 

 
 
 

    
130 

 
97.74 
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เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และ
แสวงหาความรู้ได ้

              สรุปผลการประเมิน    =        ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                               จ านวนประเด็นพิจารณา  

97.55 ยอดเยี่ยม 

หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
วิธีค านวณ 

*** ผลการประเมิน(ร้อยละ) =   100xจ านวนเด็กผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 
จ านวนเด็กทั้งหมด  

แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
ร้อยละ  00.00 – 49.99  =    ก าลังพัฒนา   
ร้อยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
ร้อยละ 60.00 – 74.99  =    ดี    
ร้อยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    
ร้อยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยี่ยม    

 
กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1  
กระบวนการมีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง   มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  

1) มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 โรงเรียนจัดโครงการโภชนาการสมวัยเด็กไทยดูดี 4.0เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด 19 โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ไม่มีการด าเนินกิจกรรมได้ทั้งหมด ครูได้ให้ผู้ปกครองชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง
ของเด็กภาคเรียนละ  2ครั้ง  ส่งผลมาให้ครูประจ าชั้น ครูบันทึกผลไว้ในสมุดบันทึกประเมินคุณลักษณะที่พึง
ประสงคแ์ละจัดอาหารกลางวันตามหลักโภชนาการให้เด็กได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่  ปลูกฝังให้เด็ก
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์  มีการจัดซื้อจัดจ้างนมโรงเรียนโดยตรวจคุณภาพของนมทุกครั้งที่มาส่ง  เด็กได้ดื่ม
นมที่มีคุณภาพทุกวัน โดยให้ผู้ปกครองมารับนมที่โรงเรียนไปให้เด็กดื่ม ท าให้เด็กมีน้ าหนัก  ส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
2)เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี 
ครูจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย  โดยจัดกิจกรรมออนไลน์  ให้เดินตามแนว  ตามเส้นที่
บ้าน  กระโดดขึ้น  ลง  ให้เด็กเคลื่อนไหวตามเพลง  เครื่องเคาะ  เครื่องตี    
              ครูจัดกิจกรรมให้เด็กได้ท ากิจกรรมที่ใช้มือและตาที่สัมพันธ์กันเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอโดยการสอน

ออนไลน์ กิจกรรมสร้างสรรค์ทุกวันให้เด็กวาดภาพระบายสี  ด้วยสีเทียน  สีไม้   ฝึกวาดภาพระบายสี  ลากเส้น  

ขีดเขียน การใช้กรรไกรตัดกระดาษ   

3)ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย 



136 

 

 

 

  ครูปลูกฝังให้เด็กรู้จักการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองให้เป็นนิสัย  โดยจัดหน่วยการสอนเกี่ยวกับสุขภาพ

อนามัย  เรื่องการป้องกันโรคระบาดโควิด 19  ครูประจ าชั้นตรวจสุขภาพเด็กทุกวันทางออนไลน์  ตรวจมือ  เท้า 

ปาก  ฟัน  หู  จมูก  ตา  ผม  เล็บ  เสื้อผ้า   ครูสอนทางออนไลน์ให้ความรู้เด็กในการรักษาสุขปากและฟัน การ

แปรงฟันที่ถูกวิธี   และตรวจสุขภาพปากและฟัน   กิจกรรมล้างมือ  ให้ความรู้เรื่องวิธีการล้างมืออย่างถูกวิธี 7 

ขั้นตอน การใช้ห้องน้ า ห้องส้วมที่ถูกวิธี  และรณรงค์ให้เด็กการล้างมือเป็นประจ าจนเป็นนิสัย ใช้แมสปิดปาก  และ

แอลกอฮอล์  เป็นประจ า  

            4)ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และ

ระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย 

โรงเรียนมีนโยบายเรื่องการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันโรคระบาดในเด็ก   โดยครูติดข้อตกลงในห้องเรียน  

ให้เด็กท่องและปฏิบัติเมื่อมาโรงเรียน  ในการสอนออนไลน์ครูให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยเมื่ออยู่บ้าน เช่น 

ไม่ปีนป่ายที่สูง  ต้นไม ้ไม่วิ่งเล่นบนถนน  ไม่เล่นของแหลมมีคมกิจกรรมล้างของเล่น   ครูล้างของเล่นสัปดาห์ละ  1  

ครั้ง(ทุกวันศุกร์)   ให้ความรู้ทางออนไลน์  เรื่องโรคติดต่อ  โรคมือ เท้า ปาก  โรคไข้หวัดใหญ่  โรคที่แพร่ระบาด

เป็นอันตรายถึงชีวิต  โรคโควดิ  19  ให้เด็กดูคลิบการป้องกันโรคติดต่อที่แพร่ระบาด  สอนเรื่องโทษของสิ่งเสพติด

ให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติดให้โทษและการหลีกเลี่ยง 

กระบวนการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

1) ร่างเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้เหมาะสม 

  ครูจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความร่าเริงแจ่มใส  จากกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะทุกวัน  โดยการสอน

ออนไลน์  ให้เด็กดูคลิป  ได้ร้องเพลง  ฟังเพลง  เต้นเข้าจังหวะตามเพลงทุกวันจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้เด็กท า

ศิลปะจากการเรียนออนไลน์เช่น ระบายสี  ติดปะ   วาดภาพตามจินตนาการ 

2)เด็กรู้จักยับย้ังชั่งใจ อดทนในการรอคอย 

ครฝูึกให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกท่ีเหมาะสม  รู้จักยับยั้งชั่งใจ  ไม่โมโห   ไม่โกรธ  การรอท ากิจกรรม

ต่างๆ  จากการเรียนออนไลน์ฝึกให้อดทนรอเรียนพร้อมเพ่ือน  เด็กรู้จักการแสดงอารมณ์ที่เหมาะสม  จากการเล่น   

 3) ยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและผู้อ่ืน 

              ครูปลูกฝังให้เด็กยอมรับและพอใจในความสามารถของตนเอง และผู้อ่ืน  เช่น ให้น าเสนอผลงานศิลปะ  

งานประดิษฐ์  ผ่านจากการเรียนออนไลน์  ให้เด็กได้ดูผลงานของเพ่ือนแต่ละคน ครูสอบถามถึงความพอใจใน

ผลงานของตนหรือไม่  และของเพ่ือนๆ ชอบหรือไม่ เพราะเหตุใดจึงชอบ  หรือไม่ชอบ  สวยหรือไม่สวย เพราะ

อะไรจึงสวย  และให้อธิบาย  เป็นต้น 

4) มีจิตส านึกและค่านิยมที่ดี 
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ครูปลูกฝังให้เด็กมีจิตส านึกในการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียน  ตรงต่อเวลา  เข้าเรียนออนไลน์

ให้ทันเวลาที่ครูก าหนด หรือมารับใบงานจากครู น างานมาส่งครูทันเวลา  ฝึกความรับผิดชอบ เล่นแล้วเก็บเมื่ออยู่

บ้านส่งเสริมความกตัญญู  จัดหน่วยการจัดประสบการณ์วันแม่  วันพ่อ   

5) มีความม่ันใจ  กล้าพูด และกล้าแสดงออก 

ครูส่งเสริมให้เด็กมีความมั่นใจ  กล้าพูด และกล้าแสดงออก  ให้เล่าเรื่องจากภาพเล่าประสบการณ์ท่ีไป

เที่ยว หรือไปท ากิจกรรมต่างๆ  เช่น  ไปต่างจังหวัด  ไปว่ายน้ า  ไปสวนสาธารณะ  เป็นต้น 

6) ช่วยเหลือแบ่งปัน 

ครูปลูกฝังให้เด็กมีน้ าใจช่วยเหลือแบ่งปัน  โดยอบรมทางออนไลน์  เล่านิทานเกี่ยวกับการแบ่งปัน สิ่งของ

ต่างๆ  ให้พ่ีน้อง  เพ่ือนๆ 

7) เคารพสิทธิรู้หน้าที่รับผิดชอบอดทนอดกลั้น 

  ครูปลูกฝังให้เด็กเคารพสิทธิผู้อื่น  ให้อดทนอดกลั้น  รอจักการรอคอย ฝึกให้ขออนุญาตก่อนหยิบของ

ผู้อื่น  ปลูกฝังให้ให้อดทนไม่อยากได้ของผู้อ่ืน 

8) ซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด     

           ครูปลูกฝังให้มีซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรมจากการเรียนออนไลน์  โดยเล่นนิทานคุณธรรม  

ยกตัวอย่างการท าความดี  การซื่อสัตย์ จัดให้มีการเล่านิทานออนไลน์ โดยตัวแทนผู้ปกครองแต่ละห้องจะเป็นคน

เล่านิทานให้นักเรียนฟังผ่านคลิปวีดีโอ 

9) มีความสุขกับศิลปะ  ดนตรีและการเคลื่อนไหว 

          ครูจัดกิจกรรมให้เด็กชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ  ดนตรี  การเคลื่อนไหว  จากการเรียนออนไลน์  โดย

จัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  ให้เด็กได้เต้นตามเพลง  ร้องเพลง   ท าท่าทางตามเพลง  ท าท่าทางตาม

จินตนาการ  เช่น  เลียนแบบเสียงสัตว์   ท าท่าทางแบบสัตว์ต่างๆ ให้เด็กท าศิลปะที่หลากหลายเป็นรายบุคล  

แบบกลุ่ม  และตามความสนใจของเด็ก  ให้ท ากิจกรรมสร้างสรรค์  วาดภาพตามจินตนาการ  ระบายสี  ฉีกปะ ติด

ปะ 

กระบวนการพัฒนาด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

1) ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้มีวินัยในตนเอง 

 ครูให้เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันด้วยตนเองที่บ้านโดยแนะน าเด็กและผู้ปกครอง  ให้

เด็กช่วยเหลือตนเองในการรับประทานอาหาร เก็บถาดอาหาร  ดูแลในการขับถ่าย เข้าห้องน้ า   แต่งตัว  ล้างมือ  

ล้างหน้า  แปรงฟันด้วยตนเอง และปลูกฝังให้ช่วยเหลือเพ่ือน  ครู  และพ่อแม่  เมื่ออยู่บ้าน  

2) ประหยัดและพอเพียง 
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ครูปลูกฝังให้เด็กเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  ตามแนวทางรัชกาลที่  9  โดยจัดหน่วยเสริมประสบการณ์

เศรษฐกิจพอเพียง  ปลูกฝังให้เด็กใช้สิ่งของอย่างประหยัด  เช่น  ดินสอ  สี  ดื่มนม และทานอาหารให้หมดไม่เหลือ

ทิ้ง   

3) มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน 

ครูปลูกฝังให้เด็กเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  การใช้น้ า ไฟ อย่างประหยัด  การดูแล

สิ่งแวดล้อม  การรักษาความสะอาด แม่น้ า  คลอง  การร่วมปลูกต้นไม้เพ่ือช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม  

4) มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้ม ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ ฯลฯ 

ครูปลูกฝังให้เด็กมีมารยาทที่ดี  งดงามตามแบบไทย  จากการสอนออนไลน์  จัดหน่วยการจัดประสบการณ์ 

เกี่ยวกับมารยาท  เช่น การพูด   การฟัง   การนั่ง  ฝึกการไหว้สวย  การไหว้ผู้ใหญ่  การกล่าวขอบคุณ  ขอโทษ  

การเดิน  การพูดมีหางเสียง   

5) ยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว  

เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น                

จัดการเรียนแบบออนไลน์ ครูปลูกฝังให้เด็กอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างทางเพศ  อายุ  ศาสนา  หรือเชื้อ

ชาติ  ให้ยอมรับความแตกต่างจากเพศ  หญิง  ชาย  สอนให้รู้จักการเคารพความแตกต่างของเพ่ือน  อายุ หรือต่าง

เชื่อชาติ  ต่างศาสนา  โดยจัดกิจกรรม Chrismas day and happy new year  กิจกรรมวันตรุษจีน 

6) เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ แก้ไขข้อขัดแย้งโดยปราศจากการใช้ความรุนแรง 

จากการเรียนแบบออนไลน์  เด็กไม่ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน  แต่มาท ากิจกรรมร่วมในช่วงที่  กระทรวงฯ

อนุญาติให้เปิดได้  ครูจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นและท างานร่วมกับเพื่อน  เช่น  ท าศิลปะกลุ่ม  กิจกรรมทดลอง

วิทยาศาสตร์   กิจกรรมเล่นตามมุม  กิจกรรมเล่นกลางแจ้ง  เพ่ือให้เด็กสามารถแก้ปัญหาจากการเล่น  การท างาน  

โดยไมใ่ช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาเด็กได้แก้ปัญหาจากการเล่นด้วยกัน  ท ากิจกรรมต่างๆด้วยกัน 

 

 กระบวนการพัฒนาด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐาน  และแสวงหาความรู้ได้ 

1) สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ 

 จากการเรียนแบบออนไลน์  ครูให้เด็กได้เล่าเรื่อง  สนทนาโต้ตอบกับครูจากการดูคลิปการเรียน  แต่มาท า

กิจกรรมร่วมในช่วงที่  กระทรวงฯอนุญาตให้เปิดได้  ครูได้ส่งเสริมให้เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ

ได้จากการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ  รอบตัวเด็ก  ครูกระตุ้นให้เด็กสนทนาโต้ตอบ

กับครู  จัดให้มีมุมหนังสือในห้องเรียน   ส่งเสริมให้อ่านนิทานจากมุมหนังสือในห้องเรียน เข้าห้องสมุด  และเล่า

เรื่องท่ีตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัยให้เด็กเล่าเรื่องหน้าห้องจากท่ีพบเห็นให้เด็กอ่านหนังสือนิทาน  ดูนิทานแล้วเล่า

เรื่องจากภาพ 
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2) ตั้งค าถามในสิ่งท่ีตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามค้นหาค าตอบ 

จากการเรียนแบบออนไลน์  ครูตั้งค าถามให้เด็กได้โต้ตอบกับครูจากการดูคลิปการเรียน  ในช่วงที่ 
กระทรวงฯอนุญาตให้เปิดได้  ครูจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์  ส่งเสริมให้ตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย
และพยายามค้นหาค าตอบจากการเรียนในห้องเรียน  นอกห้องเรียน  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบบูรณาการผ่านการเล่น จากกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
  3) อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย 

 จากการเรียนแบบออนไลน์   ครูส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน  ครูเล่านิทานให้เด็กฟัง  ให้ดูคลิปนิทาน  

ในช่วงที่  กระทรวงฯอนุญาตให้เปิดได้  ให้เด็กอ่านนิทานจากมุมหนังสือในห้องเรียน เข้าห้องสมุด  และให้เล่าเรื่อง

ที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัยจัดกิจกรรมเล่าเรื่องจากภาพโดยครูให้เด็กเข้ามุมหนังสือในห้องทุกวัน  ครูเล่านิทาน

ให้เด็กฟังทุกวันและเล่านิทานประกอบสื่อ  และให้เด็กเล่าเรื่องจากที่ฟังอีกครั้ง 

4) มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ ได้ 

จากการเรียนแบบออนไลน์   ครูจัดกิจกรรมด้านคณิตศาสตร์ เกี่ยวกับ จ านวน  ตัวเลข รูปทรงต่างๆ  

ขนาด  รูปร่าง   ในช่วงที่  กระทรวงฯอนุญาตให้เปิดได้  ครูจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เรื่องราวเกี่ยวกับ

ธรรมชาติ  และสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก ให้เด็กเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  โดยบูรณาการกับหน่วยการ

เรียนรู้ฝึกให้ใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแสวงหาความรู้   ฝึกหาความหมายทางคณิตศาสตร์และการ

น าเสนอการเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ  ทางคณิตศาสตร์ได้เหมาะสมกับวัย เช่น การเปรียบเทียบ การเรียนรู้จ านวน 

ตัวเลข เงิน  เวลา  การวัด   ตวง เรียนรู้รูปทรงต่างๆ  เรียนรู้เรื่อง มิติสัมพันธ์  เป็นต้น  เด็กสามารถบอก

คุณลักษณะคุณสมบัติของสิ่งของได้ เช่น นิ่ม แข็ง ขรุขระ หนา บาง เย็น ร้อน ความเหมือนความแตกต่างเช่น 

รูปทรง สี รูปภาพ  จ าแนกประเภทจัดหมวดหมู่ เช่น สิ่งของ เครื่องใช้ สัตว์ ต้นไม้ สิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต  และบอก

ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆที่เกิดจากการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้องคล่องแคล่วและชัดเจนกิจกรรมทดลอง

วิทยาศาสตร์เด็กได้เรียนรู้การทดลองวิทยาศาสตร์  โดยผ่านกิจกรรมการทดลองที่หลากหลาย  เช่น กิจกรรมการ

ทดลองการวิทยาศาสตร์  ตามหน่วย   โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยการ

สังเกตสงสัย การซักถาม  การตั้งค าถาม คาดคะเนค าตอบการตั้งสมมติฐาน ออกแบบวิธีการหาความรู้ลงมือท าด้วย

ตนเอง โดยร่วมกันท าเป็นกลุ่มบันทึกการเรียนรู้น าเสนอข้อมูลการเรียนรู้ที่ได้ด้วยตนเองจัดหน่วยการเรียนรู้

เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์  มีการสังเกต  ส ารวจ   สืบค้น  และสรุปข้อมูลจากการทดลอง  เด็กได้ใช้แว่นขยาย  ในการ

ส่องดูพืช  แมลงต่างๆ  ใช้กล้องจากมือถือของครูถ่ายรูป ดอกไม้  ต้นไม้ แมลง  แมง  และเด็กได้ใช้อุปกรณ์ในการ

ทดลอง  ถ้วยตวง  แก้ว  และเทียน   ครูฝึกให้เด็กสามารถคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆได้  จาก
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การเล่น  การท ากิจกรรมกลุ่ม และเป็นรายบุคคล   การเลือกที่จะท าหรือไม่ท า  การเลือกเล่น  และเลือกสิ่งของ

เองได้   

          5) สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ การเคลื่อนไหวท่าทาง  

การเล่นอิสระ ฯลฯ 

จากการเรียนแบบออนไลน์   ครูส่งเสริมให้เด็กได้สร้างผลงานด้วยตนเอง เด็กถ่ายทอดความคิดตาม

จินตนาการผ่านการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวร่างกายตามจินตนาการ และอิสระ วาดภาพระบายสีตามจินตนาการ  

เคลื่อนไหวร่างกายตามเพลง  ในช่วงที่กระทรวงฯอนุญาตให้เปิดได้  ให้เด็กสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีรายละเอียด

มีความแปลกใหม่และหลากหลายเหมาะสมกับวัย โดยให้วาดภาพระบายสีตามจินตนาการ  เคลื่อนไหวร่างกาย

ตามเพลง  การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์  จัดให้เด็กได้ท างานศิลปะที่หลากหลาย เช่น ปั้นดินน้ ามันตามจินตนาการ 

วาดภาพตามจินตนาการ ระบายสีตามจินตนาการ จัดกิจกรรมเล่นตามมุม เด็กเล่นต่อบล็อกตามจินตนาการ  เล่น

บทบาทสมมุติตามจินตนาการ 

         6) ใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล ฯลฯ เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

และแสวงหาความรู้ได้ 

ในช่วงที่กระทรวงฯอนุญาตให้เปิดได้  ครูสอนให้เด็กได้ใช้สื่อเพ่ือแสวงหาความรู้   โดยมีการติดตั้งทีวีในห้องเรียน 

มีอินเตอร์เน็ตไวไฟ  ใช้เป็นสื่อการสอน  ครูให้เด็กใช้แว่นขยายในการส ารวจพืช  ใบไม้ สัตว์เล็กๆใช้แม่เหล็กท าการ

ทดลอง  ใช้กล้องในการถ่ายภาพ  แมลง  พืช  มด  ผีเสื้อ  และใช้อุปกรณ์การทดลองวิทยาศาสตร์   

 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

*** 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได ้ปฏิบัติ 

ไม่
ปฏิบัติ 

1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ด้าน สอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่น 

  5 ยอดเยี่ยม 

 1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และสอดคล้อง
กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย     

 1.2ออกแบบจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อม
และไม่เร่งรัดวิชาการ     

 1.3 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการเรียนรู้
ผ่านการเล่น และการลงมือปฏิบัติ (Active learn-
ing) 

    

 1.4 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่ตอบสนอง     
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ความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 

 1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / 
พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง     

2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน   5 ยอดเยี่ยม 
 2.1 จัดครูครบชั้นเรียน      
 2.2 จัดครูให้มีความเหมาะสมกับภารกิจการจัด

ประสบการณ์     

 2.3 จัดครูไม่จบการศึกษาปฐมวัยแต่ผ่านการอบรม
การศึกษาปฐมวัย     

 2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย     
 2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผ่านการอบรม

การศึกษาปฐมวัย     

3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 

  5 ยอดเยี่ยม 

 3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบ
หลักสูตรสถานศึกษา 

    

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
*** 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบัติ 

ไม่
ปฏิบัติ 

 3.2 ส่งเสริมครูให้มีทักษะในการจัดประสบการณ์
และการประเมินพัฒนาการเด็ก      

 3.3 ส่งเสริมครูใช้ประสบการณ์ส าคัญในการ
ออกแบบการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม สังเกตและ
ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล 

    

 3.4 ส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและ
ครอบครัว     

 3.5 ส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจัดประสบการณ์โดยใช้
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)      

4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่าง   5 ยอดเยี่ยม 
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ปลอดภัย 
และเพียงพอ 

 4.1 จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่ค านึงถึง
ความปลอดภัย     

 4.2 จัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึง
ความปลอดภัย     

 4.3 ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นรายบุคคลและ
กลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ     

 4.4 จัดให้มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการ
เรียนรู้ ที่ปลอดภัยและเพียงพอ เช่น ของเล่น 
หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อส าหรับเด็กมุด
ลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู้ 

    

 4.5 จัดห้องประกอบที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก     

5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ
เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

  5 ยอดเยี่ยม 

 5.1 อ านวยความสะดวกและให้บริการสื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์และสื่อการ
เรียนรู้ 

    

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

*** 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได ้ปฏิบัติ 

ไม่
ปฏิบัติ 

 5.2 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการผลิต
และใช้สื่อในการจัดประสบการณ์     

 5.3 มีการนิเทศตดิตามการใช้สื่อในการจัด
ประสบการณ์     

 5.4 มีการน าผลการนิเทศติดตามการใช้สื่อมาใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนา     

 5.5 ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่การพัฒนาสื่อ 
และนวัตกรรมเพ่ือการจัดประสบการณ์     

6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม 

  5 ยอดเยี่ยม 

 6.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่     
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สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัต
ลักษณ์ของสถานศึกษา 

 6.2 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาท่ีสอดรับกับ
มาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนดและด าเนินการตาม
แผน 

    

 6.3  มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศกึษา     

 6.4  มีการติดตามผลการด าเนินงาน และจัดท า
รายงานผล          การประเมินตนเองประจ าปี 
และรายงานผลการประเมินตนเอง          ให้
หน่วยงานต้นสังกัด 

    

 6.5 น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  

    

  สรุปผลการประเมิน       =       ผลรวมค่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา 
                                                 จ านวนประเด็นพิจารณา 

5 ยอดเยี่ยม 

 
 
 
หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 

***ค่าเป้าหมาย =  จ านวนข้อการปฏิบัติในแต่ละประเด็นพิจารณา 
 
 
 
 

 
 
กระบวน
การพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 

โรงเรียนเอ้ืออ าพนได้มีกระบวนการบริหารและการจัดการ  มีผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
ปฏิบัติ 1 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 

ปฏิบัติ 2 ข้อได้ระดับคณุภาพ ปานกลาง 

ปฏิบัติ 3 ข้อได้ระดับคณุภาพ ด ี
ปฏิบัติ 4 ข้อได้ระดับคณุภาพ ดีเลิศ 
ปฏิบัติ 5 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
1.00 – 1.49 ระดับคณุภาพ     ก าลังพัฒนา 

1.50 –2.49 ระดับคณุภาพ     ปานกลาง 

2.50 – 3.49 ระดับคณุภาพ      ด ี
3.50 – 4.49 ระดับคณุภาพ      ดีเลิศ 
4.50 – 5.00 ระดับคณุภาพ      ยอดเยี่ยม  
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โรงเรียนเอ้ืออ าพนได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  พุทธศักราช  2561 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรและงานวิชาการ  เป็นคณะกรรมการในการจัดลักสูตรสถานศึกษา  ที่สอดคล้องกับหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช  2560  จัดท าตามอายุของเด็กแต่ละระดับชั้น  โดยความร่วมมือจากครู  ผู้ปกครอง  

ผู้แทนชุมชน  มีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา   ผู้บริหารสามารถอธิบายหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 

อธิบายความหมายของปรัชญาแนวคิดจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัยให้ครู และผู้ปกครองฟังได้ในคราว

ประชุมผู้ปกครอง  โดยมีการอบรมให้ความรู้ครู  สามารถน าพาครูจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาได้  และน าเสนอขอ

ความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนก่อนน าไปใช้  

1.2 ออกแบบจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ 

 โรงเรียนเอ้ืออ าพนได้ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมของเด็กตั้งแตร่ะดับเตรียมอนุบาล  ถึง  

อนุบาลปีที่  3ให้เด็กมีพัฒนาการพร้อมทั้ง  4  ด้าน  และไม่เร่งรัดวิชาการเพ่ือเตรียมความพร้อมของเด็กให้มี

พัฒนาการตามวัยในแต่ละช่วงอายุ   

1.3 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น และการลงมือปฏิบัติ 

 (Active learning) 

โรงเรียนมีการอบรมให้ความรู้ครูเรื่องการสอนแบบ  Active learningในระดับปฐมวัยการใช้ประสาทสัมผัส

ทั้ง 5 การเรียนรู้ด้วยการลงมือกระท า และส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กได้เลือกและตัดสินใจในการเล่นตามมุม   

ท าศิลปะ  ด้วยตนเอง  เช่น  การวาด  การปั้น  การเล่นกับสีน้ า   เด็กจะเป็นผู้ริเริ่มกิจกรรมจากความสนใจและ

ความตั้งใจของตนเอง เด็กเป็นผู้เลือกวัสดุอุปกรณ์และตัดสินใจว่าจะใช้วัสดุอุปกรณ์นั้น  ใช้สื่อที่เด็กเลือกเอง และ

วัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลาย เพียงพอ และเหมาะสมกับระดับอายุของเด็ก  ส่งเสริมให้ครูฝึกให้เด็กใช้ภาษาจาก

เด็ก พูดสะท้อนประสบการณ์และความเข้าใจของเด็ก ในห้องเรียนที่เด็กเรียนรู้แบบลงมือท า   และให้ครูสนับสนุน

จากการเรียนรู้แบบลงมือท า การสร้างความสัมพันธ์กับเด็ก สังเกตและค้นหาความตั้งใจ ความสนใจของเด็ก 

ส่งเสริมให้เด็กคิดและท าสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง  

 

 

1.4 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมาย

เฉพาะที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ ครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 

      ผู้บริหารมีนโยบายและออกแบบการจัดประสบการณ์ที่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างเด็กปกติ  และเด็กพิเศษ  

โดยจัดกิจกรรมแบบแบ่งกกลุ่ม  ให้ความส าคัญกับเด็กทุกกลุ่ม  ครูดูแลอย่างใกล้ชิดและประสานความร่วมมือกับ

ผู้ปกครองในการให้ค าแนะน าในการพัฒนาเด็กพิเศษโดยเฉพาะในช่วงจัดการเรียนแบบออนไลน์  ให้ครูติดตามเด็ก 

อย่างใกล้ชิดทุกคน 
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1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

โรงเรียนมีการตรวจสอบการน าหลักสูตรไปใช้   โดยการนิ เทศการสอนการสอนแบบออนไลน์    

ประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา  โดยให้ครูผู้สอน ประเมิน  เพ่ือน าไปและมีการ

ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรต่อไป 

2. จัดครูให้เพียงพอกับชั้น 

  2.1 จัดครูครบชั้นเรียน 

ผู้บริหารโดยแต่งตั้งครูประจ าชั้นเตรียมอนุบาล  –3  ห้องละ  1  คน และมีผู้ช่วยครู  เฉพาะห้องเตรียม

อนุบาล  ,อนุบาล 1,อนุบาล 2จ านวน  1  คน  ยกเว้นชั้นอนุบาล3  ไม่มีผู้ช่วยครู   

2.2 จัดครูให้มีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ์ 

ผู้บริหารได้จัดครูให้ตรงสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  หรือตามความถนัด  และเป็นครูที่มีประสบการณ์สอน

มานาน  มีบุคลิกภาพที่ดี   รักเด็ก  มีเมตตา  อ่อนโยนเข้าใจการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 

2.3 จัดครูไม่จบการศึกษาปฐมวัยแต่ผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย 

              ผู้บริหารมีนโยบายในการรับครูตรงตามสาขาการศึกษาปฐมวัย  แต่ถ้ามีความจ าเป็นต้องรับครูที่ไม่ตรง

สาขาปฐมวัย  ปีการศึกษา  2564มีครูจ านวน  7คน ที่จบไม่ตรงสาขาการศึกษาปฐมวัยแต่ให้ได้รับการอบรม  โดย

อบรมทางออนไลน์ 

2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย 

การจัดครูเข้าสอนผู้บริหารจะจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัยเข้าสอนเป็นอันดับแรก   ซึ่งปีการศึกษา  2564

มีครูจ านวน  -คน  ที่จบสาขาการศึกษาปฐมวัย 

     2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย 

ผู้บริหารมีนโยบายในการรับครูตรงตามสาขาการศึกษาปฐมวัย  ผู้บริหารมีนโยบายให้ครูได้รับการอบรม  

สัมมนา  ปีละ  20  ชั่วโมง  ตามที่คุรุสภาก าหนด  โดยจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นครูมือ

อาชีพ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน โดยอบรมออนไลน์ 

 

3.ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 

3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา 

 ผู้บริหารมีนโยบายให้ครูมีความรู้ในการวิเคราะห์หลักสูตร  โดยจัดอบรม  เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  มา

ให้ความรู้เรื่องการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการ

วิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาโดยให้ครูได้ไปอบรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย 

สามารถจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยได้  และให้ครไูด้จัดท าหน่วยการจัดประสบการณ์  และส่งเสริมให้
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ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ตรงกับหน่วยครบ  4  สาระการเรียนรู้  และให้ครูใช้ประสบการณ์ส าคัญในการ

ออกแบบการจัดกิจกรรมในการสอนเด็ก   

3.2 ส่งเสริมครูให้มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก 

ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูทุกคนมีทักษะในการจัดประสบการณ์  โดยให้ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์

ตามอายุของเด็ก  จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับอายุของเด็ก   ก ากับให้ครูประเมินเด็กเป็นรายบุคคล  ให้ครูใช้

เครื่องมือวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กที่หลากหลายตามสภาพจริงโดยการสังเกตพฤติกรรมเด็ก การ

สัมภาษณ์  ประเมินผลงานเด็ก  และตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลายครอบคลุมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน   

คือ  ด้านร่างกาย   ด้านอารมณ์และจิตใจ  ด้านสังคม   และด้านสติปัญญา โดยใช้แบบประเมินพัฒนาการทั้ง 4 

ด้าน ในสมุดประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์และบันทึกลงในสมุดประจ าตัวนักเรียน  ประเมินภาคเรียนละ  3 

ครั้ง  และสรุปผลการประเมินภาคเรียนละ 1  ครั้ง  ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ตามหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย  พุทธศักราช  2560มีการรายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็กที่ครูการสรุปผลพัฒนาการของเด็กภาค

เรียนละ  1 ครั้ง  และส่งให้ผู้ปกครองรายงานความก้าวหน้าและแนวทางการส่งเสริมพัฒนาเด็กทั้ง 4 ด้าน จุดเด่น 

และจุดที่ควรพัฒนา  และแนวทางในการพัฒนาเด็กและให้ผู้ปกครองร่วมประเมินพฤติกรรมของลูกเมื่ออยู่ ที่บ้าน 

ครูน าผลการประเมินของผู้ปกครองมาใช้ในการพัฒนาเด็กในด้านที่ควรเสริม 

3.3 ส่งเสริมครูใช้ประสบการณ์ส าคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม  

 ผู้บริหารอธิบายให้ความรู้ครูในการจัดกิจกรรม  เพ่ือพัฒนาเด็กโดยให้ครูใช้ประสบการณ์ส าคัญในการจัด

กิจกรรม6  กิจกรรม  เพื่อให้เด็กมีประสบการณ์  

3.4 ส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว 

ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัวให้ครูทุกคนแสดงความรู้สึกที่ดีต่อเด็กและ

ผู้ปกครองโดยทักทายเด็ก และผู้ปกครองเป็นประจ า ยิ้มแย้ม  อ่อนโยน สุภาพ นุ่มนวลกับเด็ก แสดงความเคารพ

ผู้ปกครอง  โดยการไหว้  กล่าวทักทาย สอบถามและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครองด้วยความตั้งใจ  ให้

ค าแนะน าด้วยความเต็มใจ ใช้น้ าเสียงปกติ  ในการพัฒนา/แก้ไขพัฒนาการของเด็กทุกคนอย่างเสมอภาค 

 

3.5 ส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการประชุมทุกสัปดาห์ เป็นการรวมตัว ร่วมใจ ร่วมพลัง ร่วม

ท า และร่วมเรียนรู้กัน ของ ครู ผู้บริหาร และนักเรียน บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร สู่

คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (PLC) 

4.จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 

 4.1 จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย 
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ผู้บริหารมีนโยบายให้ครูจัดห้องเรียนให้มีความปลอดภัย  จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน  จัดมุม

ประสบการณ์คล้ายกับบ้าน  สะอาด   สวยงาม น่าอยู่  จัดโต๊ะ  เก้าอ้ีให้เด็กได้นั่งอย่างปลอดภัย  จัดเก็บของแหลม  

มีคมให้พ้นมือเด็ก มีกิจกรรมล้างของเล่น   ให้ครูล้างของเล่นสัปดาห์ละ  1  ครั้ง  หรือล้างทันทีเมื่อพบว่ามีโรค

ระบาด  มีการติดต่อกันจากเชื้อโรค  โดยท าความสะอาดห้องเรียน  ของเล่น  ของใช้  ด้วยน้ ายาเดทตอล 

4.2 จัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย 

                  โรงเรียนเอ้ืออ าพนจัดสภาพแวดล้อมนอกห้องเรียนเหมือนกับบ้าน  สะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม  และ

ปลอดภัย  จัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารสถานที่กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่และสนามเด็ก

เล่น   กิจกรรมห้องเรียนสวย   ปรับปรุงสวนหย่อม อาคาร  ให้สวยงาม  แข็งแรง  น่าอยู่  ผู้บริหารมีนโยบายใน

การป้องกันความปลอดภัย บันทึกการเจ็บป่วยของเด็กมีการบันทึกการเจ็บป่วยของเด็กเป็นประจ าและแจ้งต่อ

ผู้ปกครอง   

4.3 ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ  

ครูได้รับการส่งเสริมให้จัดกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้เป็นรายบุคคล  และแบบกลุ่ม  โดยจัดกิจกรรมผ่านการ

เล่น  และ  6  กิจกรรมหลัก   เล่นด้วยกันเป็นกลุ่ม  เช่น  เล่นบทบาทสมมุติ   เรียนเป็นกลุ่ม   เช่น  เล่นเกม

การศึกษา   เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด  19   จึงไม่ได้จัดโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้

ภายในภายนอก  และภูมิปัญญาในท้องถิ่น  กิจกรรมทัศนศึกษาเมื่อกระทรวงประกาศให้เปิดเรียนได้ ครูให้เด็ก

เรียนรู้เป็นกลุ่มเล่นเกมการศึกษา  เล่นบทบาทสมมุติ  ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้ครูจัดมุมประสบการณ์ในห้องเรียน

ทุกห้อง  เช่น  มุมบทบาทสมมุติ  มุมศิลปะ  มุมดนตรี  มุมวิทยาศาสตร์  เป็นต้น 

4.4จัดให้มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและเพียงพอ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน 

สื่อจากธรรมชาติ สื่อส าหรับเด็กมุดลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู้ 

             ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูจัดมุมเสริมประสบการณ์  เช่น มุมบ้าน  มุมดนตรี  มุมวิทยาศาสตร์  มุมเกม

การศึกษา มุมศิลปะ  มุมบล็อก  เป็นต้น  จัดให้บริการสื่อการสอนที่ทันสมัยและปลอดภัย  มีกิจกรรมผลิตสื่อและ

ใช้สื่อการสอนกิจกรรมให้บริการสื่อการสอน จัดให้มีทีวีทุกห้องเรียน หนังสือนิทาน  ค าศัพท์ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ  พยัญชนะภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  รูปปั้น  เครื่องเล่นสนาม   จัดให้มีสื่อ  อุปกรณ์การสอน  

เกมการศึกษาให้ครูใช้อย่างเพียงพอ  และวัสดุอุปกรณ์มีความปลอดภัย   สีไม่ฉูดฉาด  ท าความสะอาดล้างสัปดาห์

ละ 1 ครั้ง  จัดบอร์ดความรู้ ติดรูปภาพสัตว์ ดอกไม้  ตัวเลข  ภายในห้องเรียนมีบรรยากาศอบอุ่นคล้ายบ้าน  มี

พ้ืนที่ให้เด็กท ากิจกรรมกลางห้องมีเครื่องเล่นสนาม   ปีนป่าย  อุปกรณ์เดินทรงตัว  เครื่องลอด  มุด  ไว้ให้เด็กได้

เล่น  เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายเด็ก  เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด เพ่ือลดจุดสัมผัสร่วมจึงงดการสนาม

ชั่วคราว 

4.5 จัดห้องประกอบท่ีเอื้อต่อการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
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โรงเรียนมีการจัดห้องสมุดไว้ให้เด็กได้เข้าไปอ่าน  และดูนิทานมีที่ส าหรับนั่ง  หรือนอนเล่นมีห้องดนตรี

สากล  ห้องคอมพิวเตอร์  จัดไว้เหมาะสมกับเด็ก  เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด เพ่ือลดจุดสัมผัสร่วมจึงงดการเข้า

ห้องสมุดชั่วคราว 

5.ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

5.1 อ านวยความสะดวกและให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ 

ผู้บริหารอ านวยความสะดวกและให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุและอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัด

ประสบการณ์และพัฒนาครูเพ่ือให้ครูใช้ในการจัดกิจกรรมสอนแบบออนไลน์  ติดตั้งอินเตอร์เน็ต  Wifiให้ครูใช้สื่อ

เทคโนโลยีในการสอน  มีโครงการนิเทศการสอน   กิจกรรมนิเทศการสอน  กิจกรรมนิเทศการจัดห้องเรียนเพื่อ

ติดตามการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดประสบการณ์ได้แก่  สื่อจาก You  Tube  ใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต  Wifiของ

โรงเรียนเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คของครูหรือโทรทัศน์  เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรม 

5.2 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตและใช้สื่อในการจัดประสบการณ์ 

จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นครูมืออาชีพ  จัดกิจกรรมผลิตสื่อให้ครูผลิตสื่อการสอน

เช่น  ผลิตเกมการศึกษา  บัตรภาพ  บัตรค า  มีการยืมสื่อมาใช้  มีการบันทึกการยืมคืนสื่อ   

5.3 มีการนิเทศติดตามการใช้สื่อในการจัดประสบการณ์ 

มีโครงการนิเทศการสอน   กิจกรรมนิเทศการสอนเพ่ือติดตามการสอนแบบออนไลน์  การใช้สื่อ  ครูใช้สื่อ

และเทคโนโลยีในการจัดประสบการณ์ได้แก่  สื่อที่ครูผลิต  หรือจัดหามา  ทีวี  สื่อจาก You   

5.4 มีการน าผลการนิเทศติดตามการใช้สื่อมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา 

มีการแจ้งผลการนิเทศของครู  ให้ครูน าผลการนิเทศไปปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ต่อไป   เมื่อพบว่าครูไม่น าสื่อไปใช้ในการจัดกิจกรรม  ผู้บริหารมีการตักเตือน  และให้น าไปปฏิบัติต่อไป 

5.5 ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่การพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อการจัดประสบการณ์ 

มีการเผยแพร่สื่อการสอน และ การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ มีการประชาสัมพันธ์ ผ่านเฟสบุ๊คโรง

เรียนเอ้ืออ าพน 

 

6.มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

6.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์ของ

สถานศึกษา 

            โรงเรียน เอ้ืออพน ได้น ามาตรฐาน3  มาตรฐาน  ของระดับปฐมวัย   ตามที่ รั ฐมนตรีว่ าการ

กระทรวงศึกษาธิการประกาศ  มาก าหนดเป็นมาตรฐานในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน การ

ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  2561ที่
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กระทรวงศึกษาธิการก าหนด และก าหนดปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  ไว้ในแผนอย่างชัดเจน  

รวมถึงอัตลักษณ์  และเอกลักษณ์ของโรงเรียน  และเพ่ิมมาตรฐานของโรงเรียนอีก  2 มาตรฐาน  ได้แก่  มาตรฐาน

ที่  4 ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนเอ้ืออ าพนให้โดดเด่น  และมาตรฐานที่  5  ส่งเสริมนโยบายการ

ปฏิรูปการศึกษาปฐมวัยในทศวรรษท่ีสอง 

6.2 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนดและด าเนนิการตามแผน 

ผู้บริหารใช้ระบบการการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. 2561 จัดโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสามปีโดยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี  

และจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนดได้น ามาตรฐาน3  

มาตรฐาน ของระดับปฐมวัย  ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ  มาก าหนดเป็นมาตรฐาน   มี

กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีจัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน  และด าเนินการตาม

แผนแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ  มีการด าเนินงานตามโครงการ  กิจกรรมตามที่ก าหนดไว้   

6.3  มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ผู้บริหารจัดโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 4 ฝ่าย คือ  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ  ฝ่ายบริหารงาน

บุคคลากร  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ และฝ่ายบริหารงานทั่วไป และแต่งตั้งหัวหน้าฝ่าย  ท าหน้าที่ติดตามผล

การด าเนินงานทั้ง  4  ฝ่าย เพ่ือตรวจสอบผลการจัดการศึกษา   โดยการรายงานผลการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  

ของทุกฝ่าย  และมีการประชุมทุกเดือนอย่างสม่ าเสมอ 

6.4  มีการติดตามผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผล   การประเมินตนเองประจ าปีและรายงานผลการ

ประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด 

ผู้บริหารมีการประชุมเพ่ือติดตามผลการด าเนินงานทั้ง  4  ฝ่าย มีกิจกรรมประชุมครูและบุคลากร

ประจ าเดือนโรงเรียนมีการประเมินตนเอง 3  มาตรฐาน  และมาตรฐานเพ่ิมเติมของโรงเรียนอีก  2  มาตรฐาน 

และจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2564  ที่มาจากผลการประเมิน

ตนเอง  โดยใช้แบบการรายงานตามรูปแบบของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ประกอบด้วย

สาระส าคัญทุกส่วนของรายงานครอบคลุมการด าเนินงานของโรงเรียนที่สะท้อนความส าเร็จชื่อเสียงอัตลักษณ์และ

เอกลักษณ์ของโรงเรียน และน าเสนอรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ต่อคณะกรรมการบริหาร

โรงเรียน  และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ความเห็นชอบรายงาน  และน าส่งส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน  เพ่ือน าไปเปิดเผยต่อสาธารณชนต่อไป 

6.5 น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน

ร่วม 
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ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูผู้ปกครองคณะกรรมการบริหารโรงเรียนชุมชนและหน่วยงานอ่ืนได้รับรู้การ

พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน  โดยจัดประชุม กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง รายงานผลการจัดการศึกษาจากการ

ประเมินตนเอง   เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหารโรงเรียนแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะใน

การพัฒนาเด็ก  โรงเรียนได้น ามาปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

 
 
     มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
ครูทั้งหมด 

(คน) 

จ านวนครู
ผ่านเกณฑ์
ที่โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

ที่ได้ 

 
ปฏิบัติ 

 
ไม่

ปฏิบัติ 

1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

  95 8 8 
 

100 
 

ยอด
เยี่ยม 

 1.1 มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็น
รายบุคคล     8 100  

 1.2 จัดท าแผนและใช้แผนการจัด
ประสบการณ์จากการวิเคราะห์
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ในหลักสูตรสถานศึกษา 

 
 
 

   7 87.50  

 1.3 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
พัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้าน
สังคม และด้านสติปัญญา โดย ไม่
มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่ง
เพียงด้านเดียว 

 
 
 

   8 100  

2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 

  95 8 8 
100 

 

 
ยอด
เยี่ยม 
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 2.1 จัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์เดิม 

 
 

   8 100  

 2.2  ให้เด็กมีโอกาสเลือกท า
กิจกรรมอย่างอิสระ ตามความ
ต้องการความสนใจ ความสามารถ 
ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็ก
เป็นรายบุคคล หลากหลายรูปแบบ
จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 
 
 

   8 100  

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 
จ านวน 

ครูทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนครู
ผ่านเกณฑ์
ที่โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

ที่ได้ 

 
ปฏิบัติ 

 
ปฏิบัติ 

 2.3  เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ลงมือ 
กระท า และสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง 

 
 

   8 100  

3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
วัย 

  95 8 8 100 
ยอด
เยี่ยม 

 3.1  จัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมในห้องเรียนได้
สะอาด ปลอดภัย และอากาศ
ถ่ายเทสะดวก 

 
 

   8 100  

 3.2  จัดให้มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก 
พ้ืนที่ส าหรับมุมประสบการณ์และ
การจัดกิจกรรม 

 
 

   8 100  

 3.3  จัดให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัด
ภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น 
ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้  
เป็นต้น 

 
 

   8 100  

 3.4  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความ
สนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก 

    8 100  
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เช่น กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับการเรียนรู้ 
กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้
คิดและหาค าตอบ เป็นต้น 
 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
ครูทั้งหมด 

(คน) 

จ านวนครู
ผ่านเกณฑ์
ที่โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

ที่ได้ 

 
ปฏิบั

ติ 

 
ไม่

ปฏิบัติ 

4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพ
จริงและน าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

  95 8 8 100 
ยอด
เยี่ยม 

 4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจาก
กิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วย
เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย 

    8 100  

 4.2 วิเคราะห์ผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

    8 100  

 4.3 น าผลการประเมินที่ได้ไป
พัฒนาคุณภาพเด็กอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 

    8 100  

 4.4 น าผลการประเมินแลกเปลี่ยน
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

    8 100  

สรุปผลการประเมิน    =       ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
จ านวนประเด็นพิจารณา 100 

ยอด
เยี่ยม 

 หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
วิธีค านวณ 

*** ผลการประเมิน  (ร้อยละ)    =      100x จ านวนครูผ่านเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด  
                                                                    จ านวนครูทั้งหมด  
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แปลผลการประเมินคุณภาพท่ีได้ 
ร้อยละ  00.00 – 49.99  =    ก าลังพัฒนา   
ร้อยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
รอ้ยละ 60.00 – 74.99  =    ดี    
ร้อยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    
ร้อยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยี่ยม  

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 
1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  

1.1 มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล 

จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาเด็กอย่างมีคุณภาพ   กิจกรรมวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคลโดยครวูิเคราะห์

ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล  และน าข้อมูลมาพัฒนาเด็กต่อไป 

1.2 จัดท าแผนและใช้แผนการจัดประสบการณ์จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ในหลักสูตรสถานศึกษา 

                 โรงเรียนมีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา   มีโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นครูมือ

อาชีพครูได้รับการอบรมเรื่องการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์  ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   พุทธศักราช  

2560   ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ตามอายุของเด็กแต่ระดับชั้น ที่มาจากการวิเคราะห์มาตรฐาน

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษาจัดท าหน่วยการจัดประสบการณ์ครบถ้วน 4  สาระการเรียนรู้  ใช้

ในการสอนช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด  19  

1.3 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม 

และด้านสติปัญญา โดย ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว 

ครูจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง  4  ด้าน   โดยจัดกิจกรรมแบบออนไลน์  โดยบูรณาการ

กิจกรรม  6  กิจกรรมเข้าด้วยกันตามสภาพและบริบทของบ้านเด็กในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด  19  

ได้แก่  การเคลื่อนไหวและจังหวะ  เต้น  ร้องเพลง  ตามคลิปเพลง  กิจกรรมเสริมประสบการณ์  กิจกรรม

สร้างสรรค์  กิจกรรมเกมการศึกษา   ที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้านได้แก่ทั้งด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจ

ด้านสังคมและด้านสติปัญญาสถานศึกษา 

 

2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

2.1 จัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม 
ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด  19 ครูจัดประสบการณ์แบบออนไลน์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์

เดิมของเด็ก จากกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระตามความต้องการความ
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สนใจตามความสามารถจากกิจกรรมสร้างสรรค์ เช่นวาดภาพระบายสี  ติดปะ เมื่อกระทรวงฯ ประกาศให้เปิดเรียน  
ครูได้จัดกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้ลงมือกระท าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  เช่น  
การท าการทดลองวิทยาศาสตร์  การท าศิลปะ  การเลือกเล่นตามมุม  การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  
เป็นต้น 
2.2  ให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการความสนใจ ความสามารถตอบสนองต่อ
วิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลหลากหลายรูปแบบจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย                 

เมื่อกระทรวงฯ ประกาศให้เปิดเรียน  ครูจัดกิจกรรมให้เด็กได้มีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระ  ตาม
ความต้องการความสนใจ  จากกิจกรรมสร้างสรรค์  กิจกรรมเล่นตามมุม  กิจกรรมเล่นกลางแจ้ง   การทดลอง  
การท าProject  Approach   เป็นต้น 
2.3  เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ลงมือ กระท า และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

เมื่อกระทรวงฯ ประกาศให้เปิดเรียน  ครูให้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  จากการทดลอง  การสังเกต  ส ารวจ  
การน าเสนอผลงานของตนเอง  ท าศิลปะ การดูจากสื่อเทคโนโลยี เป็นต้น  ผู้บริหารมีการติดตามตรวจสอบการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นประจ า   
3.จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
3.1  จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนได้สะอาด ปลอดภัย และอากาศถ่ายเทสะดวก 

            ผู้บริหารมีการนิเทศการจัดห้องเรียน  จากกิจกรรมนิเทศการจัดห้องเรียน  โดยการตรวจเยี่ยมห้องเรียน  

ครูทุกคนจัดห้องเรียนสะอาดสวยงาม อากาศถ่ายเทสะดวกปลอดภัยน่าอยู่ ตกแต่งป้ายนิเทศความรู้  โดยน าภาพ

ผลงานของเด็กมาติด  ตกแต่ง  เด็กน าภาพที่เด็กชอบมาร่วมจัดป้ายนิเทศ  การตกแต่งมุมต่างๆ   จัดบรรยากาศ

อบอุ่นคล้ายกับบ้าน 

3.2  จัดให้มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่ส าหรับมุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม 

ครูจัดพื้นท่ีหน้าห้องเป็นพ้ืนที่ส าหรับแสดงผลงานเด็กมีพ้ืนทีจ่ัดมุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรมโดยมี

พ้ืนที่กลางห้องให้เด็กได้ท ากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรมสร้างสรรค์  และกิจกรรมอื่นๆ 

 

 

3.3  จัดให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้   เป็นต้น 

ครไูด้น าภาพผลงานเด็กมาติดในห้องเรียนในมุมและบอร์ด  โดยน าภาพผลงานของเด็กมาติด  ตกแต่ง  จัด

ป้ายนิเทศ  การตกแต่งมุมต่างๆเมื่อเด็กมาเรียนให้เด็กช่วยดูแลมุมวิทยาศาสตร์  ช่วยกันรักษาความสะอาดใน

ห้องเรียน และความสะอาดบริเวณโรงเรียน 

3.4  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก  

เช่น กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ ส าหรับการเรียนรู้กลุ่มย่อย ส่ือของเล่นที่กระตุ้นให้คิด 

และหาค าตอบ เป็นต้น 
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ครูจัดกิจกรรมให้เด็กได้ใช้แว่นขยาย  ในการส่องดูแมลง  แมง  พืช  เกสรดอกไม้  ใช้กล้องจากมือถือของ

ครูถ่ายรูปแมลง  แมง  ดอกไม้  ต้นไม้ และเด็กได้ใช้อุปกรณ์ในการทดลอง  ถ้วยตวง  แก้ว  เด็กได้เรียน

คอมพิวเตอร์ทุกสัปดาห์ 

4.ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์

และพัฒนาเด็ก 

4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย 

ในการจัดการเรียนออนไลน์  ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด  19  ครูประเมินพัฒนาการเด็กตาม

สภาพจริงในการสอนแบบออนไลน์  โดยอิงพัฒนาการเด็กครูทุกคนประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมที่ให้เด็กท า  

และกิจวัตรประจ าวันที่ท าที่บ้าน ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริงไม่ใช้แบบทดสอบโดยการ

สังเกต  สัมภาษณ์  ตรวจสอบผลงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์  จินตนาการ ที่ครอบคลุมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 

ด้าน คือ  ด้านร่างกาย   ด้านอารมณ์และจิตใจ  ด้านสังคม   และด้านสติปัญญา โดยใช้แบบประเมินพัฒนาการทั้ง 

4 ด้าน บันทึกในสมุดประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์และบันทึกลงในสมุดประจ าตัวนักเรียน  ประเมินภาคเรียน

ละ  2 ครั้ง  และสรุปผลการประเมินภาคเรียนละ 1  ครั้ง  ประเมินคุณลักษณะที่พึงประส งค์ตามหลักสูตร

สถานศึกษาครบทุกมาตรฐานและตัวชี้วัด 

 4.2 วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

ครูมีการสรุปผลพัฒนาการของเด็กทุกครั้งที่ประเมิน และทุกภาคเรียน และสื่อสารกับผู้ปกครองเกี่ยวกับ

ความก้าวหน้าและแนวทางการส่งเสริมพัฒนาเด็กโดยรายงานพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา  

และแนวทางในการพัฒนาเด็ก  รายงานภาคเรียนละ 1 ครั้งและให้ผู้ปกครองร่วมประเมินพฤติกรรมของลูกเมื่ออยู่

ที่บ้าน  ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  

4.3 น าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ครูน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาเด็กในด้านที่ควรเสริมในภาคเรียนที่สอง  และประสานความ

ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา  น าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาเด็กและการจัดประสบการณ์ให้เด็กต่อไป  

และน าผลการประเมินพัฒนาการไปใช้ในการประเมินตนเอง  เพื่อจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง  

ปีการศึกษา  2564มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก 

4.4 น าผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

           โรงเรียนมกีิจกรรมประชุมผู้ปกครองแบบออนไลน์ให้ผู้ปกครองพบครูประจ าชั้นแบบออนไลน์   

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการเตรียมพร้อม  การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  การให้ความร่วมมือกับครูในการส่งเสริม

พัฒนาการ  และการมาร่วมกิจกรรมต่างๆ  ของโรงเรียน  แต่ยังไม่การแลกเปลี่ยนกับเพ่ือครู 
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มาตรฐานที่4  ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่โดดเด่น (เพิ่มเติมของสถานศึกษา) 
 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

*** 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได ้ปฏิบัติ 

ไม่ 
ปฏิบัติ 

1 การส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ
โรงเรียนให้โดดเด่น   

  4 ยอดเยี่ยม 

 1.1 ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และมี
จิตส านึกท่ีดี   

  

 1.2 ผู้เรียนรู้หน้าที่มีระเบียบวินัย     
 1.3 ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
  

 1.4 โรงเรียนมีโครงการและกิจกรรมที่สนองต่อ
ปรัชญา  วิสัยทัศน์ของโรงเรียน  บรรลุผลตามท่ี
ก าหนดไว้ 

  
  

สรุปผลการประเมิน       =     ผลรวมค่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา 
                                                 จ านวนประเด็นพิจารณา 

4 ยอดเยี่ยม 

 
 

หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
***  ค่าเป้าหมาย =   จ านวนข้อการปฏิบัติในแต่ละประเด็นพิจารณา 

 
 
 
 

 
 
 
 

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 4 
 

 โรงเรียนได้ก าหนดอัตลักษณ์ของเด็ก “ไหว้สวย สะอาดกาย สะอาดใจ” และเอกลักษณ์ของโรงเรียน “ 
รักษ์สิ่งแวดล้อม”ที่สนองต่อปรัชญา  วิสัยทัศน์ของโรงเรียน  มีการส่งเสริมด้านการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมที่ดี 

แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
ปฏิบัติ 0 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ  ก าลังพัฒนา 

ปฏิบัติ 1 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ปานกลาง 

ปฏิบัติ 2 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ด ี
ปฏิบัติ 3 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
ปฏิบัติ 4 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
00.00 – 0.80 ระดับคณุภาพ     ก าลังพัฒนา 

0.81 –1.60 ระดับคณุภาพ     ปานกลาง 

1.61 – 2.40 ระดับคณุภาพ      ดี 
2.41 – 3.20 ระดับคณุภาพ      ดีเลิศ 
3.21 – 4.00 ระดับคณุภาพ      ยอดเยี่ยม  
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รวมไปถึง มารยาทการเคารพผู้ใหญ่ ผ่าน การไหว้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมนักเรียนด้านคุณธรรมนั้นก็คือ 
โครงการ ES ward  ที่จะมีการคัดเลือกและชื่นชมนักเรียนที่ประพฤติตนได้อย่างดีเยี่ยม และควรยกย่องให้เป็น
แบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนคนอ่ืนๆจากการสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด ไม่มีการจัดกิจกรรมทุกเดือน แต่เมื่อ
ประกาศให้เปิดเรียนได้ครูได้ด าเนินการจัดกิจกรรม พบว่าร้อยละ 94.88 มีระเบียบวินัย เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อ
แม่ ครูอาจารย์  มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน จนกลายเป็นอัตลักษณ์ของเด็กที่เห็นได้ชัดเจน   

ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิดทางโรงเรียนได้จัดให้นักเรียนท า
กิจกรรมออนไลน์ เมื่อมีประกาศให้เปิดเรียนทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมปุ๋ยหมักอินทรีย์ โดยปลูกฝังให้นักเรียนรู้จัก
น าใบไม้ หรือหญ้าที่แห้งแล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์ พร้อมทั้งพาเด็กๆไปมีส่วนร่วมเรียนรู้อย่างเข้าใจ และมีส่วนร่วม
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนเช่น การทิ้งขยะลงถัง การใช้น้ าอย่างประหยัด จึงจัดโครงการและ
กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ โครงการ ES 3r รักษ์โลก โครงการประหยัดน้ า
ประหยัดไฟช่วงพักกลางวัน และมีโครงการที่ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมในชุมชน คือ โครงการชีวภาพทางทะเล ครูจะ
ปลูกฝังจิตส านึกในการรักษ์ธรรมชาติทางทะเล  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 มาตรฐานที่  5 การส่งเสริมนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (เพิ่มเติมของสถานศึกษา) 
 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

*** 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได ้ปฏิบัติ 

ไม่ 
ปฏิบัติ 

1 การส่งเสริมนโยบายการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง 

  
4 ยอดเยี่ยม 

 1.1 ผู้เรียนมีทักษะในการคิด และปฏิบัติ มี
ความสามารถในการแก้ปัญหา มีความคิด
สร้างสรรค์ และความสามารถในการแข่งขัน 

 

   

 1.2 ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง รักการ     
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อ่าน และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
 1.3 ผู้เรียนมีคุณธรรมพื้นฐาน จิตส านึก และ

ค่านิยมท่ีพึงประสงค์เห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วมมี
จิตสาธารณะ และมีวัฒนธรรมประชาธิปไตย 

 

   

 1.4 โรงเรียนมีโครงการและกิจกรรมที่สนองต่อ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง
บรรลุผลตามที่ก าหนดไว้ 

 

   

สรุปผลการประเมิน       =     ผลรวมค่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา 
จ านวนประเด็นพิจารณา 

4 ยอดเยี่ยม 

 
กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 5 

โรงเรียนจัดโครงการพิเศษสนองต่อนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  โดยจัดโครงการที่
ส่งเสริมนโยบายส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิด และปฏิบัติ มีผ่านโครงการพัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์  กิจกรรม
จินตคณิต  โครงการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ กิจกรรม ทดลองวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยปลูกฝังให้นักเรียนมี
ความสามารถในการแก้ปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการแข่งขัน จัดโครงการ Festival day  
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง รักการอ่าน และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีประสบการณ์การณ์
การใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้เหมาะสมกับวัยและมีเจตคติที่ดีในการใช้ภาษา จัดโครงการสืบสาน
พระพุทธศาสนา กิจกรรมวันมาฆบูชา กิจกรรมวันเข้าพรรษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมพ้ืนฐาน เป็นคนดี มี
คุณธรรมจริยธรรม ระเบียบ วินัย จิตส านึก และค่านิยมที่พึงประสงค์เห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วมมีจิตสาธารณะ จัด
โครงการ ธ สถิต ในดวงใจไทยนิรันดร์ กิจกรรมปิยมหาราช กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรม คล้ายวันสวรรคต  ร.
9 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวัฒนธรรมประชาธิปไตย และแสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  

โรงเรียนจัดโครงการพิเศษสนองต่อนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง โดยจัดโครงการที่
ส่งเสริมนโยบายส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี ผ่านการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom 
การท าใบงานผ่าน liveworksheets  และ wordwallส่งผลให้นักเรียนร้อยละ 100 สามารถใช้เทคโนโลยีได้ จัด
โครงการ Festival day  ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง รักการอ่าน และแสวงหาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง มีประสบการณ์การณ์การใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้เหมาะสมกับวัยและมีเจตคติที่ดีในการใช้
ภาษา คิดเป็นร้อยละ  91.92 สามารถสื่อสารได้เหมาะสมกับวัยจัดโครงการสืบสานพระพุทธศาสนา กิจกรรมวัน
มาฆบูชาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมพ้ืนฐาน เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบ วินัย จิตส านึก และค่านิยมที่
พึงประสงค์เห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วมมีจิตสาธารณะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวัฒนธรรมประชาธิปไตย และแสดงออกถึง
ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 

 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน
ผู้เรียน
ผ่าน

เกณฑ์ที่
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่
ได้ 

 
ปฏิบัติ 

 
ไม่ 
ปฏิบัติ 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน        
1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  

การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
  84.83 179 165 92.18 ยอดเยี่ยม 

 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน
ในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

    164 91.62  

 1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการเขียน
ในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

    161 89.94  

 1.3 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการ
สื่อสารในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 

    162 90.50  

 1.4 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการคิด
ค านวณในแต่ละดับชั้นตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 

    173 96.65  

2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

  84.83 179 165 92.18 ยอดเยี่ยม 

 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ 
ไตร่ตรองอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ 

    164 91.62  

 2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น      164 91.62  

 การปฏิบัติงาน  จ านวน จ านวน *** ผลการ
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ประเด็นพิจารณา 

 
ปฏิบัติ 

 
ไม่ 

ปฏิบัติ 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

ผู้เรียน
ผ่าน

เกณฑ์ที่
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ประเมิน
คุณภาพที่

ได้ 

 2.3 ร้อยละของผู้เรียนมีการแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผล     168 93.85 

 

3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   94 179 161 89.94 ดีเลิศ 
 3.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถใน

การรวบรวมความรู้ได้ทั้งตัวเองและการ
ท างานเป็นทีม 

    179 100 
 

 3.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถเชื่อมโยง
องค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด 
โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต 

    143 79.89 

 

4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 

  
89.66   179 138 77.09 ดีเลิศ 

 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

    138 77.09 
 

 4.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถใน
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในด้าน
การเรียนรู้ การสื่อสาร 
การท างานอย่างสร้างสรรค์ และมี
คุณธรรม 

    138 77.09 

 

5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

  74 179 145 80.01 ดีเลิศ 

 5.1 ร้อยละของผู้เรียนบรรลุการเรียนรู้
ตามหลักสูตรสถานศึกษา     169 94.69 

 
 
 

 การปฏิบัติงาน  จ านวน จ านวน *** ผลการ
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ประเด็นพิจารณา ปฏิบัติ ไม่ 
ปฏิบัติ 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

ผู้เรียน
ผ่าน

เกณฑ์ที่
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ประเมิน
คุณภาพที่

ได้ 

 5.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าใน
การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจาก
พ้ืนฐานเดิม 

    137 
 

76.53  

 5.3 ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าใน
ผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการ
ทดสอบอ่ืน ๆ 

    128 
 

71.57  

6 มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ 

 
 96 179 179 100 ยอดเยี่ยม 

 6.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีในการศึกษาต่อ      179 100  

 6.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีในการจัดการ การ
ท างานหรืองานอาชีพ 

    179 100  

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน        

1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

 
 90 179 179 100 ยอดเยี่ยม 

 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่
มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา       179 100  

 1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีค่านิยมและ
จิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่
ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ
สังคม 

    179 100  

2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   94 179 179 100 ยอดเยี่ยม 

 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย     179 100  

 การปฏิบัติงาน  จ านวน จ านวน *** ผลการ
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ประเด็นพิจารณา 

 
ปฏิบัติ 

 
ไม่ 

ปฏิบัติ 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

ผู้เรียน
ผ่าน

เกณฑ์ที่
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ประเมิน
คุณภาพที่

ได้ 

 
2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย
รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

    179 100  

3 
การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

  90 179 179 100 ยอดเยีย่ม 

 

- ร้อยละของผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน
เพศ วัย  เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม ประเพณี 

    179 100  

4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม   92 179 179 100 ยอดเยี่ยม 

 

4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพ
กาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และ
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 

    179 100  

4.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับ
คนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มี
ความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 

    179 100  

สรุปผลการประเมิน    =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
จ านวนประเด็นพิจารณา 

92.65 ยอดเยี่ยม 

 
หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
วิธีค านวณ 

*** ผลการประเมิน  (ร้อยละ)    =      100x จ านวนผู้เรียนผ่านเกณฑท์ี่โรงเรียนก าหนด 
  จ านวนผู้เรียนทั้งหมด  

แปลผลการประเมินคุณภาพท่ีได้ 
ร้อยละ  00.00 – 49.99  =    ก าลังพัฒนา   
ร้อยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
ร้อยละ 60.00 – 74.99  =    ดี    
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ร้อยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    
 ร้อยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยี่ยม 
 
กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 

โรงเรียนเอ้ืออ าพน ได้ด าเนินการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ  โดยใช้กระบวนการพัฒนาและมีผลการด าเนินงาน  
ของรายละเอียดมาตรฐานที่  1  ดังนี้ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 
โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการที่สูงขึ้น  ให้มีความรู้ความก้าวหน้าทางการ

เรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษา และมีความพร้อมในการศึกษาต่อ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  การ
เขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละ
ระดับชั้น โดยจัดโครงการส่งเสริมการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ  กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรม
บันทึกรักการอ่านกิจกรรมแข่งขันคณิตศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียนการสื่อสาร  
และการคิดค านวณตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดในแต่ละระดับชั้น ในรูปแบบOn- site และรูปแบบ On-Line ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID -19  ผ่านกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้จัดให้กับนักเรียนอย่างหลากหลาย 
ทั้งการเรียนรู้จากทฤษฎีภายในห้องเรียนในรูปแบบOn- site และในรูปแบบ On-Line ผ่าน Zoom กับครูผู้สอนแต่ละ
รายวิชา  การลงมือปฏิบัติจริงรายบุคคลและเป็นกลุ่มด้วยการค้นคว้า  จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียนในรูปแบบที่หลายหลายมากขึ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID -19    โดยมีครูประจ า
ชั้นและครูผู้รับผิดชอบคอยให้ค าแนะน าและคอยช่วยเหลือ  ครูได้คัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถในด้านการอ่านการ
เขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณด้วยวิธีการที่หลากหลายมีเกณฑ์ในการคัดเลือกที่ชัดเจน  เพื่อเป็นตัวแทนนักเรียน
ในการไปแข่งขันทักษะทางวิชาการภายนอกตามหน่วยงานและสถานศึกษาที่จัด  ปีการศึกษา 2564  ตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่างๆ ดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ได้รางวัลเหรียญทองและเหรียญทองแดง ระดับชาติ การแข่งขันท่อง
อาขยานท านองเสนาะ ป.1-3  และการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยป.4-6 จากการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ
และประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนจัดโดยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสมาคม
คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระดับชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้รางวัลเหรียญทอง 
2 เหรียญทอง ระดับชาติ การแข่งขันการแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-3  และการแข่งขันการแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-6 จาก
การเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน  ระดับชาติ จัดโดยส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ได้รางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ระดับชาติ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) ป.4-6 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-3 และการแข่งขันเล่านิทาน 
(Story Telling) ป.4-6 จากการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน 
ระดับชาติ จัดโดยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชน     
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 ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะคิดใคร่ครวญไตร่ตรอง  พิจารณาอย่าง
รอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบและตัดสินใจ และมีความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  ทั้งจากการเรียนรู้ที่ครูจัดให้ภายในห้องเรียนและการลงมือปฏิบัติในรูปแบบOn- site  และ
รูปแบบ On-Line ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID -19 โดยจัดโครงการส่งเสริมทักษะจาก
แข่งขันทักษะทางวิชาการกิจกรรมแข่งขันทักษะภายในโรงเรียนให้นักเรียนได้เรียนรู้และร่วมแข่งขันตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่างๆ  เพ่ือหาตัวแทนของนักเรียนที่ชนะเลิศในระดับต่างๆ แล้วน าผลงานไปแสดงในงานวิชาการของ
โรงเรียนพร้อมทั้งมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศกิจกรรมแข่งขันทักษะภายนอกโรงเรียน
กิจกรรมวันภาษาไทย  กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์กิจกรรม ES  ซ่าท้าประลอง กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพซู
โดกุกิจกรรมเกม 24กิจกรรมคิดเลขเร็วครูได้จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้จนเกิดองค์ความรู้ผ่านทฤษฎี
ก่อนการลงมือปฏิบัติ  ท าให้นักเรียนสามารถรวบรวมองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  สามารถเป็นตัวแทนของโรงเรียนไป
แข่งขันทักษะทางวิชาการภายนอกตามหน่วยงานภายนอกและสถานศึกษาที่จัดปีการศึกษา 2564 ตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่างๆ ดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน Coding 
ป.1-3 จากการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับชาติ จัดโดย
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
 ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมโดยจัดโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดผ่าน
การเรียนรู้แบบโครงงานSTEMกิจกรรมการเรียนรู้จากโครงงานแบบบรูณาการให้นักเรียนทุกคนได้ท าโครงงานใน
รูปแบบOn- site  และรูปแบบ On-Line ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID -19   และสร้าง
นวัตกรรม  จากการท าโครงงานSTEM  ท าให้นักเรียนรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตัวเองและการท างานเป็นทีม  ท าให้
นักเรียนสามารถสร้างผลงานได้และไปแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก   

ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จากการสืบค้นข้อมูลจากการเรียนรู้แต่ละวิชา   
และการท างานกลุ่มในรูปแบบ On-Line ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID -19   นักเรียน
สามารถพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้การสื่อสาร  มีการท างานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  โดย
จดัโครงการส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างถูกต้องและรู้เท่าทัน  กิจกรรม light bot กิจกรรมรู้เท่าทันการใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการเรียนรู้การสร้างผลงานจากการใช้โปรแกรมตกแต่งต่างๆ  จนนักเรียนสามารถสร้างผลงานได้  
และไปร่วมแข่งขันกับหน่วยงานภายนอกจนได้รับรางวัลต่างๆเช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้รับรางวัล
เหรียญทอง ระดับชาติ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-6 จากการเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับชาติ จัดโดยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนและสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง 2 เหรียญทอง และเหรียญทองแดง ระดับชาติ การแข่งขันร้องเพลงพระ
ราชนิพนธ์ ป.4-6 การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ป.4-6  การแข่งขันร้องเพลงสากล ป.4-6 จากการเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับชาติ จัดโดยส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาพลศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ การตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-6 จากการเข้าร่วม
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การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน  ระดับชาติ จัดโดยส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้รับรางวัลเหรียญเงิน (ชาย,หญิง)ประกวดมารยาทไทย ป.1-3 
จากการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน  ระดับชาติ จัดโดย
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาด้านความรู้  ความเข้าใจ และ
ทักษะ  ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด  มีผลการทดสอบระดับชาติตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด  มีความรู้  ทักษะ
พ้ืนฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ   โดยจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  กิจกรรม
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ NTอีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6  โดยได้คุณครูแต่ละกลุ่มสาระร่วมกันจัดฐานการเรียนรู้ต่างๆแบบบูรณาการในรูปแบบOn- 
site  ควบคู่กับรูปแบบ On-Line ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID -19ส่งผลให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงทั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม 

สรุปผลจากการด าเนินงาน มาตรฐานที่  1  ข้อ 1.1  ส่งผลให้นักเรียนร้อยละ88.57มีผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของนักเรียน  มีคุณภาพระดับดีเลิศ 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน 
 โรงเรียนเอ้ืออ าพน ได้ปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  
และมีจิตส านึกที่ดีตามที่โรงเรียนก าหนด  โดยจัดโครงการส่งเสริมการทิ้งขยะถูกที่และถูกถัง  กิจกรรมขยะรีไซเคิล
กิจกรรมคัดแยกขยะ ครูผู้รับผิดชอบได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วม ด้วยการสาธิตการคัดแยกขยะประเภท
ต่างๆ ก่อนทิ้งลงถังที่ก าหนดให้ โดยมีรูปร่างของภาชนะและสถานที่ตั้งเป็นสัญลักษณ์ของขยะแต่ละประเภทที่บ่ง
บอกอย่างชัดเจน  สร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นประโยชน์ของการคัดแยกขยะและสร้างมูลค่า เพ่ิม ฝึกให้
นักเรียนรู้จักการทิ้งขยะให้ถูกที่และลงถัง  พร้อมทั้งคัดแยกขยะก่อนทิ้งทุกครั้ง  โดยมีตัวแทนนักเรียนที่เป็นประธาน
นักเรียนและจิตอาสา  คอยดูแลช่วยเหลือและเป็นแบบอย่างแก่น้องๆ  จนนักเรียนทุกคนสามารถทิ้งขยะและคัด
แยกขยะได้อย่างถูกต้อง  และน าขวดพลาสติกส่งขาย  พร้อมทั้งกับน ามารีไซเคิลเป็นงานประดิษฐ์ได้อีก เช่น การ
ประดิษฐ์หุ่นยนต์จากกล่องนม น าของเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นของใช้ น าขวดพลาสติกที่เหลือใช้มาเป็นในการเรียน
การทดลองทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   
 ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนได้แสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณี  รวมทั้งภูมิปัญญาไทย   จัดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยกิจกรรมวันลอยกระทงครูจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงออกในสัปดาห์วันลอยกระทง ในรูปแบบOn- site ควบคู่กับรูปแบบ On-Line ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID -19ให้นักเรียนประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติโดยการท างาน
เป็นกลุ่มเป็นทีม  และมีการประกวดกระทงของแต่ละระดับชั้น ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติได้ถูกต้อง 
เกิดความภูมิใจและเห็นคุณค่าความเป็นไทยและมีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยจากการร่วม
กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ  แม่  ครูบาอาจารย์  และพระมหากษัตริย์  โดยจัด
โครงการส่งเสริมความกตัญญูกตเวที ในรูปแบบOn- site  ควบคู่กับรูปแบบ On-Line ภายใต้สถานการณ์การแพร่
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ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID -19กิจกรรมวันไหว้ครู  กิจกรรมถวายพระพรวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาล ที่ 10 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ   กิจกรรมปัจฉิมนิเทศท าให้นักเรียนทุกคนได้แสดงออกอย่าง
เหมาะสมตามวัย มีจิตส านึกท่ีดีในด้านความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ  แม่  ครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณ  จัดโครงการ
เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนากิจกรรมวันส าคัญของชาติ  ในรูปแบบOn- site  
ควบคู่กับรูปแบบ On-Line ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID -19เพ่ือฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้
การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะมีข้อปฏิบัติที่เหมือนกัน  ฝึกความอดทนอดกลั้นและการมีสติ เพ่ือน ามาใช้ในการเรียน
และการด าเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน  สามารถปฏิบัติตนได้ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ  จัด โครงการส่งเสริม
กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชากิจกรรมวันเข้าพรรษากิจกรรมมาฆบูชา  ครูมีการ
จัดบอร์ดและน าเสนอให้ความรู้เกี่ยวกับวันส าคัญทางศาสนาให้นักเรียนในรูปแบบ On-Lineได้เรียนรู้ จัดโครงการ
สภาพัฒน์ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน   กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน   กิจกรรมเลือกหัวหน้าห้องเรียน  
เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้การใช้สิทธิเสรีภาพของตนเองตามวัย  รู้จักการปฏิบัติตามกฎกติกาในการเลือกตั้ง  พร้อม
ทั้งยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนโดยไม่มีการทะวิวาท เป็นผู้น าผู้ตามที่ดี  สามารถที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลายระหว่างบุคคลในด้าน  เพศ  วัย  เชื้อชาติ  ศาสนา  โดยมีพ่ีประถมปลายดูแลน้องๆ ช่วย
คุณครูในการท ากิจกรรมต่างๆ  เป็นต้น 

ส่งเสริมให้นักเรียนมีน้ าหนัก  ส่วนสูงตามเกณฑ์  มีการรักษาสุขภาพกาย ให้มีสุขภาพดีจากการออกก าลัง
กายเป็นประจ าสม่ าเสมอ  โดยจัดโครงการกีฬาสีภายในกิจกรรม ES Game ในรูปแบบ On-Lineกิจกรรมชั่ง
น้ าหนัก-วัดส่วนสูงกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหาร กิจกรรมตรวจสุขภาพ-รับวัคซีน“วัคซีนเด็กในยุค COVID-19”  ครู
ได้ด าเนินการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูงของนักเรียนอย่างน้อยเดือนละ  1 ครั้ง  บันทึกผลไว้ในบันทึกน้ าหนักส่วนสูง  
น าผลมาพัฒนานักเรียนที่มีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์และเกินเกณฑ์ ส่งเสริมให้นักเรียนออกก าลังกายและเล่นกีฬา  
การจัดโภชนาการด้านอาหารให้นักเรียนได้ดื่มนมเป็นประจ าทุกวัน  โดยนักเรียนจะได้ดื่มนมวันละ 2 กล่อง ช่วง
เช้าและช่วงบ่ายทุกคน และมีการลงบันทึกการดื่มนม ลงในแบบบันทึกการดื่มนม ท าให้นักเรียนได้ดื่มนมครบทุก
คน  และแจกนมให้กับนักเรียนน ากลับไปดื่มที่บ้านระหว่างปิดภาคเรียน  โดยจัดโครงการจัดซื้อจัดจ้างนมโรงเรียน 
กิจกรรมติดตามตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียน และมาท าการตรวจสุขภาพประจ าปีให้กับนักเรียนทุกคน หลังจาก
การตรวจได้บันทึกผลการตรวจสุขภาพเป็นรายบุคคลส่งให้กับโรงเรียนเพ่ือแจ้งให้นักเรียนทุกคนได้ทราบ และฝ่าย
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID -19 จากองค์การบริหารส่วนต าบลละแมได้มาพ่นยาฆ่าเชื้อ โดยทาง
เจ้าหน้าที่จะมายาฆ่าเชื้อ เพ่ือการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID -19 

จากการด าเนินงาน  ส่งผลให้นักเรียนชั้น ป.1 – ป.6 ร้อยละ 100มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์             มี
พฤติกรรมที่แสดงออกด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และมีจิตส านึกที่ดีตามที่โรงเรียนก าหนดสูงกว่าเป้าหมายที่
โรงเรียนก าหนด  และแสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่น  และความเป็นไทย  และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีรวมทั้งภูมิปัญญาไทย  ตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละบุคคล  สูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียน
ก าหนด 

สรุปผลจากการด าเนินงาน มาตรฐานที่  1  ข้อ 1.2   ส่งผลให้นักเรียน ร้อยละ  100  มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามเกณฑ์มีคุณภาพระดับยอดเยี่ยม 
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     มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

*** 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได ้ปฏิบัติ 

ไม่ 
ปฏิบัติ 

1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

  5 ยอดเยี่ยม 

 1.1ก าหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาตินโยบาย
ของรัฐบาลและต้นสังกัด 

  

  

 1.2ก าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ทีส่อดคล้อง 
เชื่อมโยงกับเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและ
ต้นสังกัด 

  

  

 1.3ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม   

  

 1.4น าเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน 

 

   

 1.5 น าเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
โรงเรียนเผยแพร่ต่อสาธารณชน  

   

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

*** 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได ้ปฏิบัติ 

ไม่ 
ปฏิบัติ 

2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   5 ยอดเยี่ยม 
 2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาอย่างเป็นระบบ   
   

 2.2 มีการน าแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

   

 2.3 มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการ     
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ศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ
ระบบการนิเทศภายใน 

 2.4 สถานศึกษามีการน าข้อมูลมาใช้ในการ
พัฒนาสถานศึกษา  

   

 2.5 สถานศึกษาให้บุคลากรและผู้ทีเกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา 
และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

 

   

3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเปา้หมาย 

 
 

5 ยอดเยี่ยม 

 3.1 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้าน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

   

 3.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้าน
การพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของ
ผู้เรียน ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ชุมชน และท้องถิ่น 

 

   

 3.3 บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยง
วิถีชีวิตจริง  

 

   

 3.4 ก าหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการ
จัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มเป้าหมาย   

   

 3.5 สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนา
หลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  

   

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

*** 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได ้ปฏิบัติ 

ไม่ 
ปฏิบัติ 

4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

  
5 ยอดเยี่ยม 

 4.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ      

 4.2  จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ     
 4.3 น าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาใช้ใน

การพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน     



169 

 

 

 

 4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงาน
ของครู บุคลากร ที่มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน     

 4.5 ถอดบทเรียนเพ่ือสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการ
ที่เป็นแบบอย่างทีด่ีที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

    

5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

  5 ยอดเยี่ยม 

 5.1 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายใน
ห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และค านึงถึง
ความปลอดภัย 

  
  

 5.2  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอก
ห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และค านึงถึง
ความปลอดภัย 

  
  

 5.3  จัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้เป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม   

  

 5.4  จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย   

  

 5.5 จัดให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากการจัด
สภาพแวดล้อมตามศักยภาพของผู้เรียน   

  

6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน          
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 
 

  

5 ยอดเยี่ยม 

 6.1 ได้ศึกษาความต้องการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 

  
  

 6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา 

    

 6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับสภาพของสถานศึกษา 

    

 6.4 ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ใน     
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การบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 6.5 ติดตามผลการใช้บริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถานศึกษาเพ่ือใช้ในการบริการ
จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา 

    

   สรุปผลการประเมิน       =     ผลรวมค่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา 
                                                 จ านวนประเด็นพิจารณา 

5 ยอดเยี่ยม 

 
หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
***  ค่าเป้าหมาย =   จ านวนข้อการปฏิบัติในแต่ละประเด็นพิจารณา 

 
 
 

 
 
 
 
 

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2  
        โรงเรียนเอ้ืออ าพน  ได้มีกระบวนการบริหารและการจัดการ  และมีผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 

2.1  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
             โรงเรียนเอ้ืออ าพน  ได้น ามาตรฐานตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ   มาก าหนดเป็น
มาตรฐานในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  และเพ่ิมมาตรฐานของโรงเรียนอีกสองมาตรฐาน  
ได้แก่   มาตรฐานที่  4 ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนเอ้ืออ าพนให้โดดเด่น ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละ
ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีจิตส านึกที่ดี4.2 ร้อยละของผู้เรียนรู้หน้าที่มีระเบียบวินัย4.3ร้อยละของ
ผลส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่สนองต่อปรัชญา  วิสัยทัศน์ของโรงเรียน  บรรลุผลตามที่ก าหนดไว้และมาตรฐาน
ที่  5  ส่งเสริมนโยบายการปฏิรูปการ ศึกษาในทศวรรษที่สอง  ตัวชี้วัดที่  5.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้เรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง5.2ร้อยละของผู้เรียนรักษาสุขภาพของตนเองไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด  5.3 ร้อยละของผู้เรียน
ร่วมรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด  5.4 ร้อยละของผลส าเร็จโครงการพิเศษสนองต่อนโยบายการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สองบรรลุผลตามท่ีก าหนดไว้  
โรงเรียนจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามปี  มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน  
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น  แผนได้รับความเห็นชอบจากคณะ

แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
ปฏิบัติ 1 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 

ปฏิบัติ 2 ข้อได้ระดับคณุภาพ ปานกลาง 

ปฏิบัติ 3 ข้อได้ระดับคณุภาพ ด ี
ปฏิบัติ 4 ข้อได้ระดับคณุภาพ ดีเลิศ 
ปฏิบัติ 5 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
1.00 – 1.49 ระดับคณุภาพ     ก าลังพัฒนา 

1.50 –2.49 ระดับคณุภาพ     ปานกลาง 

2.50 – 3.49 ระดับคณุภาพ      ด ี
3.50 – 4.49 ระดับคณุภาพ      ดีเลิศ 
4.50 – 5.00 ระดับคณุภาพ      ยอดเยี่ยม  
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กรรมการบริหารโรงเรียน  กระบวนการจัดท าแผนทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดท า  ได้แก่  ผู้บริหาร  ครู  บุคลากร  
และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 ผลการด าเนินงานส่งผลให้โรงเรียนเอื้ออ าพน มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน    
  สรุปผลจากการด าเนินงาน มาตรฐานที่  2  ข้อ 2.1มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน  มีคุณภาพระดับยอดเยี่ยม 
 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   
             ผู้บริหารใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561โดยแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  4  ด้าน  ได้แก่  ด้านบริหารงานวิชาการ ด้าน
บริหารงานบุคคล   ด้านบริหารงานงบประมาณ  และด้านบริหารงานทั่วไป  ผู้บริหารยึดหลักการบริหารแบบ 
ธรรมาภิบาล  เทคนิคการบริหารใช้ทฤษฎีหลักการบริหารงานแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School  based  man-
agement)  บริหารงานแบบการมีส่วนร่วม กระจายอ านาจในการบริหาร  โดยใช้กระบวนการพัฒนาการบริหาร
การจัดการศึกษาตามกระบวนการ  PDCA  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ3ปี  ใช้เป็นแผนแม่บทในการ
บริหารจัดการศึกษา  จัดโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในกิจกรรมจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และแผนปฏิบัติการประจ าปี  กิจกรรมประเมินตนเองและจัดท ารายงานประจ าปี  โดยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี  และจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนด   จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี   จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน  และ
ด าเนินการตามแผน  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ  มีการด าเนินตามโครงการ  กิจกรรมตามที่ก าหนด ไว้  จัด
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม  กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
กิจกรรมประชุมครูและบุคลากร  กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางการศึกษาของโรงเรียน โรงเรียนมีการประชุม
ผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี  และเกิดความพึงพอใจ  ในการได้รับ
ข่าวประชาสัมพันธ์ทางการศึกษาของโรงเรียน 
 ผลการด าเนินงานส่งผลให้โรงเรียนเอื้ออ าพน มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบ 
  สรุปผลจากการด าเนินงาน มาตรฐานที่ 2 ข้อ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
มีคุณภาพระดับยอดเยี่ยม 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
        โรงเรียนเอ้ืออ าพน มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันสมัย  โดยการจัดโครงการพัฒนาและจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาการวัดและประเมินผลการใช้หลักสูตร กิจกรรมจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  มีการพัฒนา
หลักสูตรในระยะ 2 -3 ปี  โดยปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ   โดยจัดท า
หลักสูตรโรงเรียนเอ้ืออ าพน  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  
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2551 (ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  2560)  กิจกรรมประเมินผลการใช้หลักสูตร  มีการประเมินผลการใช้หลักสูตร
โดยครู  ผู้ปกครอง  เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นคุณภาพนักเรียนรอบด้านตามสาระการเรียนรู้  8  
สาระฯ  และเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย   

ผลการด าเนินงานส่งผลให้  โรงเรียนเอื้ออ าพน มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพนักเรียน
ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

สรุปผลจากการด าเนินงาน มาตรฐานที่  2  ข้อ 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพนักเรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  มีคุณภาพระดับยอดเยี่ยม 

 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

         โรงเรียนเอ้ืออ าพน มีการก าหนดแผนงานเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  โดย
จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นครูมืออาชีพ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กิจกรรมผลิตสื่อ 
กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมครู กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ กิจกรรมอบรมและพัฒนาครู กิจกรรมสรรหาครูดี 
กิจกรรมส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน กิจกรรมนิเทศภายใน กิจกรรม 1 โครงการ / ภาคเรียน  กิจกรรมรายงานผล
การอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน  ครูทุกระดับชั้นได้รับการอบรมและฝึกปฏิบัติ เพ่ือให้ครูเกิดการเรียนรู้อยู่
ตลอดเวลาและสามารถน าความรู้มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ การเรียนแบบ On- siteการเรียน
แบบ On-Line  และการเรียนแบบ On-demand  ได้ผ่านการอบรมในรูปแบบ On-Line  ผ่านApplication 
Zoom  ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID -19  ได้แก่การอบรมการจัดท า  SAR  ระดับขั้น
พ้ืนฐาน  ปีการศึกษา  2563  ตามรูปแบบสช. การอบรมประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล ปีงบประมาณ 2564 การอบรมการดิจิตัล (Digital Literacy) เพ่ือบริหารจัดการ
ข้อมูลทางการศึกษา : การใช้ระบบ KID ON CLOUD การอบรมการจัดการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ 
ด้านการอ่าน การเขียน และการค านวน ในช่วง COVID -19  การอบรมพัฒนางานด้านวิชาการในโรงเรียนเอกชน
โครงการอบรมแกนน าคัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าโควิด - 19 ในโรงเรียน การอบรมแนวทางการ
จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ระดับพ้ืนฐานการจัดการเรียนการสอน Google Classroom 
การอบรมประชุมเฝ้าระวังและป้องกันโรค COVID-19 การอบรมวิทยาศาสตร์ - ประถมตอนต้น - เรื่องสิ่งต่างๆ 
รอบคัวเรา (สสวท) การอบรมวิทยาศาสตร์ - ประถมตอนปลาย- เรื่องการเปลี่ยนแปลงของน้ า (สสวท) การอบรม
คณิตศาสตร์ - ประถมตอนต้น- เรื่องคูณ หาร รอบตัว (สสวท) การอบรมคณิตศาสตร์ - ประถมตอนปลาย- เรื่อง 
(สสวท) การอบรมแนวทางวิธีการปฏิบัติการด าเนินโครงการ/กิจกรรม Best Practices การอบรมแนวทางการ
จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ระดับพ้ืนฐาน การอบรมการสอนจีนแนวใหม่ สไตล์ Active 
leaning ระดับประถม - มัธยม การอบรมแนวทางการจัดท ารายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับประถมศึกษา ปี
การศึกษา 2564 การอบรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน การอบรมหลักสูตรจินตคณิต 
และการประชุมการสอบ O-Net ,NT และ RT และกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการจัดการ
เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ในทุกๆสัปดาห์ เพ่ือหาแนวทางในการจัดการเรียน ปัญหา และวิธีการแก้ไขเพ่ือน าไป
พัฒนานักเรียน 
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ผลการด าเนินงานส่งผลให้  ครู  9 คน  ร้อยละ  100  ได้รับการอบรม/สัมมนา ครบ  20  ชั่วโมง   
ต่อปีและมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ   

สรุปผลจากการด าเนินงาน มาตรฐานที่  2  ข้อ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพมีระดับคุณภาพระดับยอดเยี่ยม 

 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีปลอดภัย และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

โรงเรียนเอ้ืออ าพน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียนทุกห้องที่สวยงาม จัดโครงการส่งเสริมการใช้
แหล่งเรียนรู้แบบ On- site ควบคู่การเรียนแบบ On-Line  โดยการจัดอบรมครูในการสร้างสื่อแหล่งเรียนรู้ผ่าน 
Platformเพ่ือให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และเข้าถึงข้อมูลได้จากที่บ้าน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสCOVID -19   โครงการส่งเสริมและพัฒนางานบริการ อาคารสถานที่ โดยการจัดกิจกรรมพัฒนาอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมกิจกรรมพัฒนางานการใช้อาคารสถานที่  เพ่ือจัดการซ่อมบ ารุงห้องเรียน จุดที่ช ารุดทุกๆ เดือน 
และยังมีเจ้าหน้าที่ให้สาธารณะสุขเข้ามาตรวจโรงเรียน และการปฏิบัติตามมาตราการ 44ข้อ  เพ่ือเตรียมพร้อมการ
จัดรูปแบบการเรียนแบบ On- site ควบคูก่ารเรียนแบบ On-Line ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
COVID -19 ครูประจ าชั้นได้มีการท าความสะอาดห้องเรียนหลังเลิกเรียนทุกวัน โดยมีการเช็ดท าความสะอาดด้วย
น้ ายาฆ่าเชื้อ เพ่ือเป็นป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID -19กิจกรรมจัดบอร์ดความรู้  และจัดแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  สร้างโอกาสให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ตามศักยภาพของนักเรียนจากสื่อที่หลากหลาย  
เช่น  สื่อเทคโนโลยี  สื่อจากอินเทอร์เน็ต  สื่อที่ครูน ามาให้ศึกษา สื่อจากภูมิปัญญา  เป็นต้น ทั้งยังมีระบบความ
ปลอดภัยของโรงเรียนด้วยการติดกล้องวงจรปิด  ที่ครอบคลุมทั้งบริเวณโรงเรียนท าให้ฝ่ายบริหารสามารถดู
ความปลอดภัยของนักเรียนและโรงเรียนได้ทั้งปัจจุบัน และตรวจสอบย้อนหลังจัดให้มีคุณครูเวรคอยดูแลความ
ปลอดภัยและความเรียบร้อยของนักเรียนตามจุดต่างๆ ของโรงเรียน   และได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดูแลความปลอดภัยด้านการจราจรให้กับนักเรียน  ผู้ปกครองทุกวันในเวลาเช้า
และเย็น  การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของครูและบุคลากรในด้านการช่วยเหลือทางน้ า โดยครูและบุคลากรมี
การฝึกทักษะการว่ายน้ าอย่างช านาญ เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน จัดโครงการอย่ามองข้ามความ
ปลอดภัยกิจกรรมอาคารสิ่งแวดล้อมปลอดภัยกิจกรรมจราจรปลอดภัยภายในและภายนอกโรงเรียน โดยได้รับ
ความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดูแลความปลอดภัยด้านการจราจรให้กับนักเรียน จัด
โครงการส่งเสริมและพัฒนางานบริการอาคารสถานที่  กิจกรรมพัฒนางานการใช้อาคารสถานที่กิจกรรมพัฒนา
งานอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม   โรงเรียนได้ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนทั้งในส่วนถนนทางเข้า
ด้านหน้าโรงเรียน ที่เปิดให้รถรับส่งนักเรียนสามารถเข้ามาส่งภายในโรงเรียนได้  และปรับปรุงอาคารด้านหน้า
โรงเรียนให้เป็นห้องธุรการที่มีความสวยงาม  ปลอดภัย  สะดวกในการติดต่อสอบถามจากผู้ปกครอง   

ผลการด าเนินงานส่งผลให้ โรงเรียนเอ้ืออ าพน มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย นักเรียน
และผู้ปกครองมีความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน   
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 สรุปผลจากการด าเนินงาน มาตรฐานที่  2  ข้อ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
ปลอดภัย และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  มีระดับคุณภาพระดับยอดเยี่ยม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการระบบสารสนเทศที่เป็นระบบ  ครบถ้วนครอบคลุมงานทั้ง  4  ฝ่าย  

สามารถน ามาใช้ได้ทันทีจัดท าข้อมูลไว้ในรูปแฟ้มเอกสาร  และในคอมพิวเตอร์  ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ
งานทะเบียนนักเรียน  ทะเบียนครู  งานวิชาการ  งานงบประมาณ งานบุคลากร  และงานบริหารทั่วไป  และการ
จัดการเรียนการสอน  มีข้อมูลให้ครูใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  ครูมีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอนและการประกอบสื่อการสอนในรูปแบบOn-Lineเช่น การสร้างสื่อ PowerPoint  การสร้างใบ
งานผ่าน Platformโดยใช้ liveworksheets เป็นต้นและนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งข้อมูลในการสืบค้น  โดยทุก
ห้องเรียนมีการติดตั้งสมาร์ตทีวี  และระบบไวไฟ  ที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลในการจัดรูปแบบการเรียนแบบ On-
Line ควบคูก่ารเรียนแบบ On- siteที่ครูสร้างขึ้น   

ผลการด าเนินงานส่งผลให้  สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการระบบสารสนเทศที่ครบถ้วน
ครอบคลุมงานทั้ง4 ฝ่าย สามารถน ามาใช้ได้ทันที   มีข้อมูลที่น ามาใช้เพื่อการประกันคุณภาพภายในได้อย่าง
ครบถ้วน  ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการงาน  และจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ   

สรุปผลจากการด าเนินงาน มาตรฐานที่  2  ข้อ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้   มีระดับคุณภาพระดับยอดเยี่ยม 
 

มาตรฐานที่ 3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
        

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน
ครูผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

ที่ได้ ปฏิบัติ 
 

ไม่ 
ปฏิบัติ 

1 

จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

  96.67 9 9 100 ยอดเยี่ยม 

 

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษาที่
เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดย

    9 100  
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ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง 

 
1.2  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้
จริง 

    9 100  

 

1.3  มีรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มี
ความจ าเป็น และต้องการ
ความช่วยเหลือพิเศษ 

    9 100  

 

1.4  ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้
แสดงออก แสดงความคิดเห็น 
สรุปองค์ความรู้ และน าเสนอ
ผลงาน 
 

    9 100  

 
 
 

ประเด็นพิจารณา 

 
การปฏิบัติงาน  

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน
ครูผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

ที่ได้ 
ปฏิบัติ 

ไม่ 
ปฏิบัติ 

 
1.5  สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

    9 100  

2 
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

  96.67 9 9 96.29 ยอดเยี่ยม 

 
1.1 ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการ
เรียนรู้ 

    9 100  

 
1.2 ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการจัดการ
เรียนรู้ 

    8 88.89  
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1.3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
สื่อที่หลากหลาย 

    9 100  

3 
มีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก 

  96.67 9 9 94.44 ยอดเยี่ยม 

 
3.1 ผู้สอนมีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียน โดยเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 

    8 88.89  

 

3.2 ผู้สอนมีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียน ให้เด็กรักครู ครูรัก
เด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ี
จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 

    7 100  

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน
ครูผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

ที่ได้ 
ปฏิบัติ 

 
ไม่ 

ปฏิบัติ 

4 
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

  96.67 9 9 100 ยอดเยี่ยม 

 
4.1 มีการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

       

 

4.2 มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือ
และวิธีการวัดและประเมินผล
ที่เหมาะสมกับเป้าหมายใน
การจัดการเรียนรู้ 

       

 
4.3 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน
การวัดและประเมินผล 
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4.4 ให้ข้อมลูย้อนกลับแก่
ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนรู้ 

       

5 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

  96.67 9 9 100 ยอดเยี่ยม 

 

5.1 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ในการจัดการ
เรียนรู้ 

       

 
5.2 น าข้อมูลป้อนกลับไปใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ของตนเอง 

       

สรุปผลการประเมิน    =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
จ านวนประเด็นพิจารณา 

98.15 
ยอด
เยี่ยม 

 
หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
วิธีค านวณ 

*** ผลการประเมิน  (ร้อยละ)    =      100x จ านวนครูผ่านเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด  
                                                                    จ านวนครูทั้งหมด  

แปลผลการประเมินคุณภาพท่ีได้ 
ร้อยละ  00.00 – 49.99  =    ก าลังพัฒนา   
ร้อยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
รอ้ยละ 60.00 – 74.99  =    ดี    
ร้อยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    
ร้อยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยี่ยม 
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จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 
          โรงเรียนเอื้ออ าพนได้มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และมีผล

การด าเนินงาน  ดังนี ้

         3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นครูมืออาชีพ ได้แก่ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการให้นักเรียน

มีเสนอความคิดและแลกเปลี่ยน หรือแสดงความคิดเห็นภายในชั้นเรียน กิจกรรมผลิตสื่อ คือ การให้ครูผู้สอนมีการ

จัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบ  Online และ Onsite โดยใช้เทคโนโลยีมาเป็นแนวทางในการ

สร้างสรรค์ชิ้นงาน สามารถอ านวยความสะดวกให้แก่ครูผู้สอนในด้านการประเมินผลผู้เรียน และเป็นแรงจูงใจให้แก่

ผู้เรียนได้อีกด้วย กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมครู เป็นกิจกรรมที่ให้ครูและ บุคลากรฟังเทศนาธรรม ซึ่งช่วย

บริหารความรู้สึก นึกคิด สามารถน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ เพื่อเป็นแบบอย่าง และน าความรู้ที่ได้มาปรับใช้ 

พร้อมถ่ายทอดให้แก่ผู้เรียนต่อไปได้ในอนาคต กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ เป็นการประเมินความรู้ความสามารถของ

ครูผู้สอน โดยมีผู้บริหารโรงเรียน ครูช านาญการ เป็นผู้ประเมิน ซึ่งบ่งชี้ให้เห็นสิ่งที่ผิดพลาดได้ชัดเจน และ แนะน า

วิธีการแก้ไข เพ่ือน าไปพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพแก่ผู้เรียนได้อย่างสูงสุด  กิจกรรมอบรมและพัฒนาครู คือ ครูมี

การอบรมทางวิชาการ การพัฒนางานด้านวิชาการในโรงเรียนเอกชน โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการ

เรียนรู้ การวัดและประเมินผลการ อบรมการจัดท า  SAR  ระดับขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา  2564  ตามรูปแบบ  

สช. อบรมประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ปีงบประมาณ 

2564 อบรมการดิจิตัล (Digital Literacy) เพ่ือบริหารจัดการข้อมูลทางการศึกาษา : การใช้ระบบ KID ON 

CLOUD การอบรมการจัดการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ ด้านการอ่าน การเขียน และการค านวน 

ในช่วง COVID -19อบรมแกนน าคัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าโควิด - 19 ในโรงเรียน อบรมแนวทาง

การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ระดับพ้ืนฐานการจัดการเรียนการสอน Google Class-

room การอบรมประชุมเฝ้าระวังและป้องกันโรค COVID-19 การอบรมวิทยาศาสตร์ - ประถมตอนต้น – เรื่องสิ่ง

ต่างๆ รอบคัวเรา (สสวท) การอบรมวิทยาศาสตร์ - ประถมตอนปลาย- เรื่องการเปลี่ยนแปลงของน้ า (สสวท) การ

อบรมคณิตศาสตร์ - ประถมตอนต้น- เรื่องคูณ หาร รอบตัว (สสวท)การอบรมคณิตศาสตร์ - ประถมตอนปลาย- 

เรื่อง (สสวท) อบรมแนวทางวิธีการปฏิบัติการด าเนินโครงการ/กิจกรรม Best Practices โครงการอบรมแกนน าคัด

กรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าโควิด - 19 ในโรงเรียน อบรมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา ระดับพ้ืนฐาน การอบรมการสอนจีนแนวใหม่ สไตล์ Active leaning ระดับประถม - 

มัธยม การอบรมสมรรถนะ 7 ด้าน ส าหรับเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย อบรมแนวทางการจัดท ารายงาน

ประเมินตนเอง (SAR) ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564อบรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียน

เอกชน การอบรมหลักสูตรจินตคณิต และการประชุมการสอบ O-Net ,NT และ RT และกิจกรรมแลกเปลี่ยน
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ความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ในทุกๆสัปดาห์ เพ่ือหาแนวทางในการจัดการ

เรียน ปัญหา และวิธีการแก้ไขเพ่ือน าไปพัฒนานักเรียน กิจกรรมสรรหาครูดี เป็นการหาครูที่มีความรู้ความสามารถ

ที่เพียบพร้อม เหมาะสมในการปฏิบัติการสอน เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 

กิจกรรมส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน เป็นการบันทึกผลจากการสอนของครู โดยสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนที่มีผล

การเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ หรือมีข้อบกพร่องในการอ่าน เขียน คิด วิเคราะห์  เป็นแนวทางในการท าวิจัยและปรับปรุง 

แก้ไขปัญหา เพ่ือน าไปพัฒนานักเรียนให้ดียิ่งขึ้น กิจกรรมนิเทศภายใน เป็นประเมินความรู้ความสามารถครูผู้สอน

ภายในโรงเรียน เพ่ือน าไปแก้ไข และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และกิจกรรม 1 โครงการ / ภาคเรียน คือ ครู

จัดท าโครงการบูรณาการทางวิชาการโดยร่วมกันกับกลุ่มสาระอ่ืน เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด วิธีการ และสื่อการสอน

ต่างไปจากเดิมเพ่ือสร้างแรงจูงใจ และน าไปพัฒนาความรู้อย่างสร้างสรรค์แก่ผู้เรียน ครูได้มีการจัดท าแผนการ

เรียนรู้ใหส้อดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรเพ่ือปรับใช้ในการเรียนการสอนในรูปแบบการ

เรียนออนไลน์ และ onsite ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล และมีการจัดกิจกรรมปรับพ้ืนฐานเสริมความรู้ช่วง

วันหยุดปิดเทอม ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาจริง ตามที่

ระบุในแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติ จากการท าโครงงานสะ

เต็มศึกษาและน าเสนอผลงานในรายวิชาต่าง ๆ ครูมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้

จริง ส่งเสริมให้รู้เรียนได้รับการฝึกทักษะการแสดงออก การแสดงความคิดเห็น และน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนทุก

กลุ่มสาระฯ ที่ผู้เรียนน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เน้นให้ผู้เรียนได้เรี ยนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

เชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวัน 

    3.2 ครูใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้สร้างโอกาสให้นักเรียนได้รับ

ประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

ผู้บริหารมีนโยบายให้ครูผลิตสื่อและใช้สื่อการสอน  โดยจัดสิ่งอ านวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีให้ครู ได้แก่ มี

คอมพิวเตอร์ Notebook มี TV ดิจิตอลในทุกห้องเรียน เพ่ือใช้สื่อการเรียนการสอน มีการเชื่อมต่อ wi-fi ทุก

อาคารเพ่ือให้ง่ายต่อการใช้สื่อสารการเรียนรู้ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น  มีการอบรมการใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อในการเรียนการ

สอนและมีการอ านวยความสะดวกอุปกรณ์ต่อการผลิตสื่อนอกจากนี้ครูสามารถน าแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญา

ท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย  และ

ผู้เรียนน าความรู้ไปใช้ได้ในชีวิตประจ าได้  เช่น การจัดท าโครงงานผลิตโคมไฟจากเปลือกหอยในท้องถิ่น อ าเภอ

ละแม ส่งแข่งขันรางวัลเหรียญทองระดับประเทศครูได้รับการอบรมเทคนิคการสอนเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ครู

สามารถจัดการบริหารจัดการชั้นเรียนแบบเชิงบวกได้ และจัดให้มีการอบรม และพัฒนาครูเรื่องคุณธรรมจริยธรรม

ประจ าวันพุธทุกสัปดาห์ครูมีการฟังธรรมะเพ่ือขัดเกลาจิตใจ 
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     3.3 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน  ให้ความรัก  ความอบอุ่น  ดูแลเอาใจใส่อย่างดี โดยทักทาย  ยิ้ม  สนทนาพูดคุย

แบบเป็นกันเอง  ส่งเสริมให้รักการเรียนรู้  โดยใช้วิธีชี้แนะ  แนะน า   ให้ค าปรึกษา  ทั้งในห้องเรียนและนอก

ห้องเรียน  สร้างวินัยให้นักเรียนในการเรียนรู้   การท ากิจกรรมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  สร้างบรรยากาศ

ให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน  หลีกเลี่ยงการลงโทษด้วยการตี  การใช้ค าพูดที่กระทบความรู้สึกของนักเรียน  พร้อม

ทั้งมีการสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับผู้ปกครองในเรื่องต่าง ๆ ด้วยระบบไลน์กลุ่มชั้นเรียน และครู ได้รับการอบรม

เทคนิคการสอนเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ครูสามารถจัดการบริหารจัดการชั้นเรียนแบบเชิงบวกได้ และจัดให้มีการ

อบรม และพัฒนาครูเรื่องคุณธรรมจริยธรรมประจ าวันพุธทุกสัปดาห์ครูมีการฟังธรรมะเพ่ือขัดเกลาจิตใจ ครูจัด

โครงการประสานสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน ได้แก่ การจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านทั้งในรูปแบ Online และ Onsite เป็นการ

แลกเปลี่ยนความคิด รับฟังความคิดเห็นของผู้เรียน ผู้ปกครอง เพ่ือทราบถึงข้อบกพร่องในด้านต่าง ๆ และพร้อม

แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ กิจกรรมให้ความรู้ชุมชน คือ การประชาสัมพันธ์การสมัครรับนักเรียนใหม่ โดยมีการ

แบ่งเส้นทางเพ่ือการประชาสัมพันธ์ อย่างทั่วถึงให้ผู้ที่สนใจภายในชุมชน กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหาร

โรงเรียนและคณะกรรมการบริหารทั้ง 4 ฝ่าย กิจกรรมวันไหว้ครู คือ การจัดขึ้นเพ่ือผู้เรียนมีความตระหนักถึงการ

ร าลึกพระคุณที่สาม โดยจัดกิจกรรมรูปแบบ Onsite ส่งตัวแทนนักเรียนระดับชั้น อนุบาล 3 และประถมศึกษาปีที่ 

6 เป็นตัวแทนของนักเรียนในการมอบพานไหว้ครู เพ่ือสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019กิจกรรมปัจฉิมนิเทศคือ การร่วมแสดงความยินดีให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 และชั้นอนุบาล 3 

เนื่องจากการจบการศึกษาในระดับขั้นพ้ืนฐาน และเป็นก าลังใจในการก้าวสู่ระดับการศึกษาที่สูงขึ้น โดยมีการทาง

สถานศึกษา และคณะครูร่วมจัดซุ้มให้นักเรียนเพ่ือถ่ายภาพที่ระลึกกับเพ่ือน ๆ และครอบครัว 

3.4  ตรวจสอบและประเมินนักเรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนานักเรียน 
ครูมีการตรวจงาน การบ้าน แบบฝึกหัด และชิ้นงานโครงงานของนักเรียนอย่างเป็นระบบ มีการจัดท าเครื่องมือใน

การประเมินผลงาน มีเกณฑ์คะแนนในการตรวจสอบคะแนน ใบงาน และกิจกรรมอย่างชัดเจน และมีระบบฝ่าย

ตรวจสอบการท างานของครูโดยการตรวจสอบการตรวจงาน การท างานของครูโดยฝ่ายวิชาการภายในโรงเรียน

อย่างชัดเจนซึ่งจะแจ้งผลการตรวจงาน การบ้าน แบบฝึกหัด และชิ้นงาน โครงงานของนักเรียน ย้อนกลับส าหรับ

นักเรียนที่มีข้อผิดพลาด หรือความบกพร่องของงาน ทั้งชี้แนะให้แก้ไข ส่งเสริมและช่วยเหลือพัฒนาศักยภาพของ

ผู้เรียน และน าไปปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลในการพัฒนานักเรียนกับผู้ปกครองต่อไป 

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการพัฒนานักเรียนกับผู้ปกครอง โดยรายงานผลการเรียน

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง และครูได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพ่ือนครู ผู้ปกครอง ในการร่วมกันพัฒนานักเรียน และ

ผู้ปกครองสามารถสอบถามข้อมูลในการเรียนของนักเรียนโดยผ่านทางไลน์กรุ๊ปห้อง ไลน์ครูรายวิชา และครูประจ า

ชั้นได้ เพ่ือร่วมกันพัฒนานักเรียนในด้านต่างๆ 
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 3.5 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ครูมีการอบรมการพัฒนางานด้านวิชาการในโรงเรียนเอกชน โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

การวัดและประเมินผลการ อบรมการจัดท า  SAR  ระดับขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา  2564  ตามรูปแบบ  สช. อบรม

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ปีงบประมาณ 2564 อบรม

การดิจิตัล (Digital Literacy) เพ่ือบริหารจัดการข้อมูลทางการศึกาษา : การใช้ระบบ KID ON CLOUD การอบรม

การจัดการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ ด้านการอ่าน การเขียน และการค านวน ในช่วง COVID -19 

โครงการอบรมแกนน าคัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าโควิด - 19 ในโรงเรียน อบรมแนวทางการจัดท า

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ระดับพ้ืนฐานการจัดการเรียนการสอน Google Classroom การ

อบรมประชุมเฝ้าระวังและป้องกันโรค COVID-19 การอบรมวิทยาศาสตร์ - ประถมตอนต้น - เรื่องสิ่งต่าฃๆ รอบ

คัวเรา (สสวท) การอบรมวิทยาศาสตร์ - ประถมตอนปลาย- เรื่องการเปลี่ยนแปลงของน้ า (สสวท) การอบรม

คณิตศาสตร์ - ประถมตอนต้น- เรื่องคูณ หาร รอบตัว (สสวท)การอบรมคณิตศาสตร์ - ประถมตอนปลาย- เรื่อง 

(สสวท) อบรมแนวทางวิธีการปฏิบัติการด าเนินโครงการ/กิจกรรม Best Practices โครงการอบรมแกนน าคัดกรอง

ผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าโควิด - 19 ในโรงเรียน อบรมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา ระดับพื้นฐาน การอบรมการสอนจีนแนวใหม่ สไตล์ Active leaning ระดับประถม - มัธยม การอบรม

สมรรถนะ 7 ด้าน ส าหรับเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย อบรมแนวทางการจัดท ารายงานประเมินตนเอง (SAR) 

ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564อบรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน การอบรม

หลักสูตรจินตคณิต และการประชุมการสอบ O-Net ,NT และ RT และกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และ

ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ในทุกๆสัปดาห์ เพ่ือหาแนวทางในการจัดการเรียน ปัญหา 

และวิธีการแก้ไขเพ่ือน าไปพัฒนานักเรียน มีการจัดท างานวิจัยในชั้นเรียนทุกระดับชั้น และจัดท าโครงงานบูรณา

การในทุกรายวิชา  เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง และมีการผลิตสื่อเพ่ือเป็นองค์ความรู้

ให้กับนักเรียนในทุกชั้นเรียน 
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มาตรฐานที่4  ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่โดดเด่น (เพิ่มเติมของสถานศึกษา) 
 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

*** 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได ้ปฏิบัติ 

ไม่ 
ปฏิบัติ 

1 การส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ
โรงเรียนให้โดดเด่น   

  
4 ยอดเยี่ยม 

 1.1 ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และมี
จิตส านึกท่ีดี  

   

 1.2 ผู้เรียนรู้หน้าที่มีระเบียบวินัย     
 1.3 ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   

 1.4 โรงเรียนมีโครงการและกิจกรรมที่สนองต่อ
ปรัชญา  วิสัยทัศน์ของโรงเรียน  บรรลุผลตามท่ี
ก าหนดไว้ 

 

   

สรุปผลการประเมิน       =     ผลรวมค่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา 
                                                 จ านวนประเด็นพิจารณา 

4 ยอดเยี่ยม 

 
 

หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
***  ค่าเป้าหมาย =   จ านวนข้อการปฏิบัติในแต่ละประเด็นพิจารณา 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
ปฏิบัติ 0 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ  ก าลังพัฒนา 

ปฏิบัติ 1 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ปานกลาง 

ปฏิบัติ 2 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ด ี
ปฏิบัติ 3 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
ปฏิบัติ 4 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
00.00 – 0.80 ระดับคณุภาพ     ก าลังพัฒนา 

0.81 –1.60 ระดับคณุภาพ     ปานกลาง 

1.61 – 2.40 ระดับคณุภาพ      ดี 
2.41 – 3.20 ระดับคณุภาพ      ดีเลิศ 
3.21 – 4.00 ระดับคณุภาพ      ยอดเยี่ยม  
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กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 4 
โรงเรียนเอ้ืออ าพน มีการส่งเสริมให้โรงเรียนมีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ที่โดดเด่นโดย ส่งเสริมด้าน

ประชาธิปไตยในโรงเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน  กิจกรรมเลือกหัวหน้าห้องเรียน ในรูปแบบ
On- siteและแบบ On-Lineภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID -19เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้
การใช้สิทธิเสรีภาพของตนเองตามวัย  รู้จักการปฏิบัติตามกฎกติกาในการเลือกตั้ง  พร้อมทั้งยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืนอย่างมีเหตุผล เป็นผู้น าผู้ตามที่ดี  สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายระหว่าง
บุคคลในด้าน  เพศ  วัย  เชื้อชาติ  ศาสนา  โดยมีพ่ีประถมปลายดูแลน้องๆ ช่วยคุณครูในการท ากิจกรรมต่างๆใน
รูปแบบOn- siteและแบบ On-Lineเป็นสิ่งส าคัญในการฝึกนักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ
วินัยและค่านิยมที่พึงประสงค์อยู่ร่วมในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข ทั้งแสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  โดยมีการจัดโครงการเทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ได้แก่การจัดกิจกรรมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนากิจกรรมวันส าคัญของชาติกิจกรรมคล้ายวันสวรรคต ร. 9วันชาติวันพ่อแห่งชาติ ส่งเสริมให้
นักเรียนมีจิตส านึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และบุคคลส าคัญของชาติไทย และมีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ ผู้
มีพระคุณ ซึ่งการส่งเสริมนักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และค่านิยมที่พึงประสงค์จึงได้จัด โครงการ
สภาพัฒน์ ได้แกก่ารจัดกิจกรรมการเลือกตั้งกิจกรรมเอ้ืออ าพนกล้าดีกิจกรรมเรียนรู้ภัยร้ายสิ่งเสพติดผลการด าเนิน
โครงการอยู่ในระดับยอดเยี่ยม นักเรียนปฏิบัติเป็นประจ าจนเกิดเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ “ไหว้สวย 
สะอาดกาย สะอาดใจ” 

ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมปุ๋ยหมักอินทรีย์ โดยปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักน าใบไม้ หรือหญ้าที่
แห้งแล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนเช่น การทิ้งขยะลงถัง 
การใช้น้ าอย่างประหยัด จึงจัดโครงการและกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ โครงการ 
ES 3R(รักษ์โลก) ได้แก่การจัดกิจกรรม Say no ถุงพลาสติกกิจกรรมประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติกิจกรรม
ประดิษฐ์สิ่งของจากสิ่งเหลือใช้กิจกรรมน้ าหมักชีวภาพกิจกรรมกล่องนมวิเศษกิจกรรมคัดแยกขยะ/ธนาคารขยะ  
เป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบOn- siteและรูปแบบ On-Lineภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
COVID -19อีกทั้งบูรณาการเนื้อหาลงในหน่วยการเรียนรู้เน้นความส าคัญของสิ่งแวดล้อมและน ามาปรับใช้กับ
ชุมชนได้อย่างเหมาะสม  ผลการด าเนินโครงการอยู่ในระดับยอดเยี่ยม จนเกิดเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ 
“รักษ์สิ่งแวดล้อม” 
มาตรฐานที่  5 การส่งเสริมนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (เพิ่มเติมของสถานศึกษา) 
 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

*** 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได ้ปฏิบัติ 

ไม่ 
ปฏิบัติ 

1 การส่งเสริมนโยบายการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษท่ีสอง 

  
4 ยอดเยี่ยม 

 1.1 ผู้เรียนมีทักษะในการคิด และปฏิบัติ มี     
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ความสามารถในการแก้ปัญหา มีความคิด
สร้างสรรค์ และความสามารถในการแข่งขัน 

 1.2 ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง รักการ
อ่าน และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง  

   

 1.3 ผู้เรียนมีคุณธรรมพื้นฐาน จิตส านึก และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์เห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วมมี
จิตสาธารณะ และมีวัฒนธรรมประชาธิปไตย 

 

   

 1.4 โรงเรียนมีโครงการและกิจกรรมที่สนองต่อ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง
บรรลุผลตามที่ก าหนดไว้ 

 

   

สรุปผลการประเมิน       =     ผลรวมค่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา 
จ านวนประเด็นพิจารณา 

4 ยอดเยี่ยม 

 
กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 5 

โรงเรียนจัดโครงการพิเศษสนองต่อนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองเป็นการจัดกิจกรรมใน
รูปแบบOn- siteและรูปแบบ On-Lineภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID -19โดยจัดโครงการ
ที่ส่งเสริมนโยบายส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิด และการปฏิบัติ ผ่านโครงการพัฒนาด้านคณิตศาสตร์และการ
คิดวิเคราะห์ ได้แก่การจัดกิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพซูโดกุกิจกรรมเกม 24กิจกรรมคิดเลขเร็วกิจกรรมอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ ได้แก่การจัดกิจกรรม ES ซ่าท้าประลอง กิจกรรมสัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์ ปลูกฝังให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการ
แข่งขัน จัดโครงการ Festival Day ได้แก่การจัดกิจกรรม Christmas day And Happy new year กิจกรรม 
Chinese day(กิจกรรมวันตรุษจีน)ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง รักการอ่าน และแสวงหาความรู้
อย่างต่อเนื่อง มีประสบการณ์การณ์การใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้เหมาะสมกับวัยและมีเจตคติที่ดีใน
การใช้ภาษา จัดโครงการเทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ได้แก่การจัดกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนากิจกรรม
วันส าคัญของชาติ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมพ้ืนฐาน เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบ วินัย จิตส านึก และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์เห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วมมีจิตสาธารณะ จัดโครงการเทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ได้แก่การจัด
กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนากิจกรรมวันส าคัญของชาติกิจกรรมคล้ายวันสวรรคต ร. 9วันชาติวันพ่อ
แห่งชาติส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวัฒนธรรมประชาธิปไตย และแสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  

สรุปผลจากการด าเนินงาน มาตรฐานที่  5  การส่งเสริมนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง มี
ระดับคุณภาพระดับยอดเยี่ยม 
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2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัย 

 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 
1 

คุณภาพของเด็ก  ยอดเยี่ยม 
1. มีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนองได้ 

ยอดเยี่ยม 
 

2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ยอดเยี่ยม  
3. มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม  
4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ 

ยอดเยี่ยม 
 

มาตรฐานที ่
2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเยี่ยม 
1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ังสี่ด้าน สอดคล้องกับบริบทขอ
ท้องถิ่น 

ยอดเยี่ยม 
 

2. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม  
3. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม  
4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัย 
และเพียงพอ 

ยอดเยี่ยม 
 

5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์ 

ยอดเยี่ยม 
 

6. มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยอดเยี่ยม  
มาตรฐานที่ 

3 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  ยอดเยี่ยม 
1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

ยอดเยี่ยม 
 

2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

ยอดเยี่ยม 
 

3. จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
วัย 

ยอดเยี่ยม 
 

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ยอดเยี่ยม 
 

5. โรงเรียนเพ่ิมเติมได้...   
มาตรฐานที่ 

4 
ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่โดดเด่น  

ยอดเย่ียม 
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 1. การส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนให้โดดเด่น   
มาตรฐานที่ 

5 
การส่งเสริมนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองการส่งเสริม
นโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 

 
ยอดเย่ียม 

 1. การส่งเสริมนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง   
สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย 

กรณีท่ี  1 ให้ใช้ฐานนิยม (Mode)  ให้ระดับคุณภาพในภาพรวม 
กรณีที่ 2 หากไม่มีฐานนิยม (Mode)  เช่น ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ให้ใช้ ค่ากลาง ของระดับคุณภาพ ในที่นี้ 
คือ ดีเลิศ 

ยอดเยี่ยม 



187 

 

 

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของนักเรียน  ยอดเยี่ยม 
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ 

ยอดเยี่ยม  

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ยอดเยี่ยม  

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ยอดเยี่ยม  
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ดีเลิศ  
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ  
6. มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม  
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ยอดเยี่ยม  
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม  
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม  
4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเยี่ยม 
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม  
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม  
3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม  

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม  
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม  

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม  

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ยอดเยี่ยม 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ยอดเยี่ยม  

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม  
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม  
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา ยอดเยี่ยม  
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หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เรียน 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม  

มาตรฐานที่ 4 ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่โดดเด่น  ยอดเยี่ยม 
1. การส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนให้โดดเด่น   

มาตรฐานที่ 5 
การส่งเสริมนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองการส่งเสริม
นโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 

 ยอดเยี่ยม 

1. การส่งเสริมนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง   
สรุปผลการประเมินระดับขั้นพื้นฐาน 

กรณีท่ี  1 ให้ใช้ฐานนิยม (Mode)  ให้ระดับคุณภาพในภาพรวม 
กรณีที่ 2 หากไม่มีฐานนิยม (Mode)  เช่น ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ให้ใช้ ค่ากลาง ของระดับคุณภาพ ในที่นี้ 
คือ ดีเลิศ 

ยอดเยี่ยม 
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3. จุดเด่น 
ระดับปฐมวัย 

 
คุณภาพของเด็ก 
1.เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ดี 
2.เด็กมีการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย 
3.เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1.โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เป็นระบบ 
2.มีหัวหน้าฝ่ายงานที่รับผิดชอบงานแต่ละฝ่ายและจัดโครงการโครงสร้างบริหารโดยบุคลากรสามารถมีส่วนร่วมได้ 
3.ส่งเสริมให้บุคลากรรู้จักพัฒนาตนเองผ่านการอบรมออนไลน์เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไป 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อในการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลายพัฒนา
ผู้เรียนให้ได้ปฏิบัติจริง และใช้ประโยชน์ได้จริง  
2.ครูได้รับการการอบรมเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยอย่างสม่ าเสมอ 
3.จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต และคุณภาพของผู้เรียน โดยสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรรม และศีลธรรม
ให้กับผู้เรียน 
 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

คุณภาพของผู้เรียน 
1. นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
2. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
3. นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมในรูปแบบOn- siteควบคู่กับแบบOn-Lineภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID -19 
4. นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศในทุกรายวิชา 
5. นักเรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาทุกคน 
6. นักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
7. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร รักความสะอาด ทั้งในห้องเรียน และบริเวณโรงเรียน มีความอ่อน
น้อมถ่อมตน มารยาทดีมีวินัย 
8. นักเรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบทความแตกต่างและหลากหลาย 
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9. ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
10. นักเรียนมีพัฒนาการด้านสุขภาวะทางด้านร่างกาย มีน้ าหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ เพ่ิมข้ึนกว่าปีที่ผ่านมา 
11. นักเรียนมีพัฒนาการในด้านการอ่านออกเสียง  โดยจัดในรูปแบบOn- siteควบคู่กับแบบOn-Lineภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID -19 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2560 – 2579  
2. สถานศึกษามีนโยบายชัดเจน 
3. มีโครงการ/กิจกรรมเพื่อการจัดการบริหารที่เป็นระบบ 
4. สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบOn- 
siteและรูปแบบ On-Lineภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID -19ของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวม 
หรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย 
5. สถานศึกษามีการวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาครูบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ เพ่ือน ามาให้ในการพัฒนางาน และการเรียนรู้ของผู้เรียน 
6. สถานศึกษามีการอบรมครูและบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และมีความทันสมัย สามารถใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ
ในการสอนได้อย่างเหมาะสมในรูปแบบOn- siteและรูปแบบ On-Lineภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
COVID -19 
7. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID -19 
8. สถานศึกษาห้องเรียนที่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 
9. สถานศึกษามีการสนับสนุนด้านสื่อและเทคโนโลยี 
10. สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ิมมากขึ้นในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบOn- siteและ
รูปแบบ On-Lineภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID -19 

 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. ครูมีกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบOn- siteควบคู่กับแบบ On-Lineภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสCOVID -19ที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
2. ครูจัดการเรียนการสอนในรูปแบบOn- siteและรูปแบบ On-Lineภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
COVID -19ที่เชื่อมโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
3. ครูมีการผลิตสื่อและใช้สื่อการสอนสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ในรูปแบบOn- siteควบคู่กับแบบ On-Line
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID -19 
4. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบOn- siteควบคู่กับแบบ On-Line
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ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID -19 
5. ครูมีการจัดท าเครื่องมือในการประเมินผลงาน และมีเกณฑ์ในการตรวจสอบในรูปแบบOn- siteและรูปแบบ On-
Lineภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID -19 
6. ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อนักเรียน ให้ความรัก ความอบอุ่น ดูแลเอาใจใส่อย่างดี ส่งเสริมให้รักการเรียนรู้โดยใช้วิธีชี้แนะ 
แนะน า ให้ค าปรึกษาในรูปแบบOn- siteควบคู่กับแบบ On-Lineภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
COVID -19 
7. ครูจัดกิจกรรมท่ีมีประสิทธิภาพส่งผลต่อพัฒนาการผู้เรียน 
8. ครูพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ/อบรม/ศึกษาดูงาน/ติดตามข่าวสาร ข้อมูล นวัตกรรมใหม่ๆ ในรูปแบบ On-Line
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID -19 

 
 
4. จุดควรพัฒนา 

ระดับปฐมวัย 

 
 
 
 

คุณภาพของเด็ก 
1.ดูแลความคุมน้ าหนักส่วนสูงให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2.พัฒนาด้านร่างกายเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนสามารถใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.พัฒนามีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหา
และสามารถตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ ได้ 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1.ส่งเสริมให้ครูได้ไปศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.ส่งเสริมและพัฒนาด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
3.ทักษะความรู้ด้านการวัดและประเมินผลที่หลากหลายของครู 
4.พัฒนาสื่อการสอนให้ทันสมัย  มีคุณภาพ 
5.จัดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาให้พัฒนางาน 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
1.พัฒนาครูให้ผลิตสื่อเทคโนโลยี 
2.พัฒนาครูให้มีความสามารถในการสอนการใช้สื่อเทคโนโลยี 
3.ส่งเสริมความถนัดในแต่ละด้าน ให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์และพยายามคิดริเริ่ม 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คุณภาพของผู้เรียน 
1.ผู้เรียนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี ในการเรียนออนไลน์ได้อย่างดี 
2. นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
3. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
4. นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมในรูปแบบOn- siteควบคู่กับแบบOn-Lineภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID -19 
5. นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศในทุกรายวิชา 
6. นักเรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาทุกคน 
7. นักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
8. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร รักความสะอาด ทั้งในห้องเรียน และบริเวณโรงเรียน มีความอ่อน
น้อมถ่อมตน มารยาทดีมีวินัย 
9. นักเรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบทความแตกต่างและหลากหลาย 
10. นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
11. นักเรียนมีพัฒนาการด้านสุขภาวะทางด้านร่างกาย มีน้ าหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ และจิตสังคมที่ดีปฏิบัติตาม
มาตรการของโรงเรียนในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID -19 
12. นักเรียนมีพัฒนาการในด้านการอ่านออกเสียง  โดยจัดในรูปแบบOn- siteควบคู่กับแบบOn-Lineภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID -19 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1.ผู้บริหารมีการบริหารจัดการที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID -19 
2.ผู้บริหารมีการก าหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์
ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด 
3. มีโครงการ/กิจกรรมเพื่อการจัดการบริหารที่เป็นระบบ 
4. สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบOn- 
siteและรูปแบบ On-Lineภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID -19ของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวม 
หรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย 
5. สถานศึกษามีการวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาครูบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ เพ่ือน ามาให้ในการพัฒนางาน และการเรียนรู้ของผู้เรียน 
6. สถานศึกษามีการอบรมครูและบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และมีความทันสมัย สามารถใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ
ในการสอนได้อย่างเหมาะสมในรูปแบบOn- siteและรูปแบบ On-Lineภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
COVID -19 



193 

 

 

 

7. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID -19 
8. สถานศึกษาห้องเรียนที่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 
9. สถานศึกษามีการสนับสนุนด้านสื่อและเทคโนโลยี 
10. สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ิมมากขึ้นในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบOn- siteและ
รูปแบบ On-Lineภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID -19 

 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. ครูมีกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบOn- siteควบคู่กับแบบ On-Lineภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสCOVID -19ที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
2. ครูจัดการเรียนการสอนในรูปแบบOn- siteและรูปแบบ On-Lineภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
COVID -19ที่เชื่อมโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
3. ครูมีการผลิตสื่อและใช้สื่อการสอนสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ในรูปแบบOn- siteควบคู่กับแบบ On-Line
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID -19 
4. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบOn- siteควบคู่กับแบบ On-Line
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID -19 
5. ครูมีการจัดท าเครื่องมือในการประเมินผลงาน และมีเกณฑ์ในการตรวจสอบในรูปแบบOn- siteและรูปแบบ On-
Lineภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID -19 
6. ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อนักเรียน ให้ความรัก ความอบอุ่น ดูแลเอาใจใส่อย่างดี ส่งเสริมให้รักการเรียนรู้โดยใช้วิธีชี้แนะ 
แนะน า ให้ค าปรึกษาในรูปแบบOn- siteควบคู่กับแบบ On-Lineภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
COVID -19 
7. ครูจัดกิจกรรมท่ีมีประสิทธิภาพส่งผลต่อพัฒนาการผู้เรียน 
8. ครูพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ/อบรม/ศึกษาดูงาน/ติดตามข่าวสาร ข้อมูล นวัตกรรมใหม่ๆ ในรูปแบบ On-Line
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID -19 
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5.  แนวทางการพัฒนา 
คุณภาพของเด็ก 
   1) การปลูกฝังจิตส านึกผู้เรียน โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง  
   2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

    1) สถานศึกษาวางแผนพัฒนาผู้เรียนให้ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน 
2) น าเทคโนโลยีมาใช้กับการจัดการศึกษาในโรงเรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ 
ไวรัสCOVID -19 

    3) การด าเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง 
   4) การพัฒนาบุคลากรโดยจัดให้มีการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานที่ได้รับมอบหมายติดตามผล 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  1) การเขียนแผนการเรียนรู้อย่างเชี่ยวชาญ 
 2) ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้เรียน  ใน
รูปแบบที่หลากหลาย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID -19 
3) ครูผู้สอนได้รับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้เทคนิควิธีและนวัตกรรมที่หลากหลาย

พัฒนาผู้เรียนให้มีประสบการณ์จริง/การด ารงชีวิต/การใช้ชีวิตประจ าวัน 
4) ส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
6. ความต้องการช่วยเหลือ 

โรงเรียนต้องการให้หน่วยงานต้นสังกัดเข้ามาดูแล  ช่วยเหลือในเรื่อง  
1.มาตรการช่วยเหลือโรงเรียนที่ชัดเจนและรวดเร็วทั่วถึงเมื่อได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ต่างเช่น    

ผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid 19) เป็นต้น 
2.เมื่อเกิดสถานการณ์ตามข้อ 1 ต้นสังกัดไม่ได้มีวิธีการหรือมาตรการรองรับส่งผลให้ โรงเรียนในระบบ

เอกชนได้รับผลกระทบโดยตรง ทั้งการรับนักเรียน  รายรับไม่มีแต่ร่ายจ่ายเพ่ิมขึ้นท าให้โรงเรียนบริหาร
จัดการล าบาก 

 
7. ความโดดเด่นของสถานศึกษา(ถ้ามี) 
 ความโดดเด่น หมายถึง การด าเนินงานของสถานศึกษาที่ส่งเสริมสถานศึกษาเป็นต้นแบบในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาด้านต่างๆ เร่งรัดคุณภาพสถานศึกษาสู่การเป็นสถานศึกษาที่มีสมรรถนะสูงและ
พร้อมส าหรับการแข่งขันระดับสากลในอนาคต  

การพิจารณาความโดดเด่นให้พิจารณาจากสัดส่วน ร้อยละ เมื่อเทียบกับเด็กทั้งหมดของปริมาณ
ผลงานที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติหรือระดับนานาชาติอย่าง
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ต่อเนื่อง (ทั้งนี้  กรณีที่ได้รับรางวัลให้ระบุข้อค้นพบที่แสดงถึงการบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการของ
สถานศึกษา หน่วยงานที่มอบรางวัล และระบุปีท่ีได้รับรางวัลโดยต้องไม่เกิน 2 ปี ย้อนหลัง)   

 
ความโดดเด่นของสถานศึกษา 

ได้รับการยอมรับเป็นต้นแบบระดับ 
นานาชาต ิ

(C 3) 
ชาติ 
(C 2) 

ท้องถิ่น/
ภูมิภาค 
(C 1) 

1. นักเรียนมีทักษะการคิดค านวณทางคณิตศาสตร์ เทคนิคการคิดเลข
เร็ว ซึ่งเป็นหลักการคิดวิธีลัดในการสรุปหาค าตอบ ท าให้คิดหาค าตอบ
ได้รวดเร็วกว่าวิธีอ่ืน 
 

 ได้รางวัลเหรียญทอง 
2 เหรียญทอง 
ระดับชาติ การ
แข่งขันการแข่งขัน
คิดเลขเร็ว ป.1-3  
และการแข่งขันการ
แข่งขันคิดเลขเร็ว ป.
4-6 จากการเข้าร่วม
การแข่งขันทักษะ
วิชาการและ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์
นักเรียนโรงเรียน
เอกชน ระดับชาติ 
จัดโดยส านักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษา
เอกชนและสมาคม
คณะกรรมการ
ประสานและ
ส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 

 

2. นักเรียนมีทักษะสื่อสารที่ดีในการร้องเพลงจะต้องร้องออกมาให้ผู้ฟัง
รับรู้ได้ถึงอารมณ์ของเพลง 

 ได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง 2 เหรียญทอง 
ระดับชาติ การ
แข่งขันร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ ป.4-
6 การแข่งขันร้อง
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เพลงไทยลูกทุ่ง ป.4-
6  จากการเข้าร่วม
การแข่งขันทักษะ
วิชาการและ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์
นักเรียนโรงเรียน
เอกชน ระดับชาติ 
จัดโดยส านักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษา
เอกชนและสมาคม
คณะกรรมการ
ประสานและ
ส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 

3. นักเรียนมีทักษะความจ า ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง เพราะมนุษย์ต้อง
อาศัยความจ า เพื่อเป็นเครื่องมือในการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห ์ฝึก
การมวีินัย เพราะการจะท่องให้จ าได้ต้องมีวินัย หมั่นฝึก หมั่นท่องอยู่
เสมอ 

 ได้รางวัลเหรียญทอง 
ระดับชาติ การ
แข่งขันท่องอาขยาน
ท านองเสนาะ ป.1-3  
จากการเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะ
วิชาการและ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์
นักเรียนโรงเรียน
เอกชนจัดโดย
ส านักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษา
เอกชนและสมาคม
คณะกรรมการ
ประสานและ
ส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 
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4. นักเรียนมีทักษะการพูด (speaking) ภาษาอังกฤษ การออกเสียง
เพ่ือให้เกิดความหมาย ซ่ึงการพูดเป็นการบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ผู้
พูด ผู้ฟังและข้อมูล  

 ได้รางวัลเหรียญทอง 
ระดับชาติ การ
แข่งขันพูด
ภาษาอังกฤษ (Im-
promptu Speech) 
ป.4-6 จากการเข้า
ร่วมการแข่งขัน
ทักษะวิชาการและ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์
นักเรียนโรงเรียน
เอกชน ระดับชาติ 
จัดโดยส านักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษา
เอกชนและสมาคม
คณะกรรมการ
ประสานและ
ส่งเสริมการศึกษา
เอกชน     
  
 

 

5. นักเรียนมีทักษะการประดิษฐ์พัฒนา ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงแบบ 
ผลงานด้วยความคิดสร้างสรรค์ท่ีมีอยู่ในแต่ละบุคคล 

 ได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง ระดับชาติ การ
แข่งขันประดิษฐ์ของ
ใช้จากวัสดุธรรมชาติ
ในท้องถิ่น ป.4-6 
จากการเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะ
วิชาการและ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์
นักเรียนโรงเรียน
เอกชน ระดับชาติ 
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กระบวนการพัฒนาความโดดเด่นของสถานศึกษา 
โรงเรียนได้ก าหนดอัตลักษณ์ของนักเรียน คือ “ไหว้สวย สะอาดกาย สะอาดใจ”และเอกลักษณ์ของ

โรงเรียน คือ “รักษ์สิ่งแวดล้อม”ที่สนองต่อปรัชญา วิสัยทัศน์ของโรงเรียนบรรลุผลตามที่ก าหนดไว้โดยจัดโครงการ
ส่งเสริมด้านประชาธิปไตยในโรงเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน  กิจกรรมเลือกหัวหน้า
ห้องเรียน ในรูปแบบOn- site  และแบบ On-Line ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID -19
เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้การใช้สิทธิเสรีภาพของตนเองตามวัย  รู้จักการปฏิบัติตามกฎกติกาในการเลือกตั้ง  พร้อม

จัดโดยส านักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษา
เอกชนและสมาคม
คณะกรรมการ
ประสานและ
ส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 
 

6.นักเรียนมีทักษะที่เหมาะสมในการป้องกัน ลดความขัดแย้ง และ
แก้ปัญหาเรื่องเพศและครอบครัว 

 ได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง ระดับชาติ การ
ตอบปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา ป.4-6 
จากการเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะ
วิชาการและ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์
นักเรียนโรงเรียน
เอกชน ระดับชาติ 
จัดโดยส านักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษา
เอกชนและสมาคม
คณะกรรมการ
ประสานและ
ส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 
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ทั้งยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนอย่างมีเหตุผล เป็นผู้น าผู้ตามที่ดี สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลายระหว่างบุคคลในด้าน  เพศ  วัย  เชื้อชาติ  ศาสนาครูทุกคนร่วมกันปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดี มี
คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยและค่านิยมที่พึงประสงค์อยู่ร่วมในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข ทั้งแสดงออกถึง
ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เช่น พ่ีประถมปลายดูแลน้องๆ ช่วยคุณครูในการท ากิจกรรมต่างๆในรูปแบบ
On- site  และแบบ On-Lineโดยมีการจัดโครงการเทิดทูนชาติ  ศาสน์  กษัตริย์กิจกรรมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนากิจกรรมวันส าคัญของชาติกิจกรรมคล้ายวันสวรรคต ร. 9วันชาติวันพ่อแห่งชาติ ส่งเสริมให้
นักเรียนมีจิตส านึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และบุคคลส าคัญของชาติไทย และมีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ ผู้
มีพระคุณ ซึ่งการส่งเสริมนักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และค่านิยมที่พึงประสงค์จึงได้จัด โครงการ
สภาพัฒน์กิจกรรมการเลือกตั้งกิจกรรมเอ้ืออ าพนกล้าดีกิจกรรมเรียนรู้ภัยร้ายสิ่งเสพติดด้านธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมปุ๋ยหมักอินทรีย์ โดยปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักน าใบไม้ หรือหญ้าที่แห้งแล้วมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ และมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนเช่น การทิ้งขยะลงถัง การใช้น้ าอย่าง
ประหยัด จึงจัดโครงการและกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ โครงการ ES 3 R (รักษ์
โลก) ได้แก่การจัดกิจกรรม Say no ถุงพลาสติกกิจกรรมประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติกิจกรรมประดิษฐ์
สิ่งของจากสิ่งเหลือใช้กิจกรรมน้ าหมักชีวภาพกิจกรรมกล่องนมวิเศษกิจกรรมคัดแยกขยะ/ธนาคารขยะ เป็นการจัด
กิจกรรมในรูปแบบOn- site  และรูปแบบ On-Line ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID -19
จนกลายเป็นอัตลักษณ์ของนักเรียน และกลายเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนเอ้ืออ าพน ท าให้เกิดความโดดเด่นที่เห็น
ได้อย่างชัดเจน 

โรงเรียนเอ้ืออ าพน ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการคิดค านวณทางคณิตศาสตร์ เทคนิคการคิดเลขเร็ว ซึ่ง
เป็นหลักการคิดวิธีลัดในการสรุปหาค าตอบ ท าให้คิดหาค าตอบได้รวดเร็วกว่าวิธีอ่ืน โดยจัดโครงการพัฒนาด้าน
คณิตศาสตร์และการคิดวิเคราะห์กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพซูโดกุกิจกรรมเกม 24กิจกรรมคิดเลขเร็วกิจกรรม
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ และไปร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอกในการไปแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ภายนอกตามหน่วยงานและสถานศึกษาที่จัดจนได้รับรางวัลต่างๆ เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้รางวัล
เหรียญทอง 2 เหรียญทอง ระดับชาติ การแข่งขันการแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-3  และการแข่งขันการแข่งขันคิดเลข
เร็ว ป.4-6 จากการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับชาติ 
จัดโดยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะสื่อสารที่ดีในการร้องเพลงจะต้องร้องออกมาให้ผู้ฟังรับรู้ได้ถึงอารมณ์ของเพลง
โดยจัดโครงการสุนทรียภาพทางศิลปะ+ดนตรีกิจกรรม ES Star Challenge (ประกวดร้องเพลง)กิจกรรม Talent 
Showและไปร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอกในการไปแข่งขันทักษะทางวิชาการภายนอกตามหน่วยงานและ
สถานศึกษาที่จัดจนได้รับรางวัลต่างๆ เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ได้รับรางวัลเหรียญทอง 2 
เหรียญทอง ระดับชาติ การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ป.4-6 การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ป.4-6  จากการ
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับชาติ จัดโดยส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
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ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะความจ า ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง เพราะมนุษย์ต้องอาศัยความจ า เพ่ือเป็นเครื่องมือใน
การคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์ ฝึกการมีวินัย เพราะการจะท่องให้จ าได้ต้องมีวินัย หมั่นฝึก หมั่นท่องอยู่เสมอโดยจัด
โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาษาไทยในสถานศึกษาและไปร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอกในการไปแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการภายนอกตามหน่วยงานและสถานศึกษาที่จัดจนได้รับรางวัลต่างๆ เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ได้รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ การแข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะ ป.1-3  จากการเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน จัดโดยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนและสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการ
พูด (speaking) ภาษาอังกฤษ การออกเสียงเพ่ือให้เกิดความหมาย ซึ่งการพูดเป็นการบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 
ผู้พูด ผู้ฟังและข้อมูลโดยจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษกิจกรรม Vocab kingโครงการ Festival Day
กิจกรรม Christmas day And Happy new yearและไปร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอกในการไปแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการภายนอกตามหน่วยงานและสถานศึกษาที่จัดจนได้รับรางวัลต่างๆ เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศได้รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ( Impromptu Speech) ป.4-6 
จากการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับชาติ จัดโดย
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการประดิษฐ์พัฒนา ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงแบบ ผลงานด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่มี
อยู่ในแต่ละบุคคลโดยจัดโครงการ ES 3 R (รักษ์โลก)กิจกรรมประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติกิจกรรมประดิษฐ์
สิ่งของจากสิ่งเหลือใช้และไปร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอกในการไปแข่งขันทักษะทางวิชาการภายนอก
ตามหน่วยงานและสถานศึกษาที่จัดจนได้รับรางวัลต่างๆ เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพได้รับรางวัล
เหรียญทอง ระดับชาติ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-6 จากการเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับชาติ จัดโดยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนและสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะที่
เหมาะสมในการป้องกัน ลดความขัดแย้ง และแก้ปัญหาเรื่องเพศและครอบครัวโดยจัดโครงการสภาพัฒน์กิจกรรม
เอ้ืออ าพนกล้าดีกิจกรรมเรียนรู้ภัยร้ายสิ่งเสพติดและไปร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอกในการไปแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการภายนอกตามหน่วยงานและสถานศึกษาที่จัดจนได้รับรางวัลต่างๆ เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาพลศึกษาได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ การตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4 -6 จากการเข้าร่วม
การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับชาติ จัดโดยส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจากการ
ด าเนินงานส่งผลให้เกิดความโดดเด่นที่ส่งผลกระทบที่ดีต่อสถานศึกษา 
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