
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทสรุปผู้บริหาร 
   

รายงานประจ าปีการศึกษา 2561 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 
 
 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี เป็นโรงเรียนเฉพะความพิการ สังกัดส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืน กระทรวงศึกษาธิการ มีเขตพ้ืนที่เปิดสอนนักเรียน   
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา นักเรียนออทิสติก และนักเรียน
พิการซ้อน ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเภทประจ ากินนอน ในเขตจังหวัดลพบุรี สระบุรี 
อยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท และอุทัยธานี  โดยมีวิสัยทัศน์ “จัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน” มีครูและบุคลากรทั้งหมด 57 คน มีนักเรียนบกพร่องทางการได้
ยิน บกพร่องทางสติปัญญา ออทิสติก และพิการซ้อน รวม 238 คน 
 ผลการประเมินคุณภาพภายใน ของโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี ประจ าปีการศึกษา 
2561 มีผลการประเมินตนเอง ทั้งระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาพ้ืนฐาน ภาพรวมอยู่ในระดับ         
ดีเลิศ มีรายละเอียดแด่ระดับดังนี้ 
 ระดับการศึกษาปฐมวัย มีนักเรียนจ านวน 51 คน ภาพรวมอยู่ในระดับ ดีเลิศ โดย  
 มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของเด็ก มีคุณภาพ ดีเลิศ โดยโรงเรียนได้จัดการศึกษาปฐมวัยพัฒนาให้
เด็ก ร้อยละ 71.75 มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา เป็นไปตามเป้าหมาย           
ที่โรงเรียนก าหนด 
 มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการและการจัดการ การศึกษาปฐมวัยโรงเรียนได้จัดหลักสูตรปฐมวัย       
ที่สอดคล้องกับบริบทและสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของเด็กและสถานศึกษา จัดครูที่มีความรู้ปฐมวัย
ให้เพียงพอกับกับชั้นเรียนจัดสภาพแวดล้อม สื่อสิ่งอ านวยความสะดวกให้เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอและ
ปลอดภัยโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน  ผลการพัฒนา อยู่ในระดับ   ดีเลิศ 
 มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี โรงเรียน
ได้ส่งเสริมสนับสนุน จัดประสบการณ์การเรียนรู้ และพัฒนาการทุกด้านตามประเภทและระดับความพิการ
สร้างโอกาสให้เด็กเรียนปนเล่นอย่างมีความสุขในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีสุขภาพ
อนามัย วัดและประเมินผลตามสภาพจริงอย่างต่อเนื่อง 
 จากผลการประเมินตนเอง โรงเรียนได้มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย ดังนี้ 
           1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาเด็กให้มากท่ีสุด  

 2. พัฒนาองค์ความรู้ของครูในการจัดการศึกษาปฐมวัยตามประเภทความพิการ ผ่านกระบวนการ 
PLC ตลอดจนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยทั้งในและนอกสถานศึกษา 
 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนักเรียน จ านวน  187 คน มีผลการประเมินตนเองในสภาพรวมอยู่ใน
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ มีรายละเอียด ใน 3 มาตรฐาน ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน มีระดับคุณภาพ ดีเลิศ โดยโรงเรียนได้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พัฒนาให้นักเรียน ร้อยละ 79.22  นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ  
การคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาได้ตามระดับและประเภทของความสามารถ  มีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต  
มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพสามารถใช้เทคโนโลยี ได้เหมาะสมและปลอดภัย  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ค่านิยม ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีสุขภาพดี อยู่ร่วมในสังคมและวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างได้อย่างมี
ความสุข  ผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด    



 มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารจัดการ มีระดับคุณภาพ ดีเลิศ โดยโรงเรียนได้มีแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติงานประจ าปี ที่สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน มีระบบการบริการ
จัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการนิเทศ 
ก ากับติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และอยู่ประจ าของนักเรียน เพียงพอ เหมาะสมปลอดภัย จัดท าข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนการสอน  ส่งเสริมกิจรรมโครงการที่มุ่งเน้นให้นักเรียนน าไปใช้
ในชีวิตจริง สามารถด ารงชีวิตได้อย่างอิสระ  
 มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเรียนรู้เป็นส าคัญ มีระดับคุณภาพดีเลิศ        
โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดปฏิบัติจริง สามารถน า ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  มีการใช้สื่อ          
สิ่งอ านวยความสะดวกที่เหมาะสมกับประเภทความพิการ ตรวจสอบประเมินผลนักเรียน สื่อน าผลไปพัฒนา
ผู้เรียน 
 มีการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมพัฒนาผู้เรียนร่วมกันระหว่าง ครู ผู้บริหาร 
ผู้ปกครอง และนักเรียน 
 จากผลการประเมินตนเองระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้สูงขึ้น ดังนี้  
 1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับประเภทและระดับความพิการ เพ่ือจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ จัดหาสื่อสิ่งอ านวยความสะดวก ตามความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล ส่งเสริมสุขภาพ และความ
ปลอดภัยส่วนบุคคลของนักเรียน ส่งเสริมกิจกรรม อาชีพ ดนตรี กีฬา ศิลปะ โดยก าหนดเป้าหมายและแผนการ
ส่งต่อสู่การศึกษาเพ่ือการมีงานท าหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 2. เ พ่ิมบทบาทการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วนทั้งนี้ผู้ปกครอง ชุมชน                
และหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา พร้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง               
หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา ส าหรับคนพิการ 
 3. พัฒนาครู บุคลากร ทั้งด้าน เจตคติ ความรู้ และทักษะในการจัดการเรียนการสอน นักเรียนพิการ
ได้สอดคล้องตรงกับความต้องการจ าเป็น เฉพาะบุคคล ตามประเภทและระดับของความพิการ ด้วย
กระบวนการพิเศษ PLC การแก้ปัญหาในชั้นเรียน ตลอดจนส่งเสริมขวัญก าลังใจในการท างาน วางแผน
อัตราก าลังความต้องการครูในวิชาเอกท่ีขาดแคลน 
 
 

 
 
 
 
 
 



ค าน า 

 
 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561  โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ  ฉบับนี้  
จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ .ศ. 2561  ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษาจัดส่ง
รายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี
เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็น
ผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย 3 มาตรฐาน  ได้แก่  
คุณภาพของเด็ก  กระบวนการบริหารและการจัดการ   การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  และระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  3 มาตรฐานได้แก่คุณภาพของผู้เรียนกระบวนการบริหารและการจัดการกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ือน าเสนรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อม
ในการรับการประเมินภายนอก  โดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) ต่อไป 
  ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561  
ฉบับนี้  คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ  ในปีการศึกษา 2562 ต่อไป 
 
 
          (นางสุวรรณทนา  ชื่นอยู่) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 
            มิถุนายน 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
เรื่อง หน้า 
ค าน า  
สารบัญ  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  
 ข้อมูลทั่วไป 1 
 ข้อมูลครูและบุคลากร 1 
 ข้อมูลนักเรียน 2 
 สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 3-5 
 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 6-8 
ส่วนที ่2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  
ระดับปฐมวัย  
        ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก 9 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 10 
มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 11 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  12-14 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 15-16 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 17-18 
ส่วนที่ 3  สรุปผล  และแนวทางการพัฒนา  
 ระดับปฐมวัย 19-23 
 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 24-30 
ส่วนที่ 4  ภาคผนวก  
 ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ประจ าปีการศึกษา 2561   
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลคุณภาพภายในสถานศึกษาฯ ปีการศึกษา 2561   
 บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา   
 ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย และการก าหนดค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัย  

  ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 
 



ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 
 ที่อยู่ : เลขที่ 35 หมู่ที่ 1 ต าบลบางกะพ้ี  อ าเภอบ้านหมี่  จงหวัดลพบุรี  รหัสไปรษณีย์ 15110 
 สังกัด : ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 โทรศัพท์ : 036-700102  โทรสาร : 036-700102   
 เปิดสอน : ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 1) จ านวนบุคลกร 

บุคลากร ผู้บริหาร 
ข้าราชการ

คร ู
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าที่

อ่ืนๆ 
รวมทั้งหมด 

จ านวน 1 20 16 - 20 57 
  

2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
บุคลากร ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 
จ านวน 1 21 2 - 24 

 

3) สาขาวิชาที่จบการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

ที ่ ประเภทต าแหน่ง 
เพศ (คน) ระดับการศึกษาสูงสุด (คน) 

อายุเฉลี่ย (ปี)  
ชาย หญิง ต่ ากว่า ป.ตรี ป. ตรี สูง กว่า ป.

ตรี 1. ผู้อ านวยการ - 1 - - 1 1 
2. รองผู้อ านวยการ 

2.1  ครู คส.4 
2.2  ครู  คส.3   
2.3  ครู คส.2 
2.4  ครูปฏิบัติการ 

- - - - - - 
3. ข้าราชการครู 6 13 - 13 6 23 - 54 
4. พนักงานราชการ 2 14 - 16 - 26 - 52 
5. พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 5 3 6 2 - 24 - 51 
6. ลูกจ้างประจ า 

5.1  นักการภารโรง 
5.2  คนครัว 
5.3  ยาม 
5.4  พนักงานขับรถ 

1 - 1 - - 54 
7. ลูกจ้างเหมาบริการ 

6.1 
6.2 
........ 

- 5 5 - - 45 
8. อ่ืน ๆ 

................................

.... 

5 2 6 1 - 25 -45 
รวมบุคลากรทั้งหมด 57 
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1.3 ข้อมูลนักเรียน 
    จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561 รวม 238 คน  ( ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2561 ) 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

อนุบาล 1 1 20 10 30 
อนุบาล 2 1 14 7 21 

รวม 2 34 17 51 

ประถมศึกษาปีที่ 1 1 11 4 15 

ประถมศึกษาปีที่ 2 1 10 10 20 

ประถมศึกษาปีที่ 3 1 8 4 12 

ประถมศึกษาปี 4 1 10 5 15 

ประถมศึกษาปีที่ 5 1 11 4 15 

ประถมศึกษาปีที่ 6 1 12 5 17 

รวม 6 62 32 84 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 10 10 20 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 12 11 23 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 12 6 18 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 1 8 3 11 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 1 7 2 9 

มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 1 7 5 12 

รวม 6 56 35 91 

รวมทั้งหมด 14 152 86 238 
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1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 
ระดับปฐมวัย 
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้านในระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับชั้น 
ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนด้าน 

ครบทั้ง 4 ด้าน 
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา 

อ.1 6 6 6 6 6 
อ.2 10 10 10 10 10 
รวม 16 16 16 16 16 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 
 

ระดับชั้น 

รายวิชาพ้ืนฐาน 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

 ฯ
 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
 ฯ

 

ป.1 71.43 71.43 71.43 64.29 64.29 71.43 71.43 71.43 
ป.2 25.00 20.00 35.00 35.00 35.00 25.00 35.00 5.00 
ป.3 83.33 83.33 83.33 83.33 58.33 66.67 83.33 83.33 
ป.4 60.00 66.67 53.33 66.67 60.00 33.33 46.67 80.00 
ป.5 57.14 64.29 57.14 71.43 35.71 57.14 71.43 71.43 
ป.6 7.14 57.14 64.29 14.29 64.29 78.57 85.71 85.71 
ม.1 37.50 27.50 27.50 30.00 40.00 55.00 52.50 40.00 
ม.2 47.73 31.82 38.64 43.18 27.27 52.27 59.09 43.18 
ม.3 70.00 45.00 35.00 60.00 35.00 82.50 85.00 50.00 
ม.4 54.55 54.55 36.36 50.00 50.00 72.73 68.18 59.09 
ม.5 50.00 44.44 77.78 72.22 44.44 77.78 83.33 72.22 
ม.6 66.67 70.83 66.67 62.50 54.17 70.83 79.17 66.67 
รวม 630.49 637.00 646.47 652.91 568.50 743.25 820.84 728.06 

ร้อยละ 52.54 53.08 53.87 54.41 47.38 61.94 68.40 60.67 
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2) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีขึ้นไป  
    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดีขึ้น
ไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 15 0 4 11 0 11 73.33 
ป.2 20 0 4 13 3 16 80.00 
ป.3 12 0 0 0 12 12 100 
ป.4 15 0 0 0 15 15 100 
ป.5 15 0 1 3 11 14 93.33 
ป.6 17 0 2 1 14 15 88.00 
ม.1 20 0 5 4 11 15 75.00 
ม.2 23 0 1 2 18 20 86.95 
ม.3 18 0 0 2 16 18 100 
ม.4 11 0 0 1 9 10 90.90 
ม.5 9 0 1 1 7 8 88.88 
ม.6 12 0 0 1 11 12 100 
รวม 187 0 18 39 127 166 89.69 

 

 
3) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป  
    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดีขึ้น
ไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 15 0 2 7 6 13 87.00 
ป.2 20 0 1 10 9 19 95.00 
ป.3 12 0 0 9 3 12 100 
ป.4 15 0 0 5 10 15 100 
ป.5 15 0 3 8 4 12 80.00 
ป.6 17 0 2 13 2 15 88.23 
ม.1 20 0 4 14 2 16 80.00 
ม.2 23 0 4 13 6 19 82.60 
ม.3 18 0 0 15 3 18 100 
ม.4 11 0 2 8 1 9 81.81 
ม.5 9 0 1 7 1 8 89.00 
ม.6 12 0 0 11 1 12 100 
รวม 187 0 19 120 48 168 90.30 
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4) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2561ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในระดับผ่านขึ้นไป 
 
 

รายวิชา 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
1. ภาษาไทย 0 9 2 3 14 100 
2. คณิตศาสตร์ 0 8 3 3 14 100 
3. วิทยาศาสตร์ 0 12 2 0 14 100 
4. สังคมศึกษาฯ 0 9 2 3 14 100 
5. ภาษาอังกฤษ 0 11 2 1 14 100 

รวม 0 49 9 10 64 100 
 

5) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2561 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระดับผ่านขึ้นไป 
 
 

รายวิชา 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
1. ภาษาไทย 0 9 1 1 11 100 
2. คณิตศาสตร์ 0 0 9 2 11 100 
3. วิทยาศาสตร์ 0 4 6 1 11 100 
4. สังคมศึกษาฯ 0 4 6 1 11 100 
5. ภาษาอังกฤษ 0 9 1 1 11 100 

รวม 0 26 23 6 55 100 
 
6) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2560 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในระดับผ่านขึ้นไป 
 
 

รายวิชา 
ผลการประเมิน ระดับดี

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
1. ภาษาไทย 0 0 0 8 8 100 
2. คณิตศาสตร์ 0 0 4 4 8 100 
3. วิทยาศาสตร์ 0 0 0 8 8 100 
4. สังคมศึกษาฯ 0 2 1 5 8 100 
5. ภาษาอังกฤษ 0 12 0 0 8 100 

รวม 0 14 5 25 40 100 
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1.5 ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 
1) ผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2561 
 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ด้านภาษา 10.85 0.00 0.00 
ด้านค านวณ 14.28 0.00 0.00 
ด้านเหตุผล 16.03 0.00 0.00 
รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน 13.14 0.00 0.00 

 

2) การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
    ปีการศึกษา 2560 – 2561 
 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ด้านภาษา 23.44 10.85 -12.59 
ด้านค านวณ 16.77 14.28 -2.49 
ด้านเหตุผล 17.44 16.03 -1.41 
รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน 19.22 13.14 -6.08 

1.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 18.83 44.16 55.90 
คณิตศาสตร์ 14.09 25.19 37.50 
วิทยาศาสตร์ 23.32 32.51 39.93 
ภาษาอังกฤษ 27.50 28.62 39.24 

2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
    ปีการศึกษา 2560-2561  
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
ผลต่างระหว่าง

การศึกษา 
ภาษาไทย 22.40 18.83 -3.57 
คณิตศาสตร์ 16.00 14.09 -2.00 
วิทยาศาสตร์ 26.30 23.32 -2.98 
ภาษาอังกฤษ 25.25 27.50 +2.25 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 30.47 46.91 54.42 
คณิตศาสตร์ 21.07 23.56 30.48 
วิทยาศาสตร์ 24.67 32.40 36.10 
ภาษาอังกฤษ 24.93 26.04 29.45 

 
 

2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
    ปีการศึกษา 2560-2561  
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
ผลต่างระหว่าง

การศึกษา 
ภาษาไทย 26.14 30.47 +4.00 
คณิตศาสตร์ 17.14 21.07 +3.93 
วิทยาศาสตร์ 23.43 24.67 +1.24 
ภาษาอังกฤษ 24.00 24.93 +0.93 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 21.29 37.44 47.31 
คณิตศาสตร์ 15.42 19.20 30.72 
วิทยาศาสตร์ 18.50 25.82 30.51 
ภาษาอังกฤษ 19.48 22.53 31.41 
สังคมศึกษา 22.42 31.20 35.61 
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2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
    ปีการศึกษา 2560-2561  
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
ผลต่างระหว่าง

การศึกษา 
ภาษาไทย 19.50 21.29 +1.79 
คณิตศาสตร์ 13.75 15.42 +1.67 
วิทยาศาสตร์ 19.91 18.50 -1.00 
ภาษาอังกฤษ 20.44 19.48 -0.96 
สังคมศึกษา 20.75 22.42 +1.67 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย    
 

มาตรฐาน / 
ประเด็น
พิจารณา 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบาย 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จที่
สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลการประเมินของ
สถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 
1 คุณภาพ
เด็ก  
อยู่ในระดับ
ดีเลิศ 
 

1) มีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย  
แข็งแรง  มีสุข
นิสัยที่ดี  และ
ดูแลความ
ปลอดภัยของ
ตนเองได้ 

เด็กมีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย  
แข็งแรง  มีสุข
นิสัยที่ดี  และ
ดูแลความ
ปลอดภัยของ
ตนเองได้ 

เด็กร้อยละ  70  
มีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย  แข็งแรง  
มีสุขนิสัยที่ดี  และ
ดูแลความ
ปลอดภัยของ
ตนเองได้ 

เด็กร้อยละ 72 มี
พัฒนาการด้าน
ร่างกาย  แข็งแรง  มี
สุขนิสัยที่ดี  และดูแล
ความปลอดภัยของ
ตนเองได้ 

ยอดเยี่ยม 

 2) มีพัฒนาการ
ด้ า น อ า ร ม ณ์   
จิตใจ  ควบคุม  
และแสดงออก
ทางอารมณ์ได ้
 

เด็กมีพัฒนาการ
ด้านอารมณ์  
จิตใจ  ควบคุม  
และแสดงออก
ทางอารมณ์ได้ 

เด็กร้อยละ  75  
มีพัฒนาการด้าน
อารมณ์  จิตใจ  
ควบคุมและ
แสดงออกทาง
อารมณ์ได้ 

เด็กร้อยละ  75  มี
พัฒนาการด้าน
อารมณ์  จิตใจ  
ควบคุมและ
แสดงออกทาง
อารมณ์ได้ 

ดีเลิศ 

 3) มีพัฒนาการ
ด้านสังคม  
ช่วยเหลือตนเอง  
และเป็นสมาชิก
ที่ดีของสังคม 

เด็กมีพัฒนาการ
ด้ า น สั ง ค ม  
ช่วยเหลือตนเอง  
และเป็นสมาชิกที่
ดีของสังคม 

เด็กร้อยละ 80  
มีพัฒนาการด้าน
สังคม  ช่วยเหลือ 
ตนเอง  และเป็น
สมาชิกท่ีดีของ
สังคม 

เด็กร้อยละ 75  มี
พัฒนาการด้านสังคม  
ช่วยเหลือ ตนเอง  
และเป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคม 

ยอดเยี่ยม 

 4) มีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา  
สื่ อ ส า ร ไ ด้   มี
ทั ก ษ ะก า ร คิ ด
พ้ืนฐาน   และ
แสวงหาความรู้
ได ้

เด็กมีพัฒนาการ
ด้ า น ส ติ ปั ญ ญ า  
สื่อสารได้          มี
ทั ก ษ ะ ก า ร คิ ด
พ้ื น ฐ า น   แ ล ะ
แสวงหาความรู้ได ้

เด็กร้อยละ  70  
มีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา  
สื่อสารได้  มี
ทักษะการคิด
พ้ืนฐานและ
แสวงหาความรู้ได้ 

เด็กร้อยละ  65  มี
พัฒนาการด้าน
สติปัญญา  สื่อสารได้  
มีทักษะการคิด
พ้ืนฐานและแสวงหา
ความรู้ได้ 

ดีเลิศ 
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มาตรฐาน / 
ประเด็น
พิจารณา 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ

ที่สถานศึกษา
ก าหนด 

ผลการประเมิน
ของสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 
อยู่ในระดับดี
เลิศ 

1) มีหลักสูตร
ครอบคลุม
พัฒนาการทั้ง 4 
ด้าน สอดคล้อง
กับบริบทของ
ท้องถิ่น  

สถานศึกษามี
หลักสูตรครอบคลุม
พัฒนาการทั้ง        
4  ด้าน สอดคล้อง
กับบริบทของ
ท้องถิ่น 

สถานศึกษามี
หลักสูตรครอบคลุม
พัฒนาการทั้ง 4 
ด้าน สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น 

สถานศึกษามี
หลักสูตรครอบคลุม
พัฒนาการทั้ง 4 
ด้าน สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น 

ดี 

 2) จัดครูให้
เพียงพอกับชั้น
เรียน  

สถานศึกษาจัดครู
ให้เพียงพอกับชั้น
เรียน 

สถานศึกษามีการจัด
ครูให้เพียงพอกับชั้น
เรียน 

สถานศึกษามีการ
จัดครูให้เพียงพอ
กับชั้นเรียน 

ดีเลิศ 

 3) ส่งเสริมให้ครู
มี ค ว า ม
เชี่ ยวชาญด้าน
ก า ร จั ด
ประสบการณ์   

สถานศึกษาส่งเสริม
ให้ครูมีความ
เชี่ยวชาญด้านการ
จัดประสบการณ์ 

สถานศึกษาส่งเสริม
ให้ครูมีความ
เชี่ยวชาญด้านการ
จัดประสบการณ์ 

สถานศึกษาส่งเสริม
ให้ครูมีความ
เชี่ยวชาญด้านการ
จัดประสบการณ์ 

ดีเลิศ 

 4) จัด
สภาพแวดล้อม
และสื่อเพ่ือการ
เรียนรู้  อย่าง
ปลอดภัยและ
เพียงพอ  

สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมและ
สื่อเพ่ือการเรียนรู้  
อย่างปลอดภัยและ
เพียงพอ 

สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมและ
สื่อเพ่ือการเรียนรู้
อย่างปลอดภัยและ
เพียงพอ 

สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมและ
สื่อเพ่ือการเรียนรู้
อย่างปลอดภัยและ
เพียงพอ 

ดีเลิศ 

 5) ให้บริการสื่อ  
เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
และสื่อการ
เรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

สถานศึกษา
ให้บริการสื่อ  
เทคโนโลยี
สารสนเทศ  และ
สื่อการเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

สถานศึกษา
ให้บริการสื่อ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อเอ
การเรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

สถานศึกษา
ให้บริการสื่อ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อ
การเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

ดี 

 6) มีระบบ
บริหารคุณภาพ
ที่เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม 
 

สถานศึกษามีระบบ
บริหารคุณภาพที่
เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม 

สถานศึกษามีระบบ
บริหารคุณภาพที่
เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม 

สถานศึกษามีระบบ
บริหารคุณภาพที่
เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม 

ดีเลิศ 
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มาตรฐาน / 
ประเด็น
พิจารณา 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบาย 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จที่
สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลการประเมินของ
สถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 3 
มาตรฐานที่ 3 
การจัด
ประสบการณ์ที่
เน้นเด็กเป็น
ส าคัญ 
อยู่ในระดับดี 

1) จัด
ประสบการณ์ที่
ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุก
ด้านอย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ 
 

ครูจัด
ประสบการณ์ที่
ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

ครูร้อยละ  75  
จัดประสบการณ์ท่ี
ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

ครูร้อยละ  78 จัด
ประสบการณ์ที่
ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

ดี 

 2) สร้างโอกาส
ให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์
ตรง  เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 
 

ครูสร้างโอกาสให้
เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง  
เล่นและปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 

ครูร้อยละ 75  
จัดประสบการณ์ท่ี
ส่งเสริมให้เด็ก
ได้รับประสบ 
การณ์ตรง  เล่น
และปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

ครูร้อยละ 79  จัด
ประสบการณ์ที่
ส่งเสริมให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง  
เล่นและปฏิบัติอย่าง
มีความสุข 

ดี 

 3) จัด
บรรยากาศที่
เอ้ือต่อต่อการ
เรียนรู้ ใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 

ครูจัดบรรยากาศที่
เอ้ือต่อต่อการ
เรียนรู้ ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 

ครูร้อยละ  79  
จัดบรรยากาศท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้  
ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 

ครูร้อยละ  76 จัด
บรรยากาศที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้  ใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 

ดี 

 4) ประเมิน
พัฒนาการเด็ก
ตามสภาพจริง
และน าผลการ
ประเมิน
พัฒนาการเด็ก
ไปปรับปรุงการ
จัดประสบ 
การณ์และ
พัฒนาเด็ก 

ครูประเมิน
พัฒนาการเด็ก
ตามสภาพจริงและ
น าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก 

ครูร้อยละ  60 
ประเมิน
พัฒนาการเด็ก
ตามสภาพจริงและ
น าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก 

ครูร้อยละ  68  
ประเมินพัฒนาการ
เด็กตามสภาพจริง
และน าผลการ
ประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก 

ปานกลาง 
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ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
 

มาตรฐาน / 
ประเด็นพิจารณา 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จที่
สถานศึกษาก าหนด 

ผลการประเมิน
ของสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรียน  
อยู่ในระดับดีเลิศ 
ประเด็นพิจารณา 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน 
อยู่ในระดับดีเลิศ 

1) มี
ความสามารถใน
การอ่าน  การ
เขียน  การสื่อสาร  
และการคิด
ค านวณ   
 

ผู้เรียนมี
ความสามารถใน
การอ่าน  การเขียน  
การสื่อสาร  และ
การคิดค านวณ
เป็นไปตาม
เป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด  
แต่ละระดับชั้น 

ผู้เรียนร้อยละ  70         
มีผลการประเมินการ
อ่าน   การเขียน            
การสื่อสาร และการคิด
ค านวณตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนดอยู่
ในระดับดีขึ้นไป 

ผู้เรียนร้อยละ 
89.69มีผลการ
ประเมินการอ่าน   
การเขียน           
การสื่อสาร และ
การคิดค านวณผ่าน
เกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนดอยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป 

ดีเลิศ 

 2) มีความ 
สามารถในการ
วิเคราะห์  คิด
อย่างมีวิจารณ 
ญาณ  อภิปราย
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  และ
แก้ปัญหา 

ผู้เรียนมี
ความสามารถใน
การ  คิดวิเคราะห์
และคิดอย่างมี 
วิจารณญาณ  
อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  และ
แก้ปัญหาได้ตาม
เกณฑ์ 

ผู้เรียนร้อยละ  70         
มีผลการการประเมิน
การคิดวิเคราะห์และ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
อภิปราย  แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  และ
แก้ปัญหาได้ตามเกณฑ์
ที่สถานศึกษาก าหนด
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ผู้เรียนร้อยละ  
89.69       มีผล
การการประเมิน
การคิดวิเคราะห์
และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  
อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  และ
แก้ปัญหาได้ตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนดอยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป 

ดีเลิศ 

 3)  มีความ 
สามารถในการ
สร้างนวัตกรรม  

ผู้เรียนมีผลงานหรือ
ชิ้ น ง า น จ า ก ก า ร
ท า ง านกลุ่ มห รื อ
เ ดี่ ย ว ไ ด้   แ ล ะ
ส า ม า ร ถ อ ธิ บ า ย
หลั กการแนวคิ ด  
ขั้นตอนการท างาน
และปัญหาอุปสรรค
ของการท างานได้ 

ผู้เรียนร้อยละ 77              
มีผลงานหรือชิ้นงาน
จากการท างานกลุ่ม
หรือเดี่ยวได้  และ
สามารถอธิบาย
หลักการ  แนวคิด  
ขั้นตอนการท างาน  
และแก้ปัญหาอุปสรรค
ของการท างานได้ 

ผู้เรียนร้อยละ 78       
มีผลงานหรือ
ชิ้นงานจากการ
ท างานกลุ่มหรือ
เดี่ยวได้  และ
สามารถอธิบาย
หลักการ  แนวคิด  
ขั้นตอนการท างาน  
และแก้ปัญหา
อุปสรรคของการ
ท างานได้ 

ดี 

12 



มาตรฐาน / 
ประเด็นพิจารณา 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จที่
สถานศึกษาก าหนด 

ผลการประเมิน
ของสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ 

 4) มีความ 
สามารถในการใช้
เทคโนโลยีสาร 
สนเทศและการ
สื่อสาร   

ผู้ เรียนสามารถใช้
เ ท ค โ น โ ล ยี  
สารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูลได้   

ผู้เรียนร้อยละ  78  
สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูลได้ 

ผู้เรียนร้อยละ  80 
สามารถใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูลได้ 

ดีเลิศ 

 5) มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตร
สถานศึกษา. 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตร
สถานศึกษา 

ผู้เรียนร้อยละ  85  มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผ่านเกณฑ์ตามท่ี
หลักสูตรสถานศึกษา
ก าหนดอยู่ในระดับดี      
ขึ้นไป 

ผู้เรียนร้อยละ  
100  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผ่าน
เกณฑ์ตามท่ี
หลักสูตร
สถานศึกษาก าหนด 

ดีเลิศ 

 6) มีความรู้  
ทักษะพ้ืนฐาน  
และเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ 
 

ผู้เรียนมีความรู้  
ทักษะพ้ืนฐานและ
เจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

ผู้เรียนร้อยละ 78  มี
ความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน
และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

ผู้เรียนร้อยละ 83  
มีความรู้  ทักษะ
พ้ืนฐานและเจตคติ
ที่ดีต่องานอาชีพ 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรียน  
อยู่ใน ระดับดี 
ประเด็นพิจารณา 
1.2 คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์
ของผู้เรียน 
อยู่ในระดับดีเลิศ 

1) การมี
คุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษา
ก าหนด 
 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตาม
เกณฑ์ที่ 
สถานศึกษาก าหนด
อยู่ระดับดีขึ้นไป 

ผู้เรียนร้อยละ  87 มี
คุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนดอยู่
ระดับดีข้ึนไป 

ผู้เรียนร้อยละ 
90.30มี
คุณลักษณะและ
ค่านยิมที่ดีตาม
เกณฑ์ทีส่ถานศึกษา
ก าหนดอยู่ระดับดี
ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

 2) ความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 
 

ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมประเพณี
ของท้องถิ่นและมี
ความ ภูมิใจใน
ความเป็นไทย 

ผู้เรียนร้อยละ 70  
สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมในท้องถิ่นหรือ
แสดงออกท่ีส่งเสริม
ความเป็นไทยตาม
ศักยภาพของแต่ละ
บุคคล 

ผู้เรียนร้อยละ  75
สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมในท้องถิ่น
หรือแสดงออกท่ี
ส่งเสริมความเป็น
ไทยตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล 

ดี 

 3) การยอมรับที่
จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่าง
และหลากหลาย 

ผู้เรียนอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุขบน
ความแตกต่างทาง  

ผู้เรียนร้อยละ 75  
สามารถอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุขบน
ความแตกต่างทาง

ผู้เรียนร้อยละ 75  
สามารถอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุขบน
ความแตกต่างทาง

ดี 
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มาตรฐาน / 
ประเด็นพิจารณา 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จที่
สถานศึกษาก าหนด 

ผลการประเมิน
ของสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ 

 วัฒนธรรมและ
ความหลากหลาย 

วัฒนธรรมและความ
หลากหลาย 

วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ
ความหลากหลาย 

 4)  สุขภาวะทาง
ร่างกาย  และจิต
สังคม 
 

ผู้เรียนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง
สมบูรณ์และ
แสดงออกอย่าง
เหมาะสมตามช่วง
วัย 

ผู้เรียนร้อยละ  79  มี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์และ
แสดงออกอย่าง
เหมาะสมตามช่วงวัย 

ผู้เรียนร้อยละ  75  
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์
และแสดงออก
อย่างเหมาะสมตาม
ช่วงวัย 

ดี 
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มาตรฐาน / 
ประเด็น
พิจารณา 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ

ที่สถานศึกษา
ก าหนด 

ผลการประเมินของ
สถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 
อยู่ในระดับดี
เลิศ 

1) มีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่
สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 
 

โรงเรียนก าหนด
เป้าหมายวิสัยทัศน์  
พันธกิจ กลยุทธ์  
และเป้าประสงค์ ที่
ครอบคลุมชัดเจน 

สถานศึกษาก าหนด
เป้าหมาย  พันธกิจ       
กลยุทธ์  และ
เป้าประสงค์ที่
ครอบคลุมชัดเจน
เหมาะสมกับสภาพ
ของสถานศึกษา 

สถานศึกษาก าหนด
เป้าหมาย พันธกิจ       
กลยุทธ์และเป้าประสงค์
ที่ครอบคลุมชัดเจน
เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 

ดีเลิศ 

  โรงเรียนมีระบบ
บริหารจัดการ
คุณภาพของ
สถานศึกษาตาม
ระบบ  PDCA 
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบ
ต่อผลการจัด
การศึกษา 

สถานศึกษามีระบบ
การบริหารจัดการที่
ดีผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ต่อผลการจัด
การศึกษาโดยใช้
ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 

สถานศึกษามีระบบการ
บริหารจัดการที่ดี
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อ
ผลการจัดการศึกษาโดย
ใช้ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ดีเลิศ 

 3) ด า เนินงาน
พัฒนาวิชาการที่
เ น้ น คุ ณ ภ า พ
ผู้ เรียนรอบด้าน
ต า ม ห ลั ก สู ต ร
ส ถ า น ศึ ก ษ า  
แ ล ะ ทุ ก
กลุ่มเป้าหมาย 
 

โรงเรียนมีการ
พัฒนางานวิชาการ 
ที่ครอบคลุมทุก
ประเภทความ
พิการ  ที่สอดคล้อง
กับหลักสูตร
แกนกลางและ
หลักสูตร
สถานศึกษา 

สถานศึกษามีการ
พัฒนางานวิชาการท่ี
เหมาะสม  
สอดคล้องกับสภาพ
ความต้องการของ
ผู้เรียนและ
สถานศึกษา 

สถานศึกษามีการ
พัฒนางานวิชาการท่ี
เหมาะสม  สอดคล้อง
กับสภาพความต้องการ
ของผู้เรียนและ
สถานศึกษา 

ดีเลิศ 

 4)  พัฒนาครู
และบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ  

โรงเรียนส่งเสริม
และสนับสนุน
พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

สถานศึกษามีการ
ส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ  และ
น ามาใช้ในการ
พัฒนางานและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

สถานศึกษามีการ
ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา
ครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ  และน ามาใช้ใน
การพัฒนางานและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน / 
ประเด็น
พิจารณา 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ

ที่สถานศึกษา
ก าหนด 

ผลการประเมินของ
สถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ 

 5) จัด
สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อ
การจัดการ
เรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ  

สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและ
สภาพแวดล้อมทาง
สังคมท่ีเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 

สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่
ปลอดภัย  เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้
ตามศักยภาพและ
ประเภทความพิการ 

สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่
ปลอดภัย  เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ตาม
ศักยภาพและประเภท
ความพิการ 

ดีเลิศ 

 6) จัดระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการ
บริหารจัดการ
และการจัดการ
เรียนรู้   

สถานศึกษา
จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการ
บริหารจัดการและ
จัดการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียน       

สถานศึกษามีการ
จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการและการ
จัดการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสมกับบริบท
ของสถานศึกษาและ
ผู้เรียน 

สถานศึกษามีการ
จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสม
กับบริบทของ
สถานศึกษาและผู้เรียน 

ดีเลิศ 
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มาตรฐาน / 
ประเด็น
พิจารณา 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบาย 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จที่
สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลการประเมิน
ของสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 
3 
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนที่
เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ   
อยู่ในระดับดี
เลิศ 

1) จัดการ
เรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง 
และสามารถ
น าไป
ประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิต  

ครูจัดท า
แผนการจัด
การศึกษาเฉพาะ
บุคคล  จัดการ
เรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิด  
และปฏิบัติจริง  
สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้อย่าง
เหมาะสมกับ
สภาพความ
พิการของแต่ละ
บุคคล 

ครูร้อยละ 79  
จัดท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะ
บุคคล  จัดการ
เรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิด  
และปฏิบัติจริง  
สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้อย่างเหมาะสม
กับสภาพความ
พิการของแต่ละ
บุคคล 

ครูร้อยละ 79  
จัดท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะ
บุคคล  จัดการ
เรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิด  
และปฏิบัติจริง  
สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้อย่างเหมาะสม
กับสภาพความ
พิการของแต่ละ
บุคคล 

ดีเลิศ 

 2)  ใช้สื่อ  
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 
อยู่ในระดับ  

ครูใช้สื่อ
เทคโนโลยี  
สารสนเทศ  
และแหล่งเรียนรู้  
ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

ครูร้อยละ  72  
ใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

ครรู้อยละ 87 ใช้
สื่อเทคโนโลยี  
สารสนเทศ  และ
แหล่งเรียนรู้  ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

 3) มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียน
เชิงบวก  

ครูจัดห้องเรียน
ให้เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้
และบริหาร
จัดการชั้นเรียน
โดยเน้น
ปฏิสัมพันธ์เชิง
บวก  ครูรักเด็ก 
และให้เด็กรักครู 

ครูร้อยละ 80  มี
การจัดห้องเรียน
ให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้และบริหาร
จัดการชั้นเรียน 
โดยเน้น
ปฏิสัมพันธ์เชิง
บวก  ครูรักเด็ก  
ให้เด็กรักครู 

ครรู้อยละ 90  มี
การจัดห้องเรียนให้
เอ้ือต่อการเรียนรู้
และบริหารจัดการ
ชั้นเรียน โดยเน้น
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  
ครูรักเด็ก  ให้เด็ก
รักครู 

ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน / 
ประเด็น
พิจารณา 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบาย 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จที่
สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลการประเมิน
ของสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ 

 4) ตรวจสอบ
และประเมิน
ผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ   
และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 
 

ครูมีการ
ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ  
ด้วยวิธีการที่
หลากหลายและ
น าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

ครูร้อยละ  83  
มีการตรวจสอบ
และประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

ครูร้อยละ  85  มี
การตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ
และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

ดีเลิศ 

 5) มีการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้
ข้อมูลป้อนกลับ
เพ่ือปรับปรุง   

ครูมีการพัฒนา
ตนเองและมีการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อน
กลับ  จัดท าวิจัย
เพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนการ
สอน 

ครูร้อยละ  80  
มีการพัฒนา
ตนเองแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ และการ
จัดท าวิจัยเพื่อ
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน 

ครูร้อยละ  87  มี
การพัฒนาตนเอง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้วยวิธีการต่าง ๆ 
และการจัดท าวิจัย
เพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนการ
สอนและน าไป
เผยแพร่ได้ 

ดีเลิศ 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์  
สังเคราะห์  เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา(3-5 ปี)  และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้ น  จากผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  
พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  ดังนี้ 
ระดับปฐมวัย 
ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพเด็ก 
1. ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 
2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศมีกระบวนการพัฒนาเด็กท่ีหลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับประทานอาหารที่สะอาด ถูก
สุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจ าทุกวันอย่างสม่ าเสมอ มีการชั่ง
น้ าหนัก วัดส่วนสูง ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง มีกิจกรรมออกก าลังกายหน้าเสาธงทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 15.30-16.00 
น. จัดหา อุปกรณ์ ซ่อมแซมสนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัย สะดวก พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา  ไม่มีจุดที่เป็น
อันตราย มีกฎ กติกา ข้อตกลงในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย หลีกเลี่ยงจากอันตราย มีการจัดบอร์ดให้ความรู้แก่
เด็กเกี่ยวกับโรคติดต่อในชุมชน โรคติดต่อจากการอยู่ร่วมกัน อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจ าวัน มีการรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด มีการจัดโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ในกิจกรรมสุขบัญญัติ 10 ประการ และ กิจกรรมงาน
อนามัยและพยาบาล เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับเด็ก และได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบางกะพี้ ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้เด็กได้เล่นกีฬาตาม
ความสามารถ สนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับอ าเภอ มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ มี
มารยาทที่ดี ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน สามารถรับประทานอาหารด้วย
ตนเองและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร รู้จักดูแลรักษาความสะอาด ทั้งภายในและนอกห้องเรียน โดยการ
จัดกิจกรรมแบ่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพ่ือนในห้องเรียน ท างานร่วมกับเพ่ือนๆ ได้ โดยการใช้
กิจกรรมกลุ่มในการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ รู้จักเก็บของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ ของตน และของส่วนรวม 
ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักประเพณีวัฒนธรรม ด้วยกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย รู้จักทดแทนบุญคุณพ่อ แม่ ครู โดย
จัดกิจกรรมวันส าคัญทางชาติ กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันพ่อ วันแม่ วันไหว้ครู วันเข้าพรรษา 
ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาสิ่งของของผู้อ่ืนมาเป็นของตน มี
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ความอดทน        มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส มีการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี ให้
นักเรียนได้วาดภาพ ระบายสี เพ่ือสร้างจินตนาการและมีอารมณ์ผ่องใส ให้เด็กได้ท ากิจกรรมด้วยความสนุกสนาน                  
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยครูได้ด าเนินการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนตาม
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และมีการจัดกิจกรรมร้อง เล่น เต้น อ่าน ให้เด็กได้แสดงออกตามศักยภาพของ
ตน  โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
โดยการเข้าร่วมกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ท าให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการทดลอง การสังเกต ความคิด
สร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา มีการจัดกิจกรรมวันวิชาการ เพ่ือการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆ รอบตัว กล้าซักถามเพ่ือค้นหาค าตอบ มีการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทาง
ภาษา มีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้เด็กอ่านนิทานและเล่านิทานที่ตนเองอ่านให้ครูและเพ่ือนฟัง จากกิจกรรมเล่า
นิทานก่อนนอน  มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆ  มีการ
สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี การตัด ฉีก ตัด ปะ ส่งเสริมให้เด็กได้เสนอผลงานด้วยภาษา
ที่เหมาะสมตามวัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพ่ือให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก เรียนรู้นอก
สถานที่ แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 
2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

- รายงาน สรุป โครงการ/กิจกรรม 
- เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้               
- เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ สังเกตได้จากการกล้าพูด กล้า

แสดงออก รู้จักเข้าแถว รอคิว ในการรับประทานอาหาร รู้จักหน้าที่รับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายทั้งในและ
นอกห้องเรียน ตามเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ร่าเริง แจ่มใส  

- เด็กมีพัฒนาด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม สังเกตได้จากการช่วยเหลือตนเอง
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน รู้จักเก็บสิ่งของเครื่องใช้ ทั้งของส่วนตัวและส่วนรวม รู้จักยิ้ม ทักทาย อยู่เป็นนิจ อยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

- เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ คิดเป็น  
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ 
50 คน ต่ ากว่าเกณฑ์ 1 คน มีทักษะการเคลื่อนไหว
ตามวัย สามารถดูแลสุขภาพและหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่
เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด มีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน 
ร่วมกิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญา
เรียนรู้ได้ตามกิจกรรมประจ าวันอย่างดี 
 

-ด้านการมีความคิดรวบยอด การแก้ปัญหาที่เกิดจาก
การอ่าน 
-การท ากิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย 
-การพัฒนา ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดี เช่น การล้างมือ
ก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือก่อนออกจากห้องน้ า 
ห้องส้วม และการเลือกรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ ให้เป็นนิสัย 
- นักเรียนปฐมวัยกลุ่มออทิสติกและกลุ่มพิการซ้อนบาง
ราย ที่มีปัญหาเก่ียวกับระบบด้านสมอง ยังไม่สามารถ
พัฒนาทักษะต่างๆได้ตามวัย 
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แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น (ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม) 
โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
2)  โครงการส่งเสริมสมรรถภาพและสุนทรียภาพผู้เรียนทางด้านศิลปะและดนตรี 
3)  โครงการหนูน้อยสุขภาพดีมีสุข 
 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 
2.1  วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
              การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศได้มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธ
กิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน มีองค์ประกอบที่ส าคัญเพ่ือที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัยได้แก่ การ
พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น พิจารณาจากวัยของเด็ก  ประสบการณ์ของเด็ก โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่ง
พัฒนาเด็กทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ มีการ
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ ส าหรับด้านระบบกลไก การเสริมสร้างความตระหนักรับรู้ และความเข้าใจ
การจัดการศึกษาปฐมวัย โดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา โดยให้มีการ
ประสานความร่วมมือเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
    โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ ได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นซึ่งเอ้ือประโยชน์ และอ านวยความ
สะดวกต่อการพัฒนาเด็ก ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญา คือ จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการเพ่ือ
การจัดการเรียนรู้  เช่น จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์เพ่ือให้เด็กได้ศึกษาหาข้อมูลทางโลกออนไลน์  จัดให้มีอุปกรณ์ 
ของเล่น ของใช้ เครื่องนอน เครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้พอเพียงกับเด็ก โดยจัดให้เหมาะสม สะอาด 
ปลอดภัย ให้มีมุมหนังสือที่จ าเป็นต่อพัฒนาการของเด็กให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย จัดให้มีเครื่องเล่นสนามที่
เหมาะสมปลอดภัย จัดให้มีพ้ืนที่ส าหรับแปรงฟัน  ล้างมือ ท าความสะอาดร่างกาย ห้องน้ าห้องส้วม พร้อมอุปกรณ์
ที่จ าเป็นและเหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรเฉพาะความพิการที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและ
หลักสูตรปฐมวัย เป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น
และการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นจัดครูที่เหมาะสมกับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูผู้สอนที่จบการศึกษาด้านการศึกษาพิเศษ และครูผู้สอนได้ผ่านการอบรมและ
พัฒนา มีการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางด้านการดูแลเด็กปฐมวัย เพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ส่งผลให้ครูในระดับชั้นปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์ในการ
ออกแบบการจัดกิจกรรม ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครองมีการจัดสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและ
รายกลุ่ม มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน มุ่งเน้นให้เกิดการ
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เรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ มีการจัดสิ่งอ านวย
ความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลั กสูตร
การศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท า
รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝ่าย
มีส่วนร่วม พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
2.2  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

-  แผนปฏิบัติการ หลักสูตร 
-  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
-  รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร  
-  การจัดและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
-  โครงการทัศนศึกษา 
 - แผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
 - รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี   

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

- มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  
4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 
 ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 

        -  จัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียน 
        - ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 
       - จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัย และพอเพียง 
        - ก าหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจน 

แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น (ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม) 
      1)  โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
      2)  โครงการส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
1. ระดับคุณภาพ   ดี 
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 
2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

จัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความส าคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือสามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างเป็นสุข  ภายใต้ค าว่า เก่ง ดี มีสุข ประสบการณ์
ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียนผ่านเล่น เพ่ือให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนา

22 



ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
หลักสูตรเฉพาะความพิการร่วมกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับวัย  ดังนี้ ด้าน
ร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการ เพ่ือให้ร่างกายทุกส่วน
ทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์
ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน มีความรับผิดชอบ
ด้านสังคม   เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีสัมมา
คารวะต่อผู้ใหญ่ ด้านสติปัญญา มีความคิดรวบยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพ้ืนฐานแสวงหา
ความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียน
ผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายบุคคลและรายกลุ่ม  เพ่ือก่อให้เกิดความมีน้ าใจ 
ความสามัคคี การแบ่งปัน และการรอคอย เพ่ือส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข  จัดบรรยากาศในชั้น
เรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความเห็นอกเห็นใจ มีความ
เอ้ือเผื่อเผื่อต่อกันและกัน ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน และปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน 
 ห้องเรียนมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ อากาศปลอดโปร่ง มีแสงสว่างเพียงพอ กว้างขวางพอเหมาะ มี
มุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใส และมีสื่อการเรียนรู้ที่ เ อ้ือต่อการจัด
ประสบการณ์การเรียนการสอน การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และ
การจัดกิจวัตรประจ าวัน ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การสอบถาม   การส ารวจ และ
การวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพ่ือได้น าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของ
เด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และ        อัตลักษณ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการ
ประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมิน
ตนเองประจ าปี มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมทั้ง
รายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 - มุมประสบการณ์ 
 - แบบบันทึกการพัฒนาการของเด็ก 
 - รายงานผลการประเมินตนเอง 
 - บรรยากาศห้องเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้ อากาศปลอดโปร่ง มีแสงสว่างเพียงพอ  กว้างขวางพอเหมาะ  

- มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้   
 - การจัดกิจวัตรประจ าวัน    
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
เด็กมีพัฒนาการอย่างสมดุล  จัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม 
 มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ 
ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 
 

 พัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบสาธารณูปโภค 
จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน 

แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น 
1)  โครงการปรับปรุงหลักสูตรเฉพาะความพิการให้สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย 
2)  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
3)  โครงการพัฒนาเครื่องเล่นสนาม 
4)  โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
5)  โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพผู้เรียนด้านศิลปะและดนตรี 
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี  จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้
ยิน  นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  มีนักเรียนระดับอนุบาล  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จ านวน 
236 คน  บุคลากรจ านวน 57  คน  จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR)   ปีการศึกษา 2561  
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  และหน่วยงานอ่ืน ๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม    อยู่ในระดับ  ดีเลิศ  มีผล
การด าเนินงาน  ดังต่อไปนี้   
 โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจ านวน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและ 2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมี
ความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  การคิดค านวณ  คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  การสื่อสาร  และการมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน  เจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ  ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด  และมีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม  ความภูมิใจในท้องถิ่น  และความเป็นไทยการยอมรับที่
จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  โดยมีประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียน ดังนี้  นักเรียน
มีทักษะในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดในแต่ละ
ระดับชั้น  มีความสามารถในการคิดจ าแนก  แยกแยะ  ใคร่ครวญไตร่ตรอง  พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ  มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  มีความสามารถใน
การรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม  เชื่อมโยงองค์ความรู้  และประสบการณ์มาใช้ในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวคิด  โครงการ  โครงงาน  ชิ้นงาน  ผลผลิตความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง  และสังคมในด้านการเรียนรู้  การสื่อสาร  การท างาน  อย่าง
สร้างสรรค์  และมีคุณธรรมมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้  
ความเข้าใจ  ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ  หรือผลการทดสอบ
อ่ืน ๆ มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ  เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น  การท างานหรือ
งานอาชีพมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  เคารพในกฎกติกา  มีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษา
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ก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคมมีความภูมิใจในท้องถิ่น  เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย  รวมทั้งภูมิปัญญา  ผู้เรียนยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในด้าน  เพศ  วัย  เชื้อชาติ  ศาสนา  ภาษาวัฒนธรรม  ประเพณี  มีการรักษาสุขภาพกาย  
สุขภาพจิต  อารมณ์  และสังคม  แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมี
ความสุข  เข้าใจผู้อื่น  ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น  
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ เพ่ือให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา  ในโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี  การด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา  ผลการจัด
การศึกษาที่ผ่านมา  โดยใช้ข้อมูลฐานในการก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจอย่างชัดเจน  ในการ
ด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  เชื่อมโยงกับ
ชีวิตจริง  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ  
ทางด้านวิชาชีพ  ตามความต้องการของครูและสถานศึกษา  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ  และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมอกับ
สภาพของโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี  โดยประเมินภาพความส าเร็จดังนี้  โรงเรียนมีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจที่โรงเรียนก าหนดชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  ความต้องการของชุมชน  
ท้องถิ่น  วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด  รวมทั้ง ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม  มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบัติ  ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  มีการ
บริหารอัตราก าลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการนิเทศภายใน  น าข้อมูลมาใช้
ในการพัฒนาบุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน  ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบ
ต่อการจัดการศึกษามีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ  พัฒนาหลักสูตร  กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครองคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  รวมถึงการจัดการเรียนการสอน
ของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมและกลุ่มเรียนร่วมด้วย  มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความ
ต้องการและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้ เ รียนจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ภายในและภายนอกห้องเรียน  และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ื อต่อการจัดการ
เรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ  มีความปลอดภัยจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  สนับสนุนการบริหารจัดการ  
และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน  จัดหา  พัฒนาและบริการด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศ  
จัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม  
อย่างหลากหลาย  มุ่งส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active  learning)  ให้ผู้เรียนผ่าน
กระบวนการคิด  ปฏิบัติจริง  เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม  ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และน าผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง  ครูใช้สื่อ  และแหล่งเรียนรู้         มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก  เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
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น าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน  ครูผลิตนวัตกรรม  แผนการจัดการเรียนรู้  อีก
ทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา  หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย  ก าหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้  สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้
นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม  ได้ลงมือปฏิบัติจริง  จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการ
คิด  เช่น  จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ  และบรรยากาศตาม
สถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  ครูใช้สื่อการเรียนการสอน  นวัตกรรมและเทคโนโลยี  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้  ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียน  ปี
การศึกษาละ 2 เรื่อง  โดยก าหนดประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  ดังนี้  ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  ให้นักเรียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้  มีแผนการจัดการเรียนรู้  และจัดกิจกรรมส าหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ  ได้แสดงความคิดเห็น  ได้แสดงออก  เป็นผู้สามารถสรุปองค์ความรู้  น าเสนอผลงาน  และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ครูใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้  รวมทั้งน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้  นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย  ครูมีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก  เน้นการมีปฏิสัมพันธ์  ระหว่างเด็กกับครู  ครูกับเด็ก  เด็กกับเด็ก  เด็กรักการเรียนรู้  และ
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  ครูร่วมกันออกแบบการวัดผลประเมินผลเพ่ือตรวจสอบ  และประเมินผู้เรียน
อย่างมีขั้นตอน  ใช้เครื่องมือ  วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม  พร้อมทั้งน าผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน  ครุผู้สอนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ (PLC)  เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  และ
น าไปปรับปรุง / พัฒนาการจัดการเรียนรู้   
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษา : ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1. ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
2. วิธีการพัฒนา / ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์  ที่สนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง  
 2.1  วิธีการพัฒนา / ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรีส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  โดยการด าเนินงาน / กิจกรมอย่างหลากหลาย  ได้แก่งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้  
มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2560)  เพ่ือให้
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ครูใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอน  การพัฒนาผู้เรียน  ส่งเสริม  สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย
ที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  
และคุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่รวมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  ซึ่งสอดรับ
กับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  ที่ได้มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นคนดี  มี
ปัญญา  มีความสุข  ดังนั้นโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี           จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้าน
คุณภาพผู้เรียนจ านวน 2 ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 2)  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  การ
คิดค านวณ  รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  มีความสามารถในการวิเคราะห์  คิด
อย่างมีวิจารณญาณ  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  การสื่อสาร  และการมี
ความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน  เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียน
มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  และมีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม  ความภูมิใจใน
ท้องถิ่น  และความเป็นไทยยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 2.2  ข้อมูล  หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 ประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผุ้เรียนที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  ได้แก่ 1) โครงการแข่งขันทักษะและจัดนิทรรศการทางวิชาการ กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
กิจกรรมวันสุนทรภู่  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  กิจกรรมท่องโลกคณิตศาสตร์  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  
กิจกรรมวันคริสต์มาส  กิจกรรมวันวิชาการ  กิจกรรมวันอาเซียน  กิจกรรมโต้วาที  กิจกรรมประกวดมารยาทงาม
อย่างไทย 2) โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์   กิจกรรม
ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  กิจกรรม STEM สร้างสรรค์  กิจกรรมประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้  3) 
โครงการอ่านออกเขียนได้ กิจกรรมภาษาไทยวันละค า  กิจกรรมเล่านิทานก่อนนอน  กิจกรรมเล่าข่าวภาษามือ 
กิจกรรมตะกร้าความรู้  กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละค า  กิจรรมธนาคารค าศัพท์  4) โครงการค่ายศิลปะหรรษา  
5)  โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  กิจกรรมท่องโลกเทคโนโลยี  กิจกรรม  
Google Education   6)  โครงการฝึกประสบการณ์ท างาน  7)  โครงการท่องโลกอาชีพ  กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ  
กิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้น  กิจกรรมสหกรณ์  กิจกรรมส่งเสริมอาชีพอิสระ  กิจกรรมศึกษาดูงานสถาน
ประกอบการ  8)  โครงการห้องสมุดมีชีวิต  กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  กิจกรรมบรรณารักษ์น้อย  9) โครงการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น   10)  โครงการพัฒนาภาษามือ  กิจกรรมแข่งขันทักษะ
ภาษามือนักเรียน 11)  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ  12)  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านดนตรี  13)  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านนาฏศิลป์ 14)  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านภาษาอังกฤษ  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ได้แก่ 1) โครงการโรงเรียนคุณธรรม  กิจกรรมประกวด
โครงงานคุณธรรม  2) โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  กิจรรมสุขบัญญัติ 10 ประการ  กิจรรมงานอนามัยและ
งานพยาบาล  3)  โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กนักเรียนที่มีปัญหาภาวะโภชนาการเริ่มอ้วนและอ้วน 4) 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา  กิจกรรมกีฬานักเรียนแห่งชาติ  กิจกรรมกีฬาคนพิการ
แห่งชาติ  กิจกรรมชมรมจักรยาน   และกิจรรมค่านิยม 12 ประการ  กิจรรมวันส าคัญของชาติ   กิจรรมวันส าคัญ
ทางศาสนา  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย  กิจรรมลูกเสือเนตรนาร  และบ าเพ็ญประโยชน์  กิจกรรมเข้าค่าย
คุณธรรม  กิจกรรมหอนอนสัมพันธ์  กิจกรรมพ่ีดูแลน้อง  กิจกรรมเข้าค่ายปรับพ้ืนฐานพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
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กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตผู้เรียน  กิจรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน  กิจกรรมวันเอดส์โลก  กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพ
ติดโลก  กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน  กิจกรรมแต่งผ้าไทย  กิจกรรมส่งเสริมการออกก าลัง
กาย  กิจรรมธนาคารขยะ   กิจกรรมอุ่นไอรัก  กิจกรรมเยี่ยมบ้าน กิจกรรมธนาคารโรงเรียน 
3.  จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน  

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
          สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้
ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียน
ให้พัฒนาสูงขึ้น  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการ
ปฏิบัติ  เน้นทักษะในการอ่าน  การเขียน  และการคิด
ค านวณ  ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ  มีทักษะ
พ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีการจัดแหล่ง
เรียนรู้ภายในได้อย่างเหมาะสม  มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่
ทันสมัย  ผู้ เรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตดี  กล้า
แสดงออก  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

          การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์
ยังขาดการปฏิบัติที่ต่อเนื่อง  จริงจัง  การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์แต่ละกลุ่มสาระประสบผลส าเร็จในระดับ
หนึ่ง  นักเรียนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับการพัฒนา
ต่อไป  ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของนักเรียนมีแนวโน้ม
เปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นโดยรวม  แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ใน
บางกลุ่มสาระการเรียนรู้   จึงต้องมุ่งเน้นพัฒนา
ต่อไป  รวมถึงการจัดกิจรรมด้านการอ่าน         การ
เขียน  ค านวณให้กับนักเรียนที่มีข้อจ ากัดต่าง ๆ 
ตามความพิการ  ควรได้รับการพัฒนาให้เหมาะสม
ตามศักยภาพ  โดยเปรียบเทียบความก้าวหน้าและ
การพัฒนาของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

 
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

1) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  และการคิดค านวณเป็นไปตาม 
เกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น 

2) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก  แยกแยะ  ใคร่ครวญไตร่ตรอง  พิจารณา 
อย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล  

3) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม   
เชื่อมโยงองค์ความรู้  และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

4) พัฒนาให้นักเรียน  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา 
ตนเอง  และสังคมในด้านการเรียนรู้  การสื่อสาร  การท างานอย่างสร้างสรรค์  และมีคุณธรรม 

5) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้าน 
ความรู้  ความเข้าใจ  ทักษะ  และกระบวนการต่าง ๆ   

6) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐานในการ 
จัดการเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น  มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  เคารพในกฎ
กติกา 

7) พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษามี่ความภูมิใจในท้องถิ่น  เห็นคุณค่าของ 
ความเป็นไทย  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย 
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8) พัฒนาให้นักเรียน  มีการรักษาสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  อารมณ์  และสังคม  แสดงออกอย่าง 
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา  ข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์  ที่สนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 
 2.1  วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา  
 เพ่ือให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ในโรงเรียนโสตศึกษาปาน
เลิศจังหวัดลพบุรี  การด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา  ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  โดยใช้ข้อมูลฐานในการ
ก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน  ในการด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  
ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  เชื่อมโยงกับชีวิตจริง  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา  
ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ  ตามความต้องการของครูและสถานศึกษา  
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  และจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ
จังหวัดลพบุรี 
 2.2  ข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์  ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  ได้แก่  โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  
และพันธกิจที่โรงเรียนก าหนดชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  ความต้องการของชุมชน  มีระบบการ
บริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบัติ  ติดตาม  
ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  มี การบริหารอัตราก าลัง  ทรัพยากรทาง
การศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  และ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน  ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา  มีการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ  รวมถึงการจัดการเรียนการสอน  มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและ
บุคลากรตรงตามความต้องการและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภายในและภายนอกห้องเรียน  และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีคุณภาพ  มีความปลอดภัย  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  สนับสนุนการบริหาร
จัดการ  และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน  พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศ  มี
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
3. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
          โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ       
ที่ก าหนดไว้ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
ตามความต้องการของชุมชุน  วัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดการศึกษาของชาติ  วัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดการศึกษาของชาติ  นโยบายของรัฐบาล

          โ ร ง เ รี ย น ค ว ร จั ด ใ ห้ มี อ า ค า ร แ ล ะ
ห้องปฏิบัติการที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนรู้  มีการนิเทศ  ติดตาม ที่ชัดเจน 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
และต้นสังกัด   ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  
พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา  และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครู
และบุคลากรให้มีความเชี่ ยวชาญตรงตามความ
ต้องการ  ให้เป็นชุมชนการเรียนร้างวิชาชีพ  มาใช้ใน
การพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงข้ึน 
1) มีโครงการการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ  การพัฒนาหลักสูตร 
2) กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
3) โครงการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 
4) โครงการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา  ข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์  ที่สนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง   
 2.1  วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรีส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  โดยการด าเนินงาน/กิจรรมอย่างหลากหลาย  ได้แก่  งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา  ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.2560) ส่งเสริมให้ครูจัดการ
เรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active  learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด  ปฏิบัติจริง  เพ่ือน าไปสู่การ
เรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม  ครูรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล  ด าเนินการตรวจและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และน าผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง  ครูใช้สื่อ  และแหล่งเรียนรู้  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  เพ่ือให้เด็ก
รักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้และสอนตามแผน   ครูผลิตนวัตกรรม  แผนการจัดการเรียนรู้อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา  หน่วย
การเรียนรู้ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้  สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย  ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับ
หน่วยการเรียนรู้  สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม  ได้ลงมือปฏิบัติ
จริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด  เช่น  จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  ครูมี
การมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ  และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ  ทั้งภายในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน  ครูใช้สื่อการเรียนการสอน  นวัตกรรมและเทคโนโลยี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีการประเมินคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้  ครูทุกคนท าวิจัยในชั้นเรียน             ปีการศึกษาละ 2 เรื่อง 
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2.2  ข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์  ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ที่สนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง  ได้แก่หลักสูตรสถานศึกษา  หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม  กิจกรรมชุมนุม  ให้นักเรียนเลือกตามความ
ถนัดและความสนใจผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  การบันทึกการใช้ สื่อ  เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้  
เอกสารการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวกโดยครูมีวิจัยชั้นเรียนและน าผลไปแก้ไขปัญหาจริง  ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมวันวิชาการ  ให้นักเรียนน าเสนอผลงาน  และครูจัด
นิทรรศการแสดงผลงานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาในเครือข่าย   
3. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
          ครูมีความตั้งใจ  มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน  
โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้  ที่เน้นทักษะ
กระบวนการคิด  ได้ปฏิบัติจริง  มีกาให้วิธีการและ
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  ให้นักเรียนแสวงหาความรู้  
จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้  

           ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้  และการให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้
พัฒนาตนเอง  
 

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
1) โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2) โครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
3) โครงการพัฒนาการใช้สื่อ  เทคโนโลยี สู่ห้องเรียน 
4) โครงการส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และน าไปใช้จริง 

กิจกรรมส าหรับนักเรียน 
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ภาพกิจกรรม  ปีการศึกษา 2561 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพกิจกรรม  ปีการศึกษา 2561 



 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 
ที่  117 / 2562 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน 

ประจ าปีการศึกษา  2561 
………………………………………….  .   

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.  ศ.   2542 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษามาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ประกอบด้วยระบบประกันภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้
มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ .ศ. 
2561  ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่
ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับ
ปฐมวัย 3 มาตรฐาน  ได้แก่  คุณภาพของเด็ก  กระบวนการบริหารและการจัดการ   การจัดประสบการณ์ที่เน้น
เด็กเป็นส าคัญ  และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  3 มาตรฐานได้แก่คุณภาพของผู้เรียนกระบวนการบริหารและการ
จัดการกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ือน าเสนรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่
ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความ
พร้อมในการรับการประเมินภายนอก  โดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) นั้น  โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรีจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดท ารายงาน
ประจ าปีการศึกษา 2561   ดังนี้ 

 
1.   คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 

1.1 นางสุวรรณทนา        ชื่นอยู่  ผู้อ านวยการโรงเรียน         ประธาน 
1.2 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ฤทธิ์    ทองด ี    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ    กรรมการ 
1.3 นางธัณย์สุตา       ศักดิ์นิธินนท์ ครูช านาญการพิเศษ        กรรมการ 
1.4 นางสาวลัดดา       กระแสทรง ครูช านาญการ         กรรมการ 
1.5 นางสายรุ้ง        มณีอินทร์  ครูช านาญการ          กรรมการ 
1.6 นายกชกษิดิศ       ฟักนุช  คร ู          กรรมการ 
1.7 นางสาวลัดาวัลย ์      โสมสะอาด  ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ  



                                                                                              
มีหน้าที่ ให้ค าแนะน า ปรึกษา อ านวยความสะดวก แก้ไขปัญหาในการด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษา แก่คณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 
2.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ประกอบด้วย 

2.1 นางสาวอารียา  ก่อกุศล       ประธาน 
2.2 นางสาวเจนจิรา  ลิ้นจี่       กรรมการ 
2.3 นางสาวเข็มทอง  หรุ่นเลิศ      กรรมการ 
2.4 นางสาวกวินนา  เชื้อจาด      กรรมการ 
4.5 นางสาวพาสุข  เกียรติ์อนันต์ชัย      กรรมการ 
2.6 นางสาวนิภาพรรณ  มั่งงาม      กรรมการและเลขานุการ 

 
3.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 
 3.1  นางธัณย์สุตา  ศักดิ์นิธินนท์     ประธาน 
 3.2  นางสายรุ้ง   มณีอินทร์     กรรมการ 
 3.3  นางสาวลัดดา  กระแสทรง     กรรมการ 
 3.4  นายกชกษิดิศ  ฟักนุช      กรรมการ 
 3.5  นางพรศิริ   ตันพัฒนา     กรรมการ 
 3.6  นางสาวสภุารัตน์   ผลมะม่วง    กรรมการ 
 3.7  นางสาวปิยานุช  เนียมหวาน     กรรมการ 
 3.8  นายนัฐพงษ์  แย้มทับ      กรรมการ 
 3.9  นายศักดิ์ชัย  แซ่อัง      กรรมการ 
 3.10 นายสุเมธ   ประวัติกล้า     กรรมการ 
 3.11 นางสาวอภิญญา  ชูชมชื่น      กรรมการ 
 3.12 นางสาวสุพรรษา เศษสิงห์     กรรมการ 
 3.13 นางละเอียด  แซ่ซ้องจิตคุณธรรม    กรรมการ 
 3.14 นายมหิสรณ์  เจริญผล     กรรมการ 
 3.15 นางสาวกุลวดี  บุตรศรี      กรรมการ 
 3.16 นายอาทิตย์  มงคลศิริพัฒนา     กรรมการ 
 3.17 นางสาวเจนจิรา  แน่นเนือง     กรรมการ 
 3.18 นางสาวพสชนันท์  ประจ าทอง     กรรมการ 
 3.19 นางสาวบุษบา  หอมจันทร์     กรรมการ 
 3.20 นายวิทยา  คล้อยตาม     กรรมการ 
 3.21 นางสาวเกตุมณี  เทศลงทอง     กรรมการ 
 3.22 นางสาวสายฝน  สิงโตทอง     กรรมการ  



 3.23 นางสาวภาพิมล  สะอาด      กรรมการ 
 3.24 นางสาวสุกัญญา  เบี้ยจรัส     กรรมการ  
 3.25 นางสาวศิริพร  ศรีทอง      กรรมการ 
 3.26 นางสาวนิชา  เที่ยงตรงจิตร์     กรรมการ 
 3.27 นางสาวรพีพรรณ  วงศ์ใหญ่     กรรมการ 
 3.28 นายธนาวุฒ ิ มีแสง     กรรมการ 
 3.29 นางสาวลัดาวัลย ์ โสมสะอาด     กรรมการและเลขานุการ 
 
มีหน้าที่ดังนี้ 

1.   วางแผนก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
2.   ก ากับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

ภายในสถานศึกษา 
3.   เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯจากตัวแทนในคณะกรรมการประกัน 

คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน และท าหน้าที่ตรวจสอบ ทบทวน รายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
4.   ให้โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของ 

การบริหารการศึกษาที่ประกอบด้วย 8 ประการคือ 
1) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพมาตรฐาน 

การศึกษาของสถานศึกษา 
3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
4) การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
5) จัดให้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
6) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7) จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
8) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

5.   ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของสถานศึกษา 
 

4.   คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา  2561 
ประกอบด้วย 

4.1 นางสาวลัดาวัลย์  โสมสะอาด         ประธาน 
4.2 นางสาวสายฝน  สิงห์โตทอง    กรรมการ 
4.3 นางสาวนิชา  เที่ยงตรงจิตร์    กรรมการ 
4.4 นางสาวนิภาพรรณ  มั่งงาม     กรรมการ 
4.5 นางสาววรญารัตน์  จันทร์โพธิ์    กรรมการและเลขานุการ 



  
       มีหน้าที่ ด าเนินการรวบรวมข้อมูล จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 
2561  เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ด าเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรูปแบบการประเมิน          ให้ได้
ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงที่สุด จัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด จ านวน 1 เล่ม ภายใน      วันที่ 30 
มิถุนายน 2561 ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อย อันจะยังส่งผลให้เป็นไปตามทิศทางและวัตถุประสงค์การพัฒนา
การศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาต่อไป 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
สั่ง ณ วันที่    28   กุมภาพันธ์ พ.  ศ.   2562 

 
 
 

(ลงชื่อ) 
( นางสุวรรณทนา  ชื่นอยู่ ) 

                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 

ของโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 
ส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

............................................................................................................................. ................ 
     มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี  เมื่อวันที่  7  
พฤษภาคม  พ.ศ.  2562   พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 
2561 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้ 
 
 

ลงชื่อ 
( ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ฤทธิ์  ทองดี ) 

ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 

 
 

ลงชื่อ 
( นางสุวรรณทนา  ชื่นอยู่ ) 

โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ประกาศโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 
เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2561 
....................................................................................  

 
ตามที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา         

พ.ศ. 2561  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมาย  และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพ ในรอบต่อไป  ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน          
และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประกาศ  ณ  วันที่ 6 สิงหาคม  2561  โรงเรียนโสตศึกษา
ปานเลิศจังหวัดลพบุรีจึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชน  ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา  การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามมาตรฐานการศึกษา

ประกอบกับมติคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี  จึงได้ก า หนดค่า
เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้  เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและ
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และการประเมินคุณภาพภายใน 

 
 ประกาศ ณ วันที่   18   เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2562 
 
 
      ( นางสุวรรณทนา  ชื่นอยู่ ) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 
 
 
 



การก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 

เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
ประเภทบพร่องทางสติปัญญา 

 

มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. 
มาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจงัหวัดลพบุรี 
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก  ดี 
 1.1  มีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุข

นิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
1.1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่
ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

ดีเลิศ 

 1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  
และแสดงออกทางอารมณ์ได้  

1.2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และ
แสดงออกทางอารมณ์ได้  

ดีเลิศ 

 1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  
และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

1.3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และ
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

ดี 

 1.4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มี
ทักษะการคิดพ้ืนฐาน  และแสวงหาความรู้ได้ 

1.4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้          มี
ทักษะการคิดพ้ืนฐาน  และแสวงหาความรู้ได้ 

ดี 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   ดีเลิศ 
 2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 

สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
2.1  สถานศึกษามีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง        
4  ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

ดีเลิศ 

 2.2  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 2.2  สถานศึกษาจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ดีเลิศ 
 2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด

ประสบการณ ์
2.3  สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการ
จัดประสบการณ์ 

ดีเลิศ 

 2.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  
อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 

2.4 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  
อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 

ดีเลิศ 



มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. 
มาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจงัหวัดลพบุรี 
ระดับคุณภาพ 

 2.5  ให้บริการสื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
สื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์  

2.5  สถานศึกษาให้บริการสื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์  

ดีเลิศ 

 2.6  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

2.6  สถานศึกษามีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
 3.1  จั ดประสบการณ์ที่ ส่ ง เ สริม ให้ เด็ กมี

พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
3.1  ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุก
ด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

ดีเลิศ 

 3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  
เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

3.2  ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่น
และปฏิบัติอย่างมีความสุข 

ดีเลิศ 

 3.3  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

3.3  ครูจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

ดีเลิศ 

 3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและ
น าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

3.4  ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผล
การประ เมิ น พัฒนาการ เด็ ก ไปปรั บปรุ ง ก า รจั ด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ 

 
 
 

 
 
 
 
 



การก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 

เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน 

 

มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. 
มาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจงัหวัดลพบุรี 
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก  ดีเลิศ 
 1.1  มีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุข

นิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
1.1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่
ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

ยอดเยี่ยม 

 1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  
และแสดงออกทางอารมณ์ได้  

1.2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และ
แสดงออกทางอารมณ์ได้  

ดีเลิศ 

 1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  
และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

1.3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และ
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

ยอดเยี่ยม 

 1.4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มี
ทักษะการคิดพ้ืนฐาน  และแสวงหาความรู้ได้ 

1.4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้          มี
ทักษะการคิดพ้ืนฐาน  และแสวงหาความรู้ได้ 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   ดีเลิศ 
 2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 

สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
2.1  สถานศึกษามีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง        
4  ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

ดีเลิศ 

 2.2  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 2.2  สถานศึกษาจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ดีเลิศ 
 2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด

ประสบการณ ์
2.3  สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการ
จัดประสบการณ์ 

ดีเลิศ 

 2.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  
อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 

2.4 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  
อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 

ดีเลิศ 



มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. 
มาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจงัหวัดลพบุรี 
ระดับคุณภาพ 

 2.5  ให้บริการสื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
สื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์  

2.5  สถานศึกษาให้บริการสื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์  

ดีเลิศ 

 2.6  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

2.6  สถานศึกษามีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
 3.1  จั ดประสบการณ์ที่ ส่ ง เ สริม ให้ เด็ กมี

พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
3.1  ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุก
ด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

ดีเลิศ 

 3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  
เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

3.2  ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่น
และปฏิบัติอย่างมีความสุข 

ดีเลิศ 

 3.3  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

3.3  ครูจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

ดีเลิศ 

 3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและ
น าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

3.4  ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผล
การประ เมิ น พัฒนาการ เด็ ก ไปปรั บปรุ ง ก า รจั ด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 



การก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 

เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2561  ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา 

 

มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. 
มาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจงัหวัดลพบุรี 
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน ดี 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน                                                                                              ดี 
 1.1.1  มีความสามารถในการอ่าน   

การเขียน  การสื่อสาร  และการคิดค านวณ  
1.1.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน   
การสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 

ดี 

 1.1.2 มีความสามารถในการวิเคราะห์  คิด 
อย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  และแก้ปัญหา 

1.1.2  ผู้เรียนมีความสามารถในการ  คิดวิเคราะห์และ
คิดอย่างมี วิจารณญาณ  อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  และแก้ปัญหาได้ตามเกณฑ์ 

ดี 

 1.1.3 มีความสามารถในการสร้าง 
นวัตกรรม 

1.1.3 ผู้เรียนมีผลงานหรือชิ้นงานจากการท างานกลุ่ม
หรือเดี่ยวได้  และสามารถอธิบายหลักการแนวคิด  
ขั้นตอนการท างานและปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ 

ดี 

 1.1.4 มีความสามารถในการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1.1.4 ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยี  
สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลได้   

ดี 

 1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร 
สถานศึกษา 

1.1.5 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร 
สถานศึกษา 

ดี 

 1.1.6 มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน   
และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

1.1.7  ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ  

ดี 



มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. 
มาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจงัหวัดลพบุรี 
ระดับคุณภาพ 

 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน                                                                                         ดีเลิศ 
 1.2.1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่

สถานศึกษาก าหนด 
1.2.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามเกณฑ์ท่ี 
สถานศึกษาก าหนด 

ดีเลิศ 

 1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 1.2.2  ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ประเพณีของ
ท้องถิ่นและมีความ ภูมิใจในความเป็นไทย 

ดีเลิศ 

 1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ 
แตกต่างและหลากหลาย 

1.2.3  ผู้ เรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความ
แตกต่างทาง  วัฒนธรรมและความหลากหลาย 

ดีเลิศ 

 1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม 1.2.5 ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และ
แสดงออกอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ         ดีเลิศ 
 2.1 .  มี เป้ าหมายวิสั ยทั ศน์ และ พันธกิ จที่

สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2.1 โรงเรียนก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์  พันธกิจ      กล
ยุทธ์  และเป้าประสงค์ ที่ครอบคลุมชัดเจน 

ดีเลิศ 

 2 .2  มี ร ะบบบริ ห า รจั ด การคุณภาพของ
สถานศึกษา 

2.2 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาตามระบบ  PDCA ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

ดีเลิศ 

 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  และ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

2.3 โรงเรียนมีการพัฒนางานวิชาการ ที่ครอบคลุมทุก
ประเภทความพิการ  ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
และหลักสูตรสถานศึกษา 

ดีเลิศ 

 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 

2.4 โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ยอดเยี่ยม 



มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. 
มาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจงัหวัดลพบุรี 
ระดับคุณภาพ 

 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

2.5 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 

ดีเลิศ 

 2.6 จัดระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้   

2.6 สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียน       

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 
  3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ

ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 

3.1 ครูจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  จัดการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด  และปฏิบัติจริง  สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับสภาพความ
พิการของแต่ละบุคคล 

ดีเลิศ 

 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3.2 ครูใช้สื่อเทคโนโลยี  สารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้  
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 3.3 ครูจัดห้องเรียนให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และ
บริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  ครูรัก
เด็ก และให้เด็กรักครู  

ยอดเยี่ยม 

 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้ เรียนอย่างเป็น
ระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

3.4 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ  ด้วยวิธีการที่หลากหลายและน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม 

 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้ อมูล
ป้อนกลับเพ่ือปรับปรุง 

3.5  ครูมีการพัฒนาตนเองและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ  จัดท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน 

ยอดเยี่ยม 



การก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 

เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2561  ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน 

 

มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. 
มาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจงัหวัดลพบุรี 
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน                                                                                             ดีเลิศ 
 1.1.1  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  

การสื่สาร  และการคิดค านวณ  
1.1.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการ 
อ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณตาม
เกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

ดี 

 1.1.2 มีความสามารถในการวิเคราะห์  คิด 
อย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  และแก้ปัญหา 

1.1.2  ผู้เรียนมีความสามารถในการ  คิดวิเคราะห์และ
คิดอย่างมี วิจารณญาณ  อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  และแก้ปัญหาได้ตามเกณฑ์ 

ดีเลิศ 

 1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 1.1.3 ผู้เรียนมีผลงานหรือชิ้นงานจากการท างานกลุ่ม 
หรือเดี่ยวได้  และสามารถอธิบายหลักการแนวคิด  
ขั้นตอนการท างานและปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ 

ดีเลิศ 

 1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร 

1.1.4 ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในการ 
สืบค้นข้อมูลได้   

ดีเลิศ 

 1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร 
สถานศึกษา 

1.1.5 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร 
สถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม 

 1.1.6  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพ 

1.1.6   ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพ  

ยอดเยี่ยม 



มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. 
มาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจงัหวัดลพบุรี 
ระดับคุณภาพ 

 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน                                                                                         ดีเลิศ 
 1.2.1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่

สถานศึกษาก าหนด 
1.2.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามเกณฑ์ท่ี 
สถานศึกษาก าหนด 

ยอดเยี่ยม 

 1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 1.2.2  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่น
และมีความ ภูมิใจในความเป็นไทย 

ดีเลิศ 

 1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ 
แตกต่างและหลากหลาย 

1.2.3 ผู้ เรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความ
แตกต่างทาง  วัฒนธรรมและความหลกหลาย 

ดีเลิศ 

 1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม 1.2.5  ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และ
แสดงออกอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ         ดีเลิศ 
 2.1   มี เป้ าหมายวิ สั ยทั ศน์ และพันธกิ จที่

สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2.1 โรงเรียนก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์  พันธกิจ         
กลยุทธ์  และเป้าประสงค์ ที่ครอบคลุมชัดเจน 

ดีเลิศ 

 2 .2  มี ร ะบบบริ ห า รจั ด การคุณภาพของ
สถานศึกษา 

2.2 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาตามระบบ  PDCA ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

ดีเลิศ 

 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  และ
ทุก 
กลุ่มเป้าหมาย 

2.3 โรงเรียนมีการพัฒนางานวิชาการ ที่ครอบคลุมทุก
ประเภทความพิการ  ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
และหลักสูตรสถานศึกษา 

ดีเลิศ 

 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 

2.4 โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ยอดเยี่ยม 



มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. 
มาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจงัหวัดลพบุรี 
ระดับคุณภาพ 

 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

2.5 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 

ดีเลิศ 

 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีส ารสน เทศเ พ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้   

2.6 สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียน       

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ

ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 

3.1 ครูจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  จัดการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด  และปฏิบัติจริง  สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับสภาพความ
พิการของแต่ละบุคคล 

ดีเลิศ 

 3.2 ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3.2 ครูใช้สื่อเทคโนโลยี  สารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้  
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 3.3 ครูจัดห้องเรียนให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และ
บริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  ครูรัก
เด็ก และให้เด็กรักครู  

ยอดเยี่ยม 

 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้ เรียนอย่างเป็น
ระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

3.4 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ  ด้วยวิธีการที่หลากหลายและน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม 

 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพ่ือปรับปรุง 

3.5  ครูมีการพัฒนาตนเองและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ  จัดท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน 

ยอดเยี่ยม 



 
 

คณะผู้จัดท า 
 
ที่ปรึกษา 

1. นางสุวรรณทนา   ชื่นอยู ่  ผู้อ านวยการโรงเรียน 

2. นางธัณยส์ุตา   ศักดิ์นิธินนท์   ครูช านาญการพเิศษ 

3. นางสายรุ้ง  มณีอินทร์   ครูช านาญการ 

4. นางสาวลัดดา   กระแสทรง   ครูช านาญการ 

5. นายกชกษิดิศ   ฟักนุช   คร ู

6. นางสาวสุภารัตน์  ผลมะม่วง   คร ู

7. นางสาวปิยานุช   เนียมหวาน   คร ู

8. นายสุเมธ    ประวัติกล้า   คร ู
 
ผู้จัดท า 

1. นางสาวลัดาวลัย์   โสมสะอาด   ครูช านาญการ 

2. นางสาวอารยีา   ก่อกุศล   คร ู

3. นางสาวสายฝน   สิงห์โตทอง   พนักงานราชการ 

4. นางสาวนิชา  เที่ยงตรงจิตร์  พนักงานราชการ 

5. นางสาวนิภาพรรณ  มั่งงาม   พนักงานราชการ 
 
 
 
 
 


