
 
ประกาศโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชนิูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 

เรื่อง การกำหนดคา่เปา้หมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
-------------------------------------------------- 

 โดยที ่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที ่ ๒๐ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์
อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยในอนาคต และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ลง
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ รวมทั้งบริบท จุดเน้นและความต้องการของโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนอืใน
พระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากร     
ทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การประเมิน
คุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรม-
ราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่  มีคุณภาพและมาตรฐาน โรงเรียนจึงได้กำหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมาย
ความสำเร็จของมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัด
เชียงใหม่ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นหลักและเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนที่มุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและการประเมินคุณภาพภายใน 
 
 ทั้งนี้ให้มผีลตั้งแต่วันที่    19   พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 
   
  ประกาศ  ณ  วันที่   19  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
 

 
(นายประมวล  พลอยกมลชุณห์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ  
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เชียงใหม ่

 
 



ค่าเปา้หมายการศึกษาของสถานศึกษาแนบทา้ยประกาศ 
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินปูถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 

เรื่อง  การกำหนดค่าเปา้หมายการพัฒนาตามมาตรฐาน ระดับการศึกษาปฐมวัย  
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 256๔ 

 
๑. ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้
ระดับปฐมวัย 

ค่าเปา้หมายมาตรฐาน/ประเด็น
พิจารณา 

ค่าเปา้หมาย ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี ๑ คณุภาพของเด็ก ๗๐ ดีเลิศ 
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได ้

๗๐ ดีเลิศ 

๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออก ทางอารมณ์ได้ ๗๐ ดีเลิศ 
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสงัคม ช่วยเหลอืตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ๗๐ ดีเลิศ 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสตปิัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพืน้ฐาน และแสวงหา
ความรู้ได ้

๗๐ ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๘๐ ยอดเยี่ยม 
๒.๑ มีหลกัสูตรครอบคลมุพัฒนาการทัง้ ๔ ด้าน สอดคล้องกบับรบิทของท้องถ่ิน ๘๐ ยอดเยี่ยม 
๒.๒ จัดครูใหเ้พียงพอกับช้ันเรียน ๘๐ ยอดเยี่ยม 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ๘๐ ยอดเยี่ยม 
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อม และสือ่เพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ  ๘๐ ยอดเยี่ยม 
๒.๕  ให้บริการสือ่เทคโนโลยสีารสนเทศ และสือ่การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

๘๐ ยอดเยี่ยม 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วม ๘๐ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคญั ๘๐ ยอดเยี่ยม 
๓.๑ จัดประสบการณ์ที่สง่เสรมิให้เดก็มีพฒันาการทุกด้าน อย่างสมดลุเตม็
ศักยภาพ 

๘๐ ยอดเยี่ยม 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ๘๐ ยอดเยี่ยม 
๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ๘๐ ยอดเยี่ยม 
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจรงิและนำผลการประเมนิพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

๘๐ ยอดเยี่ยม 

 

 

 



๒. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดับคุณภาพ 
ค่าเปา้หมาย หมายเหต ุ

มาตรฐานท่ี ๑ คณุภาพของผู้เรยีน ๗๘ ดีเลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ๗๕ ดีเลิศ 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

          ความคิดเห็น และแก้ปญัหา 
๗๕ 

ดีเลิศ 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ตามศักยภาพ ๗๕ ดีเลิศ 
๔) มีร่องรอยการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพือ่พฒันาตนเองและ 

          สังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน ตามที่สถานศึกษากำหนด 
๘๐ ยอดเยี่ยม 

๕) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษากำหนด  ๘๐ ยอดเยี่ยม 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตอ่งานอาชีพ ตามทีส่ถานศึกษากำหนด ๘๐ ยอดเยี่ยม 
๗) มีความสามารถด้านดนตรี กีฬา สำหรบับุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ๘๐ ยอดเยี่ยม 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลกัษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษากำหนด ๘๐ ยอดเยี่ยม 
๒) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ๘๐ ยอดเยี่ยม 

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ๘๐ ยอดเยี่ยม 

๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ๗๕ ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ ๘๐ ยอดเยี่ยม 
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ๘๐ ยอดเยี่ยม 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๘๐ ยอดเยี่ยม 

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศกึษา  
      และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๘๐ ยอดเยี่ยม 

๒.๔ พัฒนาครู และบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ๘๐ ยอดเยี่ยม 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ๘๐ ยอดเยี่ยม 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจัดการและการจัดการ   
      เรียนรู้ 

๘๐ 
ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๘๐ ยอดเยี่ยม 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ 
      ในชีวิตได ้

๘๐ ยอดเยี่ยม 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ๘๐ ยอดเยี่ยม 

๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ๘๐ ยอดเยี่ยม 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ๘๐ ยอดเยี่ยม 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละให้ข้อมลูสะท้อนกลบัเพือ่พฒันาและ 
      ปรับปรงุการจดัการเรียนรู้  

๘๐ ยอดเยี่ยม 

 



การกำหนดค่าเป้าหมาย 

๑. ศึกษาข้อมูลเดมิ ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดค่าเป้าหมาย 
๒. การกำหนดค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐาน ควรกำหนดเป็นระดับ ๕ ระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการ

ประเมิน ดังนี ้
ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม  ร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป 
ระดับ ๔ ดีเลิศ   ร้อยละ ๗๐-๗๙ 
ระดับ ๓ ดี   ร้อยละ ๖๐-๖๙ 
ระดับ ๒ ปานกลาง  ร้อยละ ๕๐-๕๙ 
ระดับ ๑ กำลงัพัฒนา  ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ 
 
............................................................................................................................. ..................... 

การให้ความเห็นชอบ 
ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 เนื่องจากสถานการณ์ covid-๑๙ ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามปกติ จึงใช้รูปแบบการจัดทำ
หนังสือเวียนเพื่อแจ้งให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื ้นฐานแสดงความคิดเห็นและให้ความเห็นชอบ ได้
พิจารณามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระ
บรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้ดำเนินการตามประกาศได้ 
 

 

ลงช่ือ..................................... 
(นางพรพัฒน์  ศิริ) 

ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จงัหวัดเชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


