
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 

 

รายงานการประเมินตนเองปีการศึกษา 2563  เป็นการรายงานผลการด าเนินงานของ 
สถานศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกรอบมาตรฐานการศึกษาเฉพาะนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเห็น  สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการจ าเป็นส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการการเห็น  เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ ภาพรวมของโรงเรียน 
ร้อยละ 85.23 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม โดยระดับปฐมวัย ภาพรวม ร้อยละ 83.16 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาพรวม ร้อยละ  87.30 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม ดังนี้ 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก 
ค่าร้อยละ 

ระดับคุณภาพ 
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

1) มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยทีด่ี และ
ดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

80 68.75 ระดับด ี

        1.1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ตามเกณฑ์
ประเภทความพิการ 

80 72.37 ระดับดีเลิศ 

        1.2 เด็กดูแลรักษาความปลอดภัยของตนเอง
ทางดา้นร่างกาย ตามศักยภาพและเหมาะสมกับวยั 

80 67.84 ระดับด ี

        1.3 เด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและ
ปฏิบัติจนเป็นนิสัย หลีกเลี่ยงจากสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค 
สิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ที่เสีย่งอันตรายได้ 

80 67.04 ระดับด ี

        1.4 มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตาม
หลักสูตรเพื่อพัฒนาให้เด็กมีพัฒนาการดา้นร่างกายและมี
สุขนิสัยที่ด ี

80 67.59 ระดับด ี

        1.5 รักการออกก าลังกาย 80 68.91 ระดับด ี
2) มีพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออก
ทางอารมณ์ได ้

80 82.24 ระดับยอดเยี่ยม 

        2.1 เด็กมีอารมณ์ร่าเริง แจ่มใส แสดงอารมณ์
ความรู้สึกได้เหมาะสม   

80 83.92 ระดับยอดเยี่ยม 

        2.2 เด็กมีความอดทนในการรอคอย 80 80.37 ระดับยอดเยี่ยม 
        2.3 เด็กมีการแสดงออกด้านศิลปะ ดนตรี และ
การเคลื่อนไหว ชื่นชมในผลงานของตนเองและผู้อื่น 

80 83.62 ระดับยอดเยี่ยม 

        2.4 เด็กยอมรับในความสามารถของตนเองและ
ผู้อื่น เคารพสิทธิ หนา้ที่ที่รับผิดชอบ 

80 81.06 ระดับยอดเยี่ยม 

3) มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็น
สมาชิกที่ดีของสงัคม 

80 77.86 ระดับดีเลิศ 

        3.1 เด็กปฏิบัติกิจวัตรประจ าวนั การรับประทาน
อาหาร การใช้ห้องน้ า ห้องส้วม ด้วยตนเอง 

80 75.73 ระดับดีเลิศ 



มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก 
ค่าร้อยละ 

ระดับคุณภาพ 
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

        3.2 เด็กเก็บของเล่นและสิ่งของเคร่ืองใช้ด้วย
ตนเอง 

80 78.64 ระดับดีเลิศ 

        3.3 เด็กมีมารยาททางสังคม เช่น การไหว้ การ
ขอบคุณ ขอโทษ 

80 79.04 ระดับดีเลิศ 

        3.4 เด็กทิ้งขยะได้ถูกที่ รกัษาความสะอาดของ
ห้องเรียน 

80 76.71 ระดับดีเลิศ 

        3.5 เด็กเล่นและท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น 80 80.76 ระดับยอดเยี่ยม 
        3.6 เด็กปฏิบัติตามข้อตกลง ประนีประนอม แก้ไข
ปัญหาโดยปราศจากการใช้ความรุนแรงเหมาะสมตามวัย 

80 76.83 ระดับดีเลิศ 

        3.7 เด็กเป็นผู้น า ผู้ตาม ได้เหมาะสมตาม
สถานการณ ์

80 75.33 ระดับดีเลิศ 

        3.8 เด็กปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคม 

80 79.85 ระดับดีเลิศ 

4) มีพัฒนาด้านการสตปิัญญา สือ่สารได้ มีทักษะการคิด
พื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

80 75.47 ระดับดีเลิศ 

        4.1 เด็กสนทนาโต้ตอบอย่างต่อเนื่อง และเลา่
เร่ืองราว ให้ผู้อื่นเข้าใจ เชื่อมโยงกับเร่ืองที่ฟัง 

80 72.96 ระดับดีเลิศ 

        4.2 เด็กตั้งค าถามเก่ียวกับเร่ืองที่ตนเองสนใจหรือ
สงสัย และตั้งค าถามเพื่อแสวงหาความรู ้

80 76.81 ระดับดีเลิศ 

        4.3 เด็กบอกลักษณะ ส่วนประกอบ หรือ
ความส าคัญของสิง่ต่างๆ โดยใชป้ระสาทสัมผสั 

80 75.19 ระดับดีเลิศ 

        4.4 เด็กบอกเล่าเหตุผลตามสถานการณ์ได้
เหมาะสมกับวัย 

80 76.93 ระดับดีเลิศ 

        4.5 เด็กตัดสินใจในเร่ืองง่ายๆ ได้ 80 78.16 ระดับดีเลิศ 
        4.6 เด็กสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ การเคลื่อนไหว 
ตามความคิดและจินตนาการ 

80 74.83 ระดับดีเลิศ 

        4.7 เด็กใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

80 73.43 ระดับดีเลิศ 

5) เด็กทุกคนร่วมโครงงานคุณธรรม (ให้สอดคล้องกับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน) 

80 88.72 ระดับยอดเยี่ยม 

สรุปภาพรวม  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก 

78.61 
ระดับดีเลิศ 

 



มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารจัดการ 
ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ 
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

85 85.64 ระดับยอดเยี่ยม 

  1.  มีหลักสูตรสถานศึกษาทีส่อดคล้องกับบริบท และ
หลักสูตรปฐมวัย 

85 85.64 ระดับยอดเยี่ยม 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 85 85.21 ระดับยอดเยี่ยม 
  1. จัดครูให้เหมาะสมกับภาระการจัดการเรียนการ
สอน 

85 85.21 ระดับยอดเยี่ยม 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ ์

85 82.27 ระดับยอดเยี่ยม 

   1. พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ ด้านการ
วิเคราะห์ ออกแบบการเรียนรู้และการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ในระดับปฐมวยั   

85 80.15 ระดับยอดเยี่ยม 

   2. ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลโดยวิธีการที่
หลากหลาย 

85 80.15 ระดับยอดเยี่ยม 

   3. มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกบัเด็กและครอบครัว 85 86.52/73.63 ระดับยอดเยี่ยม 
2.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัย และเพียงพอ 

85 85.15 ระดับยอดเยี่ยม 

   1. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียน ให้มีความเหมาะสม มีความ
ปลอดภัยตามบริบท 

85 85.25 ระดับยอดเยี่ยม 

   2. จัดสื่อที่หลากหลาย เพียงพอ และเหมาะสมกับ
บริบทและวัย 

85 85.05 ระดับยอดเยี่ยม 

2.5  ให้บริการสื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อการ
เรียนรู้เพื่อสนับสนนุการจัดประสบการณ์ 

85 86.25 ระดับยอดเยี่ยม 

   1. สถานศึกษาจัดให้บริการสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
ให้แก่เด็กและครู   

85 86.25 ระดับยอดเยี่ยม 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดิโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  

85 86.4 ระดับยอดเยี่ยม 

   1. มีมาตรฐานสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

85 88.05 ระดับยอดเยี่ยม 

   2. มีแผนพัฒนาการศึกษาทีส่อดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย   

85 85.25 ระดับยอดเยี่ยม 

   3. มีการประเมินผล ตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท า
รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี 

85 86.15 ระดับยอดเยี่ยม 

 



 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารจัดการ 
ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ 
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

   4. น าผลการประเมินไปปรบัปรุง และพฒันาคุณภาพ
สถานศึกษา โดยทุกฝา่ยมีสว่นเกี่ยวข้อง และรายงานผล
การประเมินตนเองให้หน่วยงานต้น    สังกัด 

85 86.15 ระดับยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่  2   
กระบวนการบริหารจัดการ 

85.15 
ระดับยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็ก 
เป็นส าคัญ 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

3.1 จัดประสบการณ์ทีส่่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุก
ด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

85 80.2 ระดับดีเลิศ 

   1. มีการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล จัดท า
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) จัดท าแผนการ
จัดประสบการณ ์

85 78.16 ระดับดีเลิศ 

   2. มีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการครบทุกด้าน        85 82.25 ระดับยอดเยี่ยม 
3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เลน่และ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 

85 90.19 ระดับยอดเยี่ยม 

   1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์เดิม ผ่านการเล่นอย่างมีความสุข 

85 88.05 ระดับยอดเยี่ยม 

   2. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ชีวิตประจ าวนั จากประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลาย 

85 92.33 ระดับยอดเยี่ยม 

3.3  จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและ
เทคโนโลยทีี่เหมาะสมกับวัย 

85 87.42 ระดับยอดเยี่ยม 

   1. ครูและนักเรียน มีส่วนร่วมในการจัด
สภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้มีความสะอาด อากาศ
ถ่ายเท ปลอดภัย และเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

85 88.78 ระดับยอดเยี่ยม 

   2. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยทีี่เหมาะสมกับวัยของเด็ก 
และใช้สื่อของจริง ของจ าลอง และสัญลักษณ์ ที่
เหมาะสมกับวัย วฒุิภาวะ ความแตกต่างระหว่างบุคคล
และความสนใจของเด็กที่หลากหลาย 

85 86.06 ระดับยอดเยี่ยม 

 

 



มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ค่าร้อยละ 

ระดับคุณภาพ 
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรบัปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 

85 85.17 ระดับยอดเยี่ยม 

   1. ประเมินพัฒนาการเด็กโดยใช้แบบสังเกต แบบคัด
กรอง แบบประเมินพฒันาการ 

85 87.15 ระดับยอดเยี่ยม 

   2. ประเมินเด็ก โดยผู้ปกครองและผู้ที่เก่ียวข้องมีส่วน
ร่วมในการประเมิน 

85 80.25 ระดับยอดเยี่ยม 

   3. น าผลการประเมินไปจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนา
คุณภาพเด็ก  

85 87.05 ระดับยอดเยี่ยม 

   4. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พื่อให้การจัด
ประสบการณ์มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

85 86.25 ระดับยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 3 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

85.74 
ระดับยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประคุณภาพการศึกษา  
ระดับการศึกษาปฐมวัย  ภาพรวม  

83.16 
ระดับยอดเยี่ยม 

 

หมายเหตุ  ใช้เกณฑ์เพื่อการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้ 

 ร้อยละ  80  ข้ึนไป ระดบั  5  ยอดเยี่ยม 
 ร้อยละ  70-79  ระดบั  4  ดีเลิศ 
 ร้อยละ  60-69  ระดบั  3  ด ี
 ร้อยละ  50-59  ระดบั  2  ปานกลาง 
 ต่่ากว่าร้อยละ  50   ระดบั  1  ก่าลังพัฒนา 
 
 

 
 
 
 
 



ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลการพัฒนาผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
ระดับคุณภาพ 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการ
คิดค านวณ           

80 80.15 ระดับดีเลิศ 

        1.1 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
เหมาะสมตามระดบัชัน้ ในระดบัดี 

80 77.88 ระดับดีเลิศ 

        1.2 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร เหมาะสม
ตามระดับชั้น ในระดับด ี

80 90.23 ระดับยอดเยี่ยม 

        1.3 นักเรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ 
เหมาะสมตามระดบัชัน้ ในระดบัดี 

80 72.35 ระดับดีเลิศ 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

80 83.74 ระดับยอดเยี่ยม 

          2.1 นักเรียนร้อยละ 70 ท าโครงการคุณธรรม 80 79.78 ระดับดีเลิศ 
          2.2 นักเรียนร้อยละ 70 ท าโครงการดนตรี กีฬา 80 90.21 ระดับยอดเยี่ยม 
          2.3 นักเรียนร้อยละ 70 ท าโครงการอาชีพ 80 81.24 ระดับยอดเยี่ยม 
     3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมตามศักยภาพ 75 86.01 ระดับยอดเยี่ยม 
          3.1 นักเรียนมีทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม 75 85.72 ระดับยอดเยี่ยม 
          3.2 นักเรียนมีผลงานดา้นนวัตกรรม จากการ
ประกวด/แข่งขัน 

75 86.29 ระดับยอดเยี่ยม 

4)  มีร่องรอยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
พัฒนาตนเองและสังคมในดา้นการเรียนรู้ การสื่อสาร การ
ท างาน ตามสถานศึกษาก าหนด 

75 85.58 ระดับยอดเยี่ยม 

         4.1 นักเรียนร้อยละ 70 สามารถใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสารได ้

75 85.58 ระดับยอดเยี่ยม 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามทีส่ถานศึกษา
ก าหนด (ผลการเรียน 2.5) 

80 100 ระดับยอดเยี่ยม 

         5.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผา่นเกณฑ์
ตามที่สถานศึกษาก าหนด 

80 
100 ระดับยอดเยี่ยม 

         5.2 นักเรียนมีความก้าวหน้าจากพืน้ฐานเดิม 80 100 ระดับยอดเยี่ยม 
6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
ตามที่สถานศึกษาก าหนด 

80 88.55 ระดับยอดเยี่ยม 

6.1  นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดตี่องาน
อาชีพเหมาะสมตามระดบัชัน้ 

80 88.55 
ระดับยอดเยี่ยม 

7)  มีความสามารถด้านดนตรี กีฬา ส าหรับบุคคลที่มีความ
บกพร่องทางการเห็น 

85 81.90 ระดับยอดเยี่ยม 



มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลการพัฒนาผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
ระดับคุณภาพ 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

7.1 นักเรียนร้อยละ 70 สามารถแสดงศักยภาพด้านดนตร ี 85 80.92 ระดับยอดเยี่ยม 
7.2 นักเรียนร้อยละ 70 สามารถแสดงศักยภาพด้านกีฬา 85 82.87 ระดับยอดเยี่ยม 
ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2 ดา้นคุณลักษณะอันพึงประสงคข์องผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและคา่นิยมที่ดีตามที่ 
สถานศึกษาก าหนด 

85 88.72 ระดับยอดเยี่ยม 

1.1 นักเรียนทุกคนปฏิบัติตามคณุธรรมอัตลักษณ์ 85 88.09 ระดับยอดเยี่ยม 
1.2 นักเรียนทุกคน ประพฤติปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ 85 90.74 ระดับยอดเยี่ยม 
1.3 นักเรียนทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบ กติกา ตามที่
สถานที่ก าหนด 

85 87.32 ระดับยอดเยี่ยม 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 85 85.89 ระดับยอดเยี่ยม 
2.1 นักเรียนทุกคนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและภูมิใจในความ
เป็นไทย อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

85 89.26 ระดับยอดเยี่ยม 

2.2 นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณี 

85 86.52 ระดับยอดเยี่ยม 

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

85 93.74 ระดับยอดเยี่ยม 

 3.1 นักเรียนทุกคนยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล และ
อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข 

85 93.74 ระดับยอดเยี่ยม 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 80 89.94 ระดับยอดเยี่ยม 
4.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีสุขภาพกายที่ดีตามเกณฑ์เฉพาะ
ความพิการ 

80 92.22 ระดับยอดเยี่ยม 

4.2 นักเรียนทุกคน สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
ปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้ มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดี 

80 89.96 ระดับยอดเยี่ยม 

4.3 นักเรียนทุกคนรบัฟังเหตผุลและความคิดเห็นของผู้อื่น 
80 87.63 

ระดับยอดเยี่ยม 
 

สรุปผลการการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

88.07 
ระดับยอดเยี่ยม 

 

 



มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการบริหารและการจดัการ 

ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ 
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน  

85 90.31 ระดับยอดเยี่ยม 

  1.  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพนัธกิจชัดเจน สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบาย
รัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

85 90.31 ระดับยอดเยี่ยม 

2.2 มีระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษา 85 87.26 ระดับยอดเยี่ยม 

  1. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่
ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลตอ่คุณภาพตามมาตรฐาน
ของสถานศึกษาโดยความร่วมมอืของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย 

85 87.26 ระดับยอดเยี่ยม 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

85 88.23 ระดับยอดเยี่ยม 

   1. ด าเนินงานพฒันาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้าน 

85 88.64 ระดับยอดเยี่ยม 

   2. ด าเนินงานพฒันาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

85 87.82 ระดับยอดเยี่ยม 

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

85 87.50 ระดับยอดเยี่ยม 

   1. ส่งเสริมให้ครูมีความช านาญในด้านเรียนการสอน
ตามมาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

85 88.63 ระดับยอดเยี่ยม 

   2. ส่งเสริมให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพมาใช้ใน
การพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

85 86.37 ระดับยอดเยี่ยม 

2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

85 89.21 ระดับยอดเยี่ยม 

  1. มีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียนที่ปลอดภัยและเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

85 88.36 ระดับยอดเยี่ยม 

 



 

มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการบริหารและการจดัการ 

ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ 
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

  2. มีสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ปลอดภัยและเอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้ 

85 90.05 ระดับยอดเยี่ยม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและจดัการเรียนรู้ 

85 92.35 ระดับยอดเยี่ยม 

  1. จัดระบบการจัดหา การพฒันาและการบริการ
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม 

85 92.35 ระดับยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่  2   
กระบวนการบริหารและการจดัการ 

89.14  
ระดับยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      

 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นชีวิตได้ 

85 95.12 ระดับยอดเยี่ยม 

   1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริง
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วดัให้สอดคล้องตาม
หลักสูตรของสถานศึกษา 

85 87.36 ระดับยอดเยี่ยม 

   2. มีแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล 85 89.63 ระดับยอดเยี่ยม 

   3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล 

85 90.35 ระดับยอดเยี่ยม 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ 

85 90.26 ระดับยอดเยี่ยม 

   1. ใช้เทคโนโลยสีิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ รวมทั้ง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

85 90.26 ระดับยอดเยี่ยม 

 



 

มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ค่าร้อยละ 

ระดับคุณภาพ 
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 85 87.56 ระดับยอดเยี่ยม 

   1. ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวกสามารถเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

85 87.56 ระดับยอดเยี่ยม 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

80 84.82 ระดับยอดเยี่ยม 

   1. มีเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
กับเป้าหมายการเรียนรู ้

80 85.35 ระดับยอดเยี่ยม 

   2. ประสานความร่วมมือกับผูป้กครองและให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปใชพ้ัฒนาการเรียนรู้ 

80 84.28 ระดับยอดเยี่ยม 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

80 86.61 ระดับยอดเยี่ยม 

  1. มีชุมชนแหล่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครู 80 87.08 ระดับยอดเยี่ยม 

  2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุง 

80 82.32 ระดับยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

84.70 
ระดับยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมิน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ภาพรวม 

87.30 
ระดับยอดเยี่ยม 

    

หมายเหต ุ ใช้เกณฑ์เพื่อการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้ 

 ร้อยละ  80  ข้ึนไป ระดบั  5  ยอดเยี่ยม 
 ร้อยละ  70-79  ระดบั  4  ดีเลิศ 
 ร้อยละ  60-69  ระดบั  3  ด ี
 ร้อยละ  50-59  ระดบั  2  ปานกลาง 
 ต่่ากว่าร้อยละ  50   ระดบั  1  ก่าลังพัฒนา 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


