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ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
บทสรุปผู้บริหำร
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6
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6
- ข้อมูลครูและบุคลากร
8
- ข้อมูลนักเรียน
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- สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
11
- ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น
23
ส่วนที่ 2 ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ
24
- มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
24
- มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
37
ส่วนที่ 3 สรุปผลและแนวทำงกำรพัฒนำ
50
- ความต้องการการช่วยเหลือ
54
ภำคผนวก
55
- ภาพประกอบผลสาเร็จความภาคภูมิใจ
- สาเนาหนังสือส่ง การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
- สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
- สาเนาการประกาศค่าเป้าหมายเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาประจาปีการศึกษา 2563

๑

บทสรุปผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 41 ถนนอารักษ์
ตาบลพระสิงห์ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๓-๒๗๘๐๐๙
โทรสาร ๐๕๓-๘๑๕๑๓๗ E-mail cmblind@hotmail.com website www.cmblind.ac.th
ผู้อานวยการโรงเรียน ดร.ประมวล พลอยกมลชุณห์ วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ
เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยแบ่งเป็นชั้นเรียนปกติและห้องเรียน
พิการซ้อนคู่ขนาน และจัดส่งนักเรียนที่มีความพร้อมไปเรียนร่วมในโรงเรียนทั่วไปและการจัดการเรียน
การสอนงานอาชีพและการศึกษานอกระบบ ในปีการศึกษา 25๖๓ มีจานวน ๓9 ห้องเรียน
แผนการจัดชั้นเรียน - อนุบาล
๒ / ๑
รวม ๓ ห้องเรียน
- ประถมศึกษา ๓ / ๓ / ๓ / ๓ / ๓ / ๓ รวม ๑๘ ห้องเรียน
- มัธยมศึกษาตอนต้น ๔ / ๔ / ๔
รวม ๑๒ ห้องเรียน
- มัธยมศึกษาตอนปลาย ๒ / ๒ / ๒
รวม ๖ ห้องเรียน
จานวนครู ๖9 คน จาแนกเป็น ข้าราชการครู ๓6 คน ลูกจ้างประจา ๔ คน และ เจ้าหน้าที่อื่น ๆ
๒๙ คน จานวนนักเรียน รวม ๑๕๔ คน จาแนกเป็น ระดับปฐมวัย ๑๓ คน ระดับประถมศึกษา ๕๑ คน
มัธยมศึกษา จานวน ๙๐ คน
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
การศึกษาปฐมวัย
รายงานการประเมินตนเองปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นการรายงานผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
ตามแผนยุ ทธศาสตร์ การพัฒ นาคุณภาพนั ก เรียนและกรอบมาตรฐานการศึ ก ษาเฉพาะนั กเรีย นที่ มี ค วาม
บกพร่องทางการเห็น สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการจาเป็น สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
การเห็ น เพื่อให้ นั กเรี ย นได้รั บ การพัฒ นาเต็ม ตามศั กยภาพอย่างมีป ระสิ ทธิภ าพ โดยผลการดาเนิ น งาน
ภาพรวมของโรงเรียน ร้อยละ ๘๕.๒๓ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม โดยผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
การศึกษาระดับปฐมวัย ภาพรวม ร้อยละ ๘๓.๑๖ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม โดยระดับปฐมวัยมีนักเรียน จานวน
๑๓ คน และมีครูผู้สอนและดูแลนักเรียน จานวน ๔ คน ผลการพัฒนาดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพเด็ก ระดับดีเลิศ
๑. พัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเอง ร้อยละ ๖๘.๗๕
อยู่ในระดับดี
๒. พัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ ร้อยละ ๘๒.๒๔ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
๓. พัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ร้อยละ ๗๗.๘๖
อยู่ในระดับดีเลิศ
๔. พัฒนาด้านการสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ ร้อยละ ๗๕.๔๗
อยู่ในระดับดีเลิศ
๕. เด็กทุกคนร่วมโครงงานคุณธรรม (ให้สอดคล้องกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ร้อยละ ๘๘.๗๒ อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม

๒

ผลการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563

พัฒนาการ
ร่างกาย
อารมณ์/จิตใจ
สังคม
สติปัญญา
รวม
ร้อยละ

จานวน
นักเรียน
8
8
8
8
32
100

ระดับผลการพัฒนา

ค่าเฉลี่ย

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
60.26
77.23
76.52
87.96
69.44
86.28
68.65
82.28
274.87
333.75
68.72
83.44

68.75
82.24
77.86
75.47
-

จานวนนักเรียน
ที่ได้รับผลการพัฒนา หมายเหตุ
ร.
มส.
ประเมินตาม
มาตรฐาน
การศึกษา
ปฐมวัย
-

ผลการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ปฐมวัย ปีการศึกษา 2563

ร่างกาย

ภาคเรียนที่ 2

อารมณ์/จิตใจ

สังคม

82.28
68.65

69.44

86.28

87.96

76.52

60.26

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

77.23

ภาคเรียนที่ 1

สติปัญญา

 มาตรฐานที่ 5 การร่วมโครงงานคุณธรรมของสถานศึกษา แยกต่างหากตามรายงานผลการประเมินภาพรวม

จากผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ด้านคุณภาพเด็ก ภาพรวมร้อยละ
78.61 อยู่ในระดับดีเลิศ โดยภาพรวมเมื่อสิ้นปีการศึกษามี การพัฒนาคุณภาพสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้
ของพัฒนาการแต่ละด้านเมื่อเปรียบเทียบระหว่างภาคเรียน ซึ่งในปีการศึกษา 2563 นักเรียนระดับปฐมวัยมี
ลักษณะความพร้อมที่แตกต่างกันทั้งด้านร่างกาย การสื่อสารทางภาษาและพฤติกรรมการแสดงออกทางสังคม
โดยมี นั ก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเห็ น และพิ ก ารอื่ น ร่ ว มด้ ว ย การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะ
พัฒนาการแตกต่างกันตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program: IEP)
เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายในกิจกรรมการเรียนรู้
ประจาวัน
นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย มีสุขนิสัยที่ดี มีความเข้าใจและปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรค
covid-19 ของโรงเรียนได้เหมาะสมตามวัยอย่างเต็มศักยภาพ

๓

มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการจัดการบริหารและการจัดการหลักสูตร ระดับยอดเยี่ยม
ด้านกระบวนการบริหารจัดการและการจัดการหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสอนคนตาบอด
ภาคเหนือในพระบรมราชินู ปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่น สอดคล้ องกับวิถีชีวิต ของ
ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น ในรูปแบบการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อม เน้นการเรียนรู้
ผ่ านการเล่ น และการลงมือปฏิบั ติด้ว ยตนเอง โดยจัดให้ มีการประชุมเพื่อเพื่อ ทบทวนปรั บปรุง หลั ก สู ต ร
การศึกษาปฐมวัย ทีเ่ หมาะสมกับการพัฒนาคุณภาพการจัดศึกษาของผู้เรียน กาหนดนโยบายการจัดการเรียนรู้
ให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในภาวะวิกฤติ เพื่อกาหนดแนวทางมาตรการป้องกันโรค covid - 19
ของโรงเรียน ส่งผลให้การดาเนินงานสอดคล้องตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยโรงเรียนมีแผนงาน โครงการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย มีการส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาตามวุฒิภาวะและเป็นไปตามวัย โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยกิจกรรมการเรียนรู้
ที่หลากหลาย ทั้งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและการศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้เหมาะสมตามวัย จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่าย
การเรียนรู้ รวมทั้งส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รวมถึงการดูแล
นักเรียนที่ไม่สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในชั้นเรียนโดยการเยี่ยมบ้านเพื่อส่งเสริมพัฒนาการร่วมกับผู้ปกครอง
ส่งผลให้ผู้เรียนระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมเต็มตามศักยภาพ ภาพรวม ร้อยละ 85.15 อยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ ระดับยอดเยี่ยม
ด้ว ยการบริ ห ารจั ดการโดยการมีส่ ว นร่ว ม โรงเรียนจัดทามาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากาหนด ได้มีการจัดทาแผนการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรการศึ กษาปฐมวัย ส่งเสริมให้ครูผู้สอน
ออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ โดยครูผู้สอน
สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้าน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผู้เรียน ภาพรวมร้อยละ 85.74 อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
โรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ด้วยวิธีการ
ออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจที่เหมาะสมทันต่อสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงในภาวะวิกฤติตามมาตรการป้องกันโรค covid -19 ของโรงเรียน มีการจัดสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสม ปลอดภัยและเอื้อต่อ การเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ผ่านประสบการณ์เล่นที่เหมาะสมตามวัยเพื่อให้ ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้อย่างมีความสุข
รู้จักการให้ การรับ การช่วยเหลือแบ่งปัน และการรอคอย ได้เหมาะสมตามวัยอย่างเต็มศักยภาพ
ครูผู้สอนมีการประเมินผลเพื่อพัฒนานักเรียนโดยจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้อง
ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program: IEP) และสรุปผลการพัฒนา
คุณภาพร่วมกับผู้ปกครองในการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน รวมถึงกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อประสาน
ความร่วมมือเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้ภาพรวมผลการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ร้อยละ 83.16 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
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ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ จัดการเรียนการสอน
ระดับขั้นพื้นฐาน มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 154 คนครูผู้สอน
34 คน ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในภาพรวม ร้อยละ 87.30 อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มีผล
การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการพัฒนาผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม
ผลการประเมินด้านคุณภาพผู้เรียนจานวน 2 ประเด็นพิจารณา ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และ 2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกาหนดเป้าหมายให้นักเรียนมี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคานวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมเหมาะสมเต็มศักยภาพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติ ที่ ดี ต่ อ งานอาชี พ ที่ เ หมาะสม ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ข องผู้ เ รี ย นมุ่ ง เน้ น ให้ ผู้ เ รี ย นมี
คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด และมีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจใน
ท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรั บที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างหลากหลายทางสังคม โดยกาหนด
ประเด็นพิจารณาที่ส อดคล้ องกับ การจั ดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็ น เพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนค้นพบความถนัดและความสามารถของตนเองด้านดนตรี กีฬาและการสร้างอาชีพเพื่อการมี
งานทา ภาพรวมร้อยละ 88.07 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
โรงเรียนมีนโยบายเพื่อให้ครูผู้สอนได้ดาเนินการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้กาหนดเป็น
เป้ าหมายทางการเรีย นโดยใช้ฐานข้อมูล 3 ปีย้อนหลั งเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒ นาสู งขึ้น จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดคานวณ ส่งเสริมผู้เรียน
ได้พัฒนาเต็มศักยภาพ จัด สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ภายในที่เหมาะสมเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ อย่างมี
ความสุข เน้นทักษะการทางานร่วมกัน ส่งเสริมนักเรียนเพื่อมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการ
คิดคานวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนดในแต่ระดับชั้น ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
หลากหลายเพื่อให้ นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็น คุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้ งภูมิปัญญาไทย ยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน
เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี มีการรักษาสุขภาพกาย และปฏิบัติตนตามมาตรการ
ป้องกันโรค covid-19 ตามที่สถานศึกษากาหนด มีสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสมใน
แต่ล ะช่ว งวั ย สามารถอยู่ ร่ว มกับ คนอื่น อย่ างมีความสุ ข มี คุณลั กษณะอั นพึ งประสงค์ และค่านิ ยมที่ดี ต ามที่
สถานศึกษากาหนด สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทีต่างๆทั้งกิจกรรมโรงเรียนจัดให้และการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
นอกสถานที่ ส่งผลให้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษากาหนด (ผลการ
เรียน 2.5 ขึ้นไป) นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพเหมาะสมตามระดับชั้น สามารถ
ค้นพบความถนัดและความสามารถของตนเอง ทั้งด้านด้านดนตรี กีฬา สาหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการ
เห็น มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง ส่งผลให้นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อ
ในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายในโรงเรี ย นเรี ย นร่ ว มและนั ก เรี ย นเรี ย นร่ ว มสามารถเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ใน
ระดับอุดมศึกษาและได้รับรางวัลต่างๆมากมาย
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มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเยี่ยม
เพื่อให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โรงเรียนสอนคนตาบอด
ภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ มีการวิเคราะห์สภาพปัญหา และผลการจัดการศึกษาที่ผ่าน
มาเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการกาหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จัดให้มีการประเมินการใช้
หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อนามาปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับ ทุกกลุ่มเป้าหมายที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดทา
แผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา ดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักและมีความรู้ ความเข้าใจทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในภาวะ
วิกฤติตามมาตรการป้องกันโรค covid-19 ของโรงเรียน กาหนดให้มีการใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
ส่งเสริม พัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเรียนรู้และปรับ พฤติกรรมที่เหมาะสม เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างมี
ความสุข จัดหา พัฒนาและบริการด้านสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ สิ่งอานวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนและการสืบค้นข้อมูลเพื่อการศึกษาเรียนรู้สาหรับนักเรียน ส่งผลให้โรงเรียน
ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายการจัดการศึกษาอย่างสม่าเสมอ ทั้งโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT
ED และได้รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ภาพรวมร้อยละ 89.14 อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ระดับยอดเยี่ยม
ด้วยแนวนโยบายที่เน้นการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ครูผู้สอนมี
การวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อวางแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP)
และใช้ข้อมูล ในการวางแผนการจั ดการสอนเฉพาะบุคคล (Individualized Implementation Plan : IIP)
และกาหนดเป้ าหมายเพื่อพัฒ นาศักยภาพผู้ เรียนให้ บรรลุ ตามหลั กสู ตรสถานศึกษา ส่ งเสริมสนับสนุนให้
ครูผู้สอนออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ผ่านกระบวนการคิด
และการปฏิบัติจริง (Active learning) เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าในตนเอง รักการเรียนรู้ และ
สามารถอยู่ร่วมกัน ได้อย่างมี ความสุข มีความรู้ ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสั งคมและปฏิบัติตนตาม
มาตรการป้ องกัน โรค covid-19 ตามที่ส ถานศึ ก ษากาหนดสามารถน าไปประยุ กต์ ใช้ใ นชีวิต ประจ าวั น ได้
เหมาะสม ส่งเสริมให้ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกและใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน รวมทั้ง ส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลั บ เพื่อพัฒ นาและปรั บ ปรุ งการจั ดการเรียนรู้ เพื่อเป็นชุมชนแห่ งการเรียนรู้ทางวิช าชีพ (PLC)
ตลอดจนประสานความร่วมมือในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองกับครู เพื่อสร้างความรู้ ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเหมาะสมในการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้คุณครู
ผู้สอนได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างสม่าเสมอ ภาพรวมร้อยละ 84.70 อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม

๖

ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
๑. ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ ๔๑
ถนนอารักษ์ ตาบลพระสิงห์ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ ๕๐๒๐๐
สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โทรศัพท์: ๐-๕๓๒๗-๘๐๐๙ โทรสาร : ๐-๕๓๘๑-๕๑๓๗
E-Mail : cmblind@hotmail.com website www.cmblind.ac.th เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล
ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยแบ่งเป็นชั้นเรียนปกติและห้องเรียนพิการซ้อนคู่ขนาน และจัดส่งนักเรียน
ที่มีความพร้อมไปเรียนร่วมในโรงเรียนทั่วไปในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมถึงการจัดการเรียนการ
สอนงานอาชีพและการศึกษานอกระบบสาหรับผู้เรียนที่เข้าสู่ระบบช้าเกินเกณฑ์ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพของ
โรงเรียน ในปีการศึกษา 25๖๓ มีจานวน ๓๙ ห้องเรียน ดังนี้
แผนการจัดชั้นเรียน - อนุบาล
๒ / ๑
รวม ๓ ห้องเรียน
- ประถมศึกษา ๓ / ๓ / ๓ / ๓ / ๓ / ๓ รวม ๑๘ ห้องเรียน
- มัธยมศึกษาตอนต้น ๔ / ๔ / ๔
รวม ๑๒ ห้องเรียน
- มัธยมศึกษาตอนปลาย ๒ / ๒ / ๒
รวม ๖ ห้องเรียน
ปรัชญาของโรงเรียน
อยู่อย่างมีประโยชน์ และไม่เป็นภาระต่อสังคม
ตราสัญลักษณ์และความหมาย

รูปพระมงกุฎมหาราชินีครอบเทียนที่จุดสว่าง ตรงกลางเป็นรูปมือคนกาลังอ่านหนังสือเบรลล์ พระมงกุฎมหา
ราชินี หมายถึง โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ ภายใต้การอุปถัมภ์ของสมเด็จพระ
นางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เทียนจุดสว่าง หมายถึง ความสว่าง ความเจริญก้าวหน้าในการศึกษาของ
นักเรียนพิการทางสายตาคนกาลังอ่านหนังสือเบรลล์ หมายถึง การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับนักเรียน
พิการทางสายตา
อักษรย่อ
ส.บ.น. (สอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่)
สีประจาโรงเรียน

สีฟ้า – แสด

๗

วิสัยทัศน์
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม นาสู่สากล
อัตลักษณ์ของนักเรียน ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี ด้วยวิถีพอเพียง
เอกลักษณ์ของโรงเรียน เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ เกี่ยวกับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นด้วย
พันธกิจ
1. ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและพัฒนานักเรียน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล
3. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนด้านวิชาการ งานอาชีพ ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
4. ส่งเสริมและพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เป้าประสงค์
1. นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
2. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
3. นักเรียนมีคุณธรรมและทักษะงานอาชีพตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์สถานศึกษา
1. ขยายโอกาสทางการศึกษาสาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ให้เข้าถึงและได้รับ
บริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
2. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ตามหลักสูตรและมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
3. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทา
5. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและมี
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

๘

๒. ข้อมูลครูและบุคลากร
ที่

ตาแหน่ง

เพศ

1. ผู้บริหาร
1) ผู้อานวยการโรงเรียน
2) รองผู้อานวยการโรงเรียน
รวม
2. ข้าราชการครู
1) ครูชานาญการพิเศษ (คศ.3)
2) ครูชานาญการ (คศ.2)
3) ครู (คศ.1)
4) ครูผู้ชว่ ย
รวม
3. พนักงานราชการ
1) ครูผู้สอน
รวม
4. ลูกจ้างประจา
5. ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ(รายเดิมต่อเนื่อง)
6. ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (รายใหม่จ้างเหมาบริการ)
7. ลูกจ้างชั่วคราว
รวมบุคลากรทั้งสิ้น

รวม

ชาย

หญิง

1
1
2

1
1

1
2
3

1
1
3
4
9

6
10
5
6
25

7
11
8
10
36

1
7
6
25

3
12
4
47

4
19
10
72

หมายเหตุ

ช่วยราชการ จานวน 3 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564
ข้อมูลครูและบุคลากร
หญิง

ข้อมูลแสดงจานวนข้าราชการครู จาแนกตามวิทยฐานะ

4

6

0
0

1

0
0

3

7

9
2
1

25
20
15
10
5
0

12

25

ชาย

๙

2.1) ข้อมูลข้าราชการครู จาแนกตามวิทยฐานะ
ตาแหน่ง
ค.ศ.4
ค.ศ.3
ค.ศ.2
ค.ศ.1
ครูผู้ช่วย
รวม

ชาย
1
2
1
3
4
11

หญิง
7
10
5
6
๒๘

รวม
1
9
11
8
10
๓๙

คิดเป็นร้อยละ
2.56
23.08
28.21
20.51
25.64
100.00

๓.๗%
๓.๗%

๒๓.๑%
ค.ศ.๔

ค.ศ.๓

๑๑.๕๓%

๕๗.๗%

ค.ศ.๒
คศ.๑
ครูผู้ช่วย

แสดงจานวนข้าราชการครู จาแนกตามตาแหน่ง

2.2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของครูและ บุคลากร
บุคลากร
จานวน

ต่ากว่า
ปริญญาตรี
22

ปริญญาตรี
34

ปริญญาโท
15

ปริญญาเอก
1

รวม
ทั้งหมด
72

๑๐

๓. ข้อมูลนักเรียน
1) จานวนนักเรียนทั้งสิ้น 154 คน แยกเป็นเพศชาย 87 คน เพศหญิง 67 คน
2) จานวนนักเรียนจาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
ที่

ชั้นเรียน

1
2

อนุบาล 1
อนุบาล 2
รวม
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
ศูนย์สันทราย
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
ศูนย์สันทราย
รวม
รวมทั้งหมด

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชาย

หญิง

ปกติ

พิการซ้อน

ปกติ

พิการซ้อน

1
1
2
1
1
2
1
1
2
8
3
1
5
2
7
3
21
31

3
3
3
2
1
2
2
7
17
6
1
1
16
9
1
2
36
56

3
1
4
1
1
1
3
2
3
11
1
3
4
4
12
27

4
4
3
3
3
6
15
2
2
7
6
2
2
21
40

รวม
11
2
13
8
5
5
5
5
10
13
51
12
5
12
25
22
10
4
90
154

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564
 หมายเหตุ ผลการประเมินเฉพาะนักเรียนภายในระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาตอนต้นเท่านั้น

๑๑

4. สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิท์ างการเรียนระดับสถานศึกษา
ผลการประเมินการพัฒนาทักษะเรียนรู้ระดับปฐมวัย

พัฒนาการ
ร่างกาย
อารมณ์/จิตใจ
สังคม
สติปัญญา
รวม
ร้อยละ

จานวน
นักเรียน
8
8
8
8
32
100

ระดับผลการพัฒนา

ค่าเฉลี่ย

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
60.26
77.23
76.52
87.96
69.44
86.28
68.65
82.28
274.87
333.75
68.72
83.44

68.75
82.24
77.86
75.47
76.08

จานวนนักเรียน
ที่ได้รับผลการพัฒนา หมายเหตุ
ร.
มส.
ประเมินตาม
มาตรฐาน
การศึกษา
ปฐมวัย
-

ผลการจัดประสบการณ์ ปีการศึกษา 2563

ร่างกาย

ภาคเรียนที่ 2

อารมณ์/จิตใจ

สังคม

82.28
68.65

69.44

86.28

87.96

76.52

60.26

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

77.23

ภาคเรียนที่ 1

สติปัญญา

จากผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ด้านคุณภาพเด็ก โดยภาพรวมเมื่อสิ้นปี
การศึกษามีการพัฒนาคุณภาพสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ ของพัฒนาการแต่ละด้านเมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
ภาคเรียน โดยภาคเรียนที่ 1 ภาพรวมร้อยละ 68.72 ภาคเรียนที่ 2 เมื่อสิ้นปีการศึกษาภาพรวมร้อยละ
83.44 สูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้

๑๒

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) ร้ อยละของนั กเรี ย นที่ มีเ กรดเฉลี่ ยผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรียนแต่ ล ะรายวิช าในระดั บ 2.5 ขึ้นไป
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2563
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563
มาตรฐานสถานศึกษา

เป้าหมาย ผลการพัฒนา

1. มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการพัฒนาผู้เรียน
2. มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
3. มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ฯ
ค่าเฉลี่ย

85.00
85.00
85.00
85.00

94.74
89.14
94.74
87.30

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563
89.14

88.07
มาตรฐานที่ 2

เป้าหมาย

84.70

85

มาตรฐานที่ 1

85

85

90
89
88
87
86
85
84
83
82

มาตรฐานที่ 3

ผลสัมฤทธิ์

จากผลการประเมินในภาพรวม มีผลการดาเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สูงกว่าค่า
เป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยโรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการมีส่วนร่ว มของ
บุคลากรทุกฝ่าย มีโครงสร้างการบริหารงานที่กาหนดหน้าที่และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ผู้บริหารมีภาวะผู้นา
มีการนิเทศ กากับ ติดตาม กระตุ้นและส่งเสริมให้ ครู บุคลากรนาผลการดาเนินงาน มาเป็นกรอบแนวทางใน
การวางแผนการดาเนินงานในการกาหนดโยบาย แผนงาน โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส่งเสริมให้
ครูผู้สอน มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้เฉพาะบุคคล และกาหนดเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุตามหลักสูตรสถานศึกษา ด้วย
วิธีการและกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย

๑๓

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับ 2.5 ขึ้นไป
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ระดับ
ผลการเรียน
4
3.5
3
2.5
2

ปีการศึกษา
ปี 2562
57.72
24.4
13.88
10.05
0.96

ปี 2563
60.10
22.22
10.61
5.56
1.52

ค่าเฉลี่ย

ปี 2561
45.71
27.62
18.1
6.19
2.38

54.51
24.75
14.20
7.27
1.62

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
3.5

3

2.5

2

ปี 2563

6.19
0.96

ปี 2562

2.38

18.1

10.05

13.88
1.52

5.56

10.61

22.22

24.4

27.62

45.71

57.72

60.1

4

ปี 2561

จากผลการประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในระดับ 2.5 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2561 เฉลี่ยร้อยละ
97.40 ปีการศึกษา 2562 เฉลี่ยร้อยละ 99.04 ปีการศึกษา 2563 เฉลี่ยร้อยละ 98.48

๑๔

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ระดับ
ผลการเรียน
4
3.5
3
2.5
2

ปี 2563
43.21
29.41
19.91
6.56
0.9

ปีการศึกษา
ปี 2562
51.92
24.36
18.8
4.49
0.43

ค่าเฉลี่ย

ปี 2561
56.39
18.61
17.11
5.64
2.07

50.51
24.13
18.61
5.56
1.13

51.92

60

56.39

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

43.21

55
50
45

29.41

40

0.9

5

0.43

2.07

10

6.56

18.8
5.64

15

4.49

20

17.11

25

18.61

30

19.91

24.36

35

0
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

จากผลการประเมิน ด้านผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนรวม 8 กลุ่ มสาระการเรียนรู้ นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในระดับ 2.5 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2561 เฉลี่ยร้อยละ
97.74 ปีการศึกษา 2562 เฉลี่ยร้อยละ 99.57 ปีการศึกษา 2563 เฉลี่ยร้อยละ 99.10

๑๕

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับ 2.5 ขึ้นไป
ปีการศึกษา 2561 – 2563
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
97.40
97.74
99.04
99.57
98.48
99.10
98.31
98.80

ปีการศึกษา
2561
2562
2563
ค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย
97.57
99.31
98.79
98.56

98

97.5

97.4

98.5

97.74

99

99.1

99.5

98.48

99.04

100

99.57

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 2.5 ขึ้นไป
ปีการศึกษา 2561 – 2563

97
96.5
96
ปี 2561
ประถมศึกษาปีที่ 1-6

ปี 2562

ปี 2563

มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3 ปี (2561 - 2563) พบว่า ระดับชั้น
ประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 2.5 ขึ้นไป เพิ่มขึ้นทุกปีการศึกษา
แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาที่สูงขึ้น

๑๖

ผลการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ร้อยละของผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปี 2563
100.00
96.55
100.00
95.40
96.55
96.55
100.00
97.7
97.84

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มีสัมมาคารวะและมีความอ่อนน้อม
7. รักความเป็นไทยและมีความสามัคคีในหมู่คณะ
8. มีจิตสาธารณะ
ค่าเฉลี่ย

ปีการศึกษา
ปี 2562
100.00
100.00
95.00
100.00
100.00
90.00
100.00
90.00
96.88

ค่าเฉลี่ย

ปี 2561
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
96.83
100.00
96.83
99.21

100.00
98.85
98.33
98.47
98.85
94.46
100.00
94.84
97.98

96.83

96.83

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

95

96.55

95.4
96.55

96.55

100

97.7

100

100

100

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

90

90

95

90

85
ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

2. ซื่อสัตย์สุจริต

3. มีวินัย

4. ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน

5. อยู่อย่างพอเพียง

6. มีสัมมาคารวะและมีความอ่อนน้อม

7. รักความเป็นไทยและมีความสามัคคีในหมู่คณะ

8. มีจิตสาธารณะ

เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จาก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมเพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่พึงประสงค์
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของนักเรียนทีม่ ีพัฒนาการสูงขึ้น

๑๗

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปี 2563
100.00
97.44
89.74
94.87
89.74
91.03
100.00
97.44
95.03

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มีสัมมาคารวะและมีความอ่อนน้อม
7. รักความเป็นไทยและมีความสามัคคีในหมู่คณะ
8. มีจิตสาธารณะ
ค่าเฉลี่ย

ปีการศึกษา
ปี 2562
100.00
100.00
89.47
94.74
100.00
84.21
100.00
84.21
94.08

ค่าเฉลี่ย

ปี 2561
100.00
98.25
98.25
100.00
100.00
91.23
100.00
92.98
97.59

100.00
98.56
92.49
96.54
96.58
88.82
100.00
91.54
95.57

91.23

92.98

100

100

98.25
98.25
100

100

94.74
89.47

89.74
91.03

89.74

95

100

100

100

100

97.44

100
94.87

100

97.44

100

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

85

84.21

84.21

90

80

75
ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

2. ซื่อสัตย์สุจริต

3. มีวินัย

4. ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน

5. อยู่อย่างพอเพียง

6. มีสัมมาคารวะและมีความอ่อนน้อม

7. รักความเป็นไทยและมีความสามัคคีในหมู่คณะ

8. มีจิตสาธารณะ

จากผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เฉลี่ยคิดเป็น ร้อยละ 97.84 อยู่ในระดับดีเยี่ยม และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 - 3 เฉลี่ยคิดเป็น ร้อยละ 95.03 อยู่ในระดับดีเยี่ยม

๑๘

ด้านความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน
ร้อยละของผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ด้านความสามารถ

ปีการศึกษา
ปี 2562
85.00
85.00
93.65
87.88

ปี 2563
85.64
89.08
87.36
87.36

การอ่าน
การคิดวิเคราะห์
การเขียน
ค่าเฉลี่ย

ปี 2561
93.65
82.54
93.65
89.95

ค่าเฉลี่ย
88.10
85.54
91.55
88.40

ด้านความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

82.54

85

87.36

89.08

85

85.64

93.65

ปี 2561

93.65

95

90

ปี 2562

93.65

ปี 2563

85

80

75
การอ่าน

การคิดวิเคราะห์

การเขียน

จากผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ปีการศึกษา 25623 ของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 - 6 เฉลี่ยคิดเป็น ร้อยละ 87.36 อยู่ในระดับดีเยี่ยม และนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เฉลี่ยคิดเป็น ร้อยละ 89.53 อยู่ในระดับดีเยี่ยม

๑๙

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ด้านความสามารถ

ปีการศึกษา
ปี 2562
85.00
85.00
93.65
90.64

ปี 2563
85.64
89.08
87.36
89.53

การอ่าน
การคิดวิเคราะห์
การเขียน
ค่าเฉลี่ย

ปี 2561
93.65
82.54
93.65
95.91

ค่าเฉลี่ย
90.62
90.05
95.41
92.03

ด้านความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

92.98

89.74

92.95
84.21

85.9

89.47

95

98.25

ปี 2561

96.49

100

90

ปี 2562

98.25

ปี 2563

85
80
75
การอ่าน

การคิดวิเคราะห์

การเขียน

จากผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ปีการศึกษา 25623 ของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 - 6 เฉลี่ยคิดเป็น ร้อยละ 87.36 อยู่ในระดับดีเยี่ยม และนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เฉลี่ยคิดเป็น ร้อยละ 89.53 อยู่ในระดับดีเยี่ยม

๒๐

ด้านสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
ร้อยละของผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
ด้านสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา
ปี 2562
90.00
80.00
90.00
95.00
90.00
89.00

ปี 2563
93.10
86.21
91.95
87.36
89.66
89.66

1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย

ปี 2561
95.24
85.71
95.24
96.83
98.41
94.29

92.78
83.97
92.40
93.06
92.69
90.98

ด้านสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
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100

100

98.25

92.31

94.74

96.15

94.74

94.74

84.21
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ปี 2561

88.46

95

92.31

94.74

94.74

98.72

100

ปี 2562

100

ปี 2563

80
75

จากผลการประเมิ น ความสามารถด้ า นสมรรถนะ ปี ก ารศึ ก ษา 25623 ของนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เฉลี่ยคิดเป็น ร้อยละ 89.66 อยู่ในระดับดีเยี่ยม

๒๑

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
ด้านสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน

ปี 2563
98.72
88.46
92.31
96.15
92.31
93.59

1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ค่าเฉลี่ย

ปีการศึกษา
ปี 2562
ปี 2561
94.74 100.00
84.21 94.74
94.74 94.74
94.74 98.25
100.00 100.00
93.69 97.55

ค่าเฉลี่ย
97.82
89.14
93.93
96.38
97.44
94.94

ด้านสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

85

100

100
92.31

98.25
94.74

96.15

94.74

94.74

84.21

90

ปี 2561

88.46

95

92.31

94.74

94.74

98.72

100

ปี 2562

100

ปี 2563

80

75

จากผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
เฉลี่ยคิดเป็น ร้อยละ 93.59 อยู่ในระดับดีเยี่ยม
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ร้อยละของการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
การจัดกิจกรรมเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพสอดคล้อง
ตามต้องการจาเป็นรายบุคคล
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดให้สอดคล้องตามหลักสูตรของสถานศึกษา
2. มีแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (IIP)
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)

ค่าเฉลี่ย

เป้าหมาย

ผลการประเมิน

85

87.36

85
85
85

89.63
90.35
89.11

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้

85

85

90

85

87.36

89.63

95

ผลการประเมิน

90.35

เป้าหมาย

85
80

จากผลการประเมินการจัดกิจกรรมเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพสอดคล้องตามต้องการจาเป็นรายบุคคลของ
ผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้
สอดคล้องกับการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาพรวมเฉลี่ยคิดเป็น ร้อยละ 89.11 อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
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5. ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.1) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
ชื่อแหล่งเรียนรู้
จานวนครั้ง/ปี
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
300
ห้องปฏิบัติการทางภาษาและศูนย์อาเซียนศึกษา
350
ห้องปฏิบัติการวิชาคณิตศาสตร์
120
ห้องปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร์
250
ห้องปฏิบัติการฝึกผลิตของชาร่วย
250
ห้องสมุดและห้องสื่อเสียง
52
ห้องฝึกทักษะครัวเรือน/กลุ่มพิการซ้อน
150
ห้องฝึกซักรีดเสื้อผ้า
150
ห้องกระตุ้นประสาทสัมผัส
200
ห้องผลิตสื่อการเรียนการสอน
320
ห้องพิพิธภัณฑ์เครื่องมือสื่อ เทคโนโลยีฯ
20
ห้องศูนย์สื่อเทคโนโลยีและสิง่ อานวยความสะดวก
320
สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น
สนามโกลบอล
256

ชื่อแหล่งเรียนรู้
ห้องฟื้นฟูกิจกรรมบาบัด
ห้องศูนย์ Call Center
ห้องปฏิบัติการอาหาร-การงาน
สถานประกอบการ Blind -coffee
ห้องเรียนดนตรีไทย
ห้องเรียนดนตรีสากล
ห้องเรียนนาฏศิลป์
ห้องบริการคอมพิวเตอร์ USO
โรงเรียนธนาคาร
แหล่งเรียนรู้สวนเกษตรพอเพียง
สวนหย่อมหน้าโรงเรียน

จานวนครั้ง/ปี
384
15
384
150
380
512
380
256
64
120
142

โรงครัวประกอบอาหารของโรงเรียน

120

ชื่อแหล่งเรียนรู้

จานวนครั้ง/ปี
2
2
4
3
45
6

5.2) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
ชื่อแหล่งเรียนรู้

ศูนย์ฝึกวิชาชีพคนตาบอดฯ (อาเภอสันทราย)
วัดพระสิงห์
วัดเมธัง
สวนสาธารณะบวกหาด
ห้างสรรพสินค้าเทสโกโลตัส (สาขาหางดง)
ห้างสรรพสินค้าเทสโกโลตัส (สาขาคาเที่ยง)

จานวนครั้ง/ปี
36
10
2
20
4
4

น้าพุร้อนสันกาแพง
สวนเกษตร อ.สันกาแพง
อุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่
ดัชฟาร์ม
สนามกีฬา 700 ปี
ห้องสมุดประชาชน

5.3) ปราชญ์ชาวบ้าน ภูปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน
1. ดร.พิกุล เลียวสิริพงศ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่องการจัดทาหลักสูตรสมรรถนะแก่คณะครูผู้สอน
ในการปรับหลักสูตรสถานศึกษา 1 ครั้ง
2. แม่ครัวโรงอาหาร ให้ความรู้แก่นักเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพ เรื่องการเลือกซื้ออาหารอย่าง
ปลอดภัย และการประกอบอาหารจานเดียว 4 ครั้ง/ปี
3. คุณตา คุณยาย ปราชญ์ชาวบ้าน สาวนเกษตร อาเภอสันกาแพง ให้ความรู้ในการทาตู้อบพลังงาน
แสงอาทิตย์ และการทากล้วยตากอนามัย 2 ครั้ง/ปี
4. นายอัศวศิลป์ แผ่นชัยภูมิ พ่อหนาน ให้ความรู้เรื่องพิธีการบายศรีสู่ขวัญ 1 ครั้ง/ปี
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ส่วนที่ 2
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
รายงานการประเมิ น ตนเองปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖3 เป็ น การรายงานผลการดาเนิ นงานของ
สถานศึกษาตามแผนยุ ทธศาสตร์ การพัฒ นาคุณภาพนักเรียนและกรอบมาตรฐานการศึกษาเฉพาะ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการจาเป็นสาหรับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการการเห็น เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
ภาพรวมคุณภาพด้านผู้เรียนและด้านครู ระดับปฐมวัย ร้อยละ ๘3.16 อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และ
ภาพรวมระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร้อยละ 87.30 อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม โดยมีผลการประเมิน
และรายละเอียดแต่ละด้านดังนี้

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ

ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ
1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรี ย นมี แ ผนงาน โครงการเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นปฐมวั ย มี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ ค รู ผู้ ส อนจั ด
กระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับวุฒิภาวะเป็นไปตามวัย โดยคานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ทั้งการเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาและการศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้และ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้เหมาะสมตามวั ย จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ รวมทั้งส่งเสริมให้
ครูผู้สอนใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน นอกจากนี้ โรงเรียนมีนโยบายเพื่อส่งเสริม

ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ถูกต้องดีงาม จัดกิจกรรมตามโครงงานคุณธรรมร่วมกับนักเรียนระดั บขั้น
พื้นฐานเพื่อเรียนรู้การร่วมกิจกรรมกลุ่ม จากการอบรมให้ความรู้เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้ และมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักใช้และรักษา
ทรัพยากรและทรั พย์สินภายในหอพัก ตระหนักและเห็นคุณค่าของตนเอง ตลอดจนการสอดแทรก
เนื้อหาสาระด้านคุณธรรม จริยธรรม ในกิจกรรมการเรียนการสอนประจาวัน ปลูกฝังการรู้จักการให้และ
การรับที่เหมาะสม มีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยยึดตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียนสามารถนาความรู้ที่ได้รู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสมตาม
วัยส่งผลให้ผู้เรียนระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ภาพรวมร้อยละ 78.61 อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
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2. ผลการดาเนินงาน
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดาเนินการ
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มีผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของเด็ก เปรียบเทียบ 2 ภาคการศึกษา ดังนี้
ผลการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563
ระดับผลการพัฒนา

จานวน
นักเรียน

พัฒนาการ
ร่างกาย
อารมณ์/จิตใจ
สังคม
สติปัญญา
รวม
ร้อยละ

ภาคเรียนที่ 1
60.26
76.52
69.44
68.65
274.87
68.72

8
8
8
8
32
100

ค่าเฉลี่ย

ภาคเรียนที่ 2
77.23
87.96
86.28
82.28
333.75
83.44

68.75
82.24
77.86
75.47
-

จานวนนักเรียน
ที่ได้รับผลการพัฒนา
ร.
มส.
-

หมายเหตุ
ประเมิน
ตาม
มาตรฐาน
การศึกษา
ปฐมวัย

ผลการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ปฐมวัย ปีการศึกษา 2563
82.28

68.65

86.28

87.96

76.52

ภาคเรียนที่ 2

69.44

80

60.26

100

77.23

ภาคเรียนที่ 1

60
40
20
0
ร่างกาย

อารมณ์/จิตใจ

สังคม

สติปัญญา

 มาตรฐานที่ 5 การร่วมโครงงานคุณธรรมของสถานศึกษา แยกต่างหากตามรายงานผลการประเมินภาพรวม

จากแผนภูมิแสดงผลการพัฒนา ด้านคุณภาพเด็ก ระดับปฐมวัยโดยภาพรวมเมื่อสิ้นปีการศึกษา
มีการพัฒนาคุณภาพสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ ของพัฒนาการแต่ละด้านเมื่อเปรียบเทียบระหว่างภาค
เรียน ซึ่งในปีการศึกษา 2563 นักเรียนระดับปฐมวัยมีลักษณะความพร้อมที่แตกต่างกันทั้งด้านร่างกาย
การสื่อสารทางภาษาและพฤติกรรมการแสดงออกทางสังคม โดยมีนักเรียนที่มีความบกพร่ องทางการ
เห็นและพิการอื่นร่วมด้วย โดยการประเมินจากเด็กที่เข้ารับการพัฒนาที่โรงเรียนจานวน 8 คน ที่เหลือ
เป็ น เด็กที่เรี ย นรู้ ที่ บ้ า น การจั ดกิจ กรรมเพื่ อส่ ง เสริ ม ทั ก ษะพัฒ นาการแตกต่า งกัน ตามแผนการจั ด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program: IEP) เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนา
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อย่างเต็มศักยภาพ ด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายในกิจกรรมการเรียนรู้ประจาวัน รายละเอียด
ตามประเด็นพิจารณา ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก ประเด็น
พิจารณา ปีการศึกษา 2563
มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก
1) มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี
และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
1.1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ตามเกณฑ์
ประเภทความพิการ
1.2 เด็กดูแลรักษาความปลอดภัยของตนเอง
ทางด้านร่างกาย ตามศักยภาพและเหมาะสมกับวัย
1.3 เด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและ
ปฏิบัติจนเป็นนิสัย หลีกเลี่ยงจากสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค
สิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตรายได้
1.4 มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตาม
หลักสูตรเพื่อพัฒนาให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
และมีสุขนิสัยที่ดี
1.5 รักการออกกาลังกาย
2) มีพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และ
แสดงออกทางอารมณ์ได้
2.1 เด็กมีอารมณ์ร่าเริง แจ่มใส แสดงอารมณ์
ความรู้สึกได้เหมาะสม
2.2 เด็กมีความอดทนในการรอคอย
2.3 เด็กมีการแสดงออกด้านศิลปะ ดนตรี
และการเคลื่อนไหว ชื่นชมในผลงานของตนเองและ
ผู้อื่น
2.4 เด็กยอมรับในความสามารถของตนเอง
และผู้อื่น เคารพสิทธิ หน้าที่ที่รับผิดชอบ
3) มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม

ค่าร้อยละ
ผลการ
เป้าหมาย
ประเมิน

สรุปผลการประเมิน

80

68.75

ระดับดี

80

72.37

ระดับดีเลิศ

80

67.84

ระดับดี

80

67.04

ระดับดี

80

67.59

ระดับดี

80

68.91

ระดับดี

80

82.24

ระดับยอดเยี่ยม

80

83.92

ระดับยอดเยี่ยม

80

80.37

ระดับยอดเยี่ยม

80

83.62

ระดับยอดเยี่ยม

80

81.06

ระดับยอดเยี่ยม

80

77.86

ระดับดีเลิศ
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มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก
3.1 เด็กปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน การ
รับประทานอาหาร การใช้ห้องน้า ห้องส้วม ด้วย
ตนเอง
3.2 เด็กเก็บของเล่นและสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
ตนเอง
3.3 เด็กมีมารยาททางสังคม เช่น การไหว้
การขอบคุณ ขอโทษ
3.4 เด็กทิ้งขยะได้ถูกที่ รักษาความสะอาดของ
ห้องเรียน
3.5 เด็กเล่นและทากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
3.6 เด็กปฏิบัติตามข้อตกลง ประนีประนอม
แก้ไขปัญหาโดยปราศจากการใช้ความรุนแรง
เหมาะสมตามวัย
3.7 เด็กเป็นผู้นา ผู้ตาม ได้เหมาะสมตาม
สถานการณ์
3.8 เด็กปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่
ดีของสังคม
4) มีพัฒนาด้านการสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการ
คิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้
4.1 เด็กสนทนาโต้ตอบอย่างต่อเนื่อง และเล่า
เรื่องราว ให้ผู้อื่นเข้าใจ เชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง
4.2 เด็กตั้งคาถามเกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
หรือสงสัย และตั้งคาถามเพื่อแสวงหาความรู้
4.3 เด็กบอกลักษณะ ส่วนประกอบ หรือ
ความสาคัญของสิ่งต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัส
4.4 เด็กบอกเล่าเหตุผลตามสถานการณ์ได้
เหมาะสมกับวัย
4.5 เด็กตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ ได้
4.6 เด็กสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ การ
เคลื่อนไหว ตามความคิดและจินตนาการ
4.7 เด็กใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม

ค่าร้อยละ
ผลการ
เป้าหมาย
ประเมิน

สรุปผลการประเมิน

80

75.73

ระดับดีเลิศ

80

78.64

ระดับดีเลิศ

80

79.04

ระดับดีเลิศ

80

76.71

ระดับดีเลิศ

80

80.76

ระดับยอดเยี่ยม

80

76.83

ระดับดีเลิศ

80

75.33

ระดับดีเลิศ

80

79.85

ระดับดีเลิศ

80

75.47

ระดับดีเลิศ

80

72.96

ระดับดีเลิศ

80

76.81

ระดับดีเลิศ

80

75.19

ระดับดีเลิศ

80

76.93

ระดับดีเลิศ

80

78.16

ระดับดีเลิศ

80

74.83

ระดับดีเลิศ

80

73.43

ระดับดีเลิศ
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มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก

ค่าร้อยละ
ผลการ
เป้าหมาย
ประเมิน

5) เด็กทุกคนร่วมโครงงานคุณธรรม (ให้สอดคล้องกับ
80
การศึกษาขั้นพื้นฐาน)
สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก

88.72

สรุปผลการประเมิน
ระดับยอดเยี่ยม
78.61
ระดับดีเลิศ

จากตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก ปีการศึกษา 2563 พบว่า
ผลการดาเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นไปตามเป้าหมาย จานวน 2 ประเด็นพิจารณา สูงกว่า
เป้าหมาย คือ มีพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ และเด็กทุกคนร่วม
โครงงานคุณธรรม (ให้สอดคล้องกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จานวน 3 ประเด็น
พิจารณา ได้แก่ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และมีพัฒนาด้านการสติปัญญา
สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ ด้วยข้อจากัดด้านคุณลักษณะทางร่างกายและ
การเรียนรู้ของผู้เรียน เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการดาเนินงานแล้วต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้
โรงเรียนส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ทั้งการดูแลด้านโภชนาการที่เหมาะสม
ประสานความร่วมมือจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก
จัดกิจกรรมเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมีสมรรถภาพด้านร่างกายเหมาะสม ส่งเสริมการแสดงออกด้านอารมณ์
ที่ร่าเริง แจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสมตามวัย มีพัฒนาการด้านสังคม รู้จักบทบาทหน้าที่
ของตนเอง ปฏิบัติตนตามคาสั่งที่มอบหมายจากครูและเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียน ของโรงเรียน มี
วินัยในตนเอง รู้จักยิ้ม ทักทายเพื่อนและครู ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน สามารถ
รับประทานอาหารด้วยตนเองและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร รู้จักดูแลรักษาความสะอาด ทั้ง
ภายในและนอกห้องเรียน รู้จักการช่วยเหลือ แบ่งปันได้เหมาะสมตามวัยด้วยกิจกรรมกลุ่มในการจัด
ประสบการณ์ ปฏิบัติตนตามระเบียบประเพณีวัฒนธรรม จากกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้
เด็กได้แสดงออกตามศักยภาพของตน โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มี
ทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ มีการจัดกิจกรรมโดยส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆ รอบตัว กล้าซักถามเพื่อค้นหาคาตอบ มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางภาษา มี
การส่งเสริมเล่าเหตุผลตามสถานการณ์ได้เหมาะสมกับวัย

๒๙

3. จุดเด่น
เด็กมีความร่าเริง แจ่มใส มี พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุ มและแสดงออกทางอารมณ์
และความรู้สึกได้เหมาะสมตามวัย มีความอดทนในการรอคอย การแสดงออกด้านศิลปะ ดนตรี และ
การเคลื่อนไหว ชื่นชมในผลงานของตนเองและผู้อื่น ได้ รู้จักบทบาทหน้าที่และความสามารถของตนเอง
และผู้อื่น เชื่อฟัง รู้จักซักถามในเรื่องที่ตนสนใจ และปฏิบัติตนได้ดีตามมาตรการป้องกันโรค covid-19
ของโรงเรียนได้เหมาะสมตามวัยอย่างเต็มศักยภาพ เรียนรู้การทากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้เหมาะสม
ตามวัยจากการร่วมโครงงานคุณธรรมของโรงเรียน

4. จุดควรพัฒนา
จากการที่นั กเรี ย นมี ร ะดับความพิการหลากหลายและมี คุณลั กษณะที่ แตกต่างกัน ทั้งด้าน
ร่างกาย การสื่อสารและการแสดงออกด้านสังคม ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่ากว่าเป้าหมายที่
กาหนด ควรเน้นการส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการพัฒนาด้านร่างกาย เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อม
ด้านร่างกายทีแ่ ข็งแรง พร้อมต่อการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามวัย โดยเฉพาะเรื่องการดูแล
รักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย เข้าใจถึงอันตรายจากสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์
หรือการเล่น ที่เสี่ยงอันตราย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อฝึกการสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องราวที่
เรี ย นรู้ ใ ห้ ผู้ อื่ น เข้ า ใจ เชื่ อ มโยงกั บ เรื่ อ งที่ ฟั ง และตั้ ง ค าถามเพื่ อ แสวงหาความรู้ เด็ ก บอกลั ก ษณะ
ส่วนประกอบ หรือความสาคัญของสิ่งต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสต่างๆตามสถานการณ์ได้เหมาะสม
กับวัย รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย ฝึกการ
อ่าน และเขียนอักษรเบรลล์พื้นฐาน (pre-braille)
5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยที่สูงขึ้น
1. การจัดกิจกรรมฟื้นฟูบาบัด
2. การร่วมกิจกรรมกีฬานันทนาการ
3. กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต
4. กิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดพื้นฐาน เกมการศึกษา การหาบัตรภาพ บัตรคา
5. กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสัมพันธ์

๓๐

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม
1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรี ย นมี ก ารประชุ ม เพื่ อ ร่ ว มกั น วิ เ คราะห์ ส ภาพปั ญ หาและความต้ อ งการจ าเป็ น ของ
สถานศึกษาเพื่อกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายในการบริหารจัดการศึกษา โดยการมีส่วนร่วม
ของบุ คลากรทุกฝ่ าย จั ดทาแผนงาน โครงการวิธีการดาเนินงาน กิจกรรมโครงการที่สอดคล้ องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานที่กาหนด ส่งเสริมพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ ด้านการวิเคราะห์
ออกแบบการเรียนรู้และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับปฐมวัย
2. ผลการดาเนินงาน
ด้วยกระบวนการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้โรงเรียนมี
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ
ยอดเยี่ยม ตามประเด็นพิจารณา ดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา
2563
มาตรฐานที่ 2 /ประเด็นการพิจารณา
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
1. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบท
และหลักสูตรปฐมวัย
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
1. จัดครูให้เหมาะสมกับภาระการจัดการเรียนการ
สอน
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์
1. พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ ด้านการ
วิเคราะห์ ออกแบบการเรียนรู้และการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับปฐมวัย
2. ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลโดย
วิธีการที่หลากหลาย
3. มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว

ระดับคุณภาพ
ผลการ
เป้าหมาย
ประเมิน

สรุปผลการประเมิน

85

85.64

ระดับดีเลิศ

85

85.64

ระดับยอดเยี่ยม

85

85.21

ระดับยอดเยี่ยม

85

85.21

ระดับยอดเยี่ยม

85

82.27

ระดับดีเลิศ

85

80.15

ระดับยอดเยี่ยม

85

80.15

ระดับยอดเยี่ยม

85

86.52

ระดับยอดเยี่ยม

๓๑

มาตรฐานที่ 2 /ประเด็นการพิจารณา
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัย และเพียงพอ
1. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียน ให้มีความเหมาะสม มีความ
ปลอดภัยตามบริบท
2. จัดสื่อที่หลากหลาย เพียงพอ และเหมาะสมกับ
บริบทและวัย
2.5 ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ
เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
1. สถานศึกษาจัดให้บริการสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ให้แก่เด็กและครู
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
1. มีมาตรฐานสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา
2. มีแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
3. มีการประเมินผล ตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ติดตามผลการดาเนินงานและจัดทา
รายงานผลการประเมินตนเองประจาปี
4. นาผลการประเมินไปปรับปรุง และพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนเกี่ยวข้อง และ
รายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้น
สังกัด
สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหารและการจัดการ

ระดับคุณภาพ
ผลการ
เป้าหมาย
ประเมิน

สรุปผลการประเมิน

85

85.15

ระดับยอดเยี่ยม

85

85.25

ระดับยอดเยี่ยม

85

85.05

ระดับยอดเยี่ยม

85

86.25

ระดับยอดเยี่ยม

85

86.25

ระดับยอดเยี่ยม

85

86.4

ระดับดีเลิศ

85

88.05

ระดับยอดเยี่ยม

85

85.25

ระดับยอดเยี่ยม

85

86.15

ระดับยอดเยี่ยม

85

86.15

ระดับยอดเยี่ยม
85.15
ระดับยอดเยี่ยม

จากตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ปีการศึกษา 2563 พบว่า ผลกระบวนการบริหารและการจัดการ ส่วนใหญ่สูงกว่าเป้าหมายที่กาหนด
โดยโรงเรียนได้มีการกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา ที่กาหนดแผนงาน โครงการในการส่งเสริมพัฒนา มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้
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สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ เสริมสร้าง
ความตระหนักรับรู้ และความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้มีบทบาทใน
การมีส่ ว นร่ ว มการจั ดการศึกษา โดยให้ มีการประสานความร่ว มมือเพื่ อร่ว มกัน พัฒ นาผู้ เรีย นตาม
ศักยภาพ
โรงเรียนได้จัดสื่อ สิ่งอานวยความสะดวกที่ เหมาะสมจาเป็นและเอื้อประโยชน์ ต่อการพัฒนา
ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา ได้แก่ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อ การ
จัดการเรียนรู้ เช่น จัดให้มีอุปกรณ์ ของเล่น ของใช้ เครื่องนอน เครื่องอานวยความสะดวกต่างๆ
เพื่อให้พอเพียงกับเด็ก โดยจัดให้เหมาะสม สะอาด ปลอดภัย ให้มีมุมหนังสือที่จาเป็นต่อพัฒนาการ
การเรียนรู้ของเด็กให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย จัดให้มีพื้นที่ส่งเสริมสุขนิสัย จัดทาเคาน์เตอร์สาหรับ
แปรงฟัน ล้างมือ ห้องน้า ห้องส้วม พร้อมอุปกรณ์ที่จาเป็นและเหมาะสมกับเด็ก เพื่อส่งเสริมทักษะ
การเรี ย นรู้ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ วิถีชีวิ ต ของครอบครัว ชุมชน ครู ผู้ ส อนมีความรู้ ความเข้าใจในการจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้ โดยมีการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนอย่างสม่าเสมอ ส่งผลให้ครู
ปฐมวัย มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีประสบการณ์
ในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง ส่งเสริม
ให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งการเรียนรู้แบบรายบุคคลและรายกลุ่ม ผ่านการเล่นที่เหมาะสม
ตามวัย มีการประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียนแก้ไขผู้เรียนเป็นรายบุคคล
โดยจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) และจัดเก็บ
ข้อมูลเพื่อตรวจสอบและการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ
3. จุดเด่น
โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ทีม่ ีความเหมาะสม ร่มรื่น สวยงาม
มีความปลอดภัยตามบริบท มีมาตรฐานสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา มีสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ สิ่งอานวยความสะดวก
เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ให้แก่เด็กและครู มีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง สังคม
และชุ ม ชนเพื่ อ ร่ ว มกั น พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นตามระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นที่ ส อดคล้ อ ง
เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน
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4. จุดควรพัฒนา
ส่ งเสริ ม พัฒ นาให้ ครู มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ โดยพั ฒ นาครูให้ มีความรู้
ความสามารถ ด้านการวิเคราะห์ ออกแบบการเรียนรู้และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับ
ปฐมวัยและประเมินพัฒนาการเด็กด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อสามารถจัดกิจกรรมได้สอดคล้องตาม
ความต้องการจาเป็น รวมทั้ งการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในกรณีนักเรียนเรียนที่บ้าน เพื่อ
ส่ งเสริ มการเรี ย นรู้ ได้เต็มศักยภาพ รวมทั้งการนิเทศ ติดตาม เพื่อส่ งเสริมให้ ครู พัฒ นาการเด็กเป็น
รายบุคคลโดยวิธีการที่หลากหลาย
5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
1) โครงการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนระดับปฐมวัย
2) โครงการพัฒนาบุคลากร
- อบรมการใช้สื่อ
- อบรมคุณธรรมจริยธรรม
3) บันทึกการนิเทศ ติดตามเพื่อส่งเสริมพัฒนา
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม
1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนมีนโยบาย แผนงาน โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการพัฒนาและส่งเสริมให้
ครูผู้สอน มีความรู้ ความเข้าใจการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ และสามารถวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล และกาหนดเป้าหมายเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุตามหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา โดยมุ้งหวังให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และมีความสุขในการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ รักที่
จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังความเป็นไทยและการมี
ค่านิยมที่ดีงาม 12 ประการ การกาหนดเป้าหมายเพื่อให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียน
กล้าแสดงออกและมีคุ๕ลักษณะที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของนักเรียน ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเติบโตอย่างมีคุณภาพและเป็นพลเมืองดีของสังคม ต่อไป
2. ผลการดาเนินงาน
ด้วยนโยบายการบริหารจัดการและการส่งเสริมพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ได้สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษา
ที่สอดคล้องตามความต้องการจาเป็นของผู้เรียน และสอดคล้องตามสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของ
สังคม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า COVID -19 ผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ ระดับยอดเยี่ยม ตามประเด็น
พิจารณาดังนี้
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ตารางที่ 3 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่
เน้นเด็กเป็นสาคัญ ปีการศึกษา 2563
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็ก
เป็นสาคัญ
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุก
ด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
1. มีการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล จัดทา
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) จัดทาแผนการ
จัดประสบการณ์
2. มีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการครบทุกด้าน
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น
และปฏิบัติอย่างมีความสุข
1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์เดิม ผ่านการเล่นอย่างมีความสุข
2. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ชีวิตประจาวัน จากประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลาย
3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
1. ครูและนักเรียน มีส่วนร่วมในการจัด
สภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้มีความสะอาด อากาศ
ถ่ายเท ปลอดภัย และเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน
2. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก
และใช้สื่อของจริง ของจาลอง และสัญลักษณ์ ที่
เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ ความแตกต่างระหว่างบุคคล
และความสนใจของเด็กที่หลากหลาย
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผล
การประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก
1. ประเมินพัฒนาการเด็กโดยใช้แบบสังเกต แบบคัด
กรอง แบบประเมินพัฒนาการ
2. ประเมินเด็ก โดยผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมในการประเมิน

ค่าร้อยละ
ผลการ
เป้าหมาย
ประเมิน

สรุปผลการประเมิน

85

80.20

ระดับยอดเยี่ยม

85

78.16

ระดับดีเลิศ

85

82.25

ระดับยอดเยี่ยม

85

90.19

ระดับยอดเยี่ยม

85

88.05

ระดับยอดเยี่ยม

85

92.33

ระดับยอดเยี่ยม

85

87.42

ระดับยอดเยี่ยม

85

88.78

ระดับยอดเยี่ยม

85

86.06

ระดับยอดเยี่ยม

85

85.17

ระดับยอดเยี่ยม

85

87.15

ระดับยอดเยี่ยม

85

80.25

ระดับยอดเยี่ยม
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็ก
เป็นสาคัญ

ค่าร้อยละ
ผลการ
เป้าหมาย
ประเมิน

3. นาผลการประเมินไปจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนา
85
คุณภาพเด็ก
4. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้การจัด
85
ประสบการณ์มีประสิทธิภาพมากขึ้น
สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 3
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ

สรุปผลการประเมิน

87.05

ระดับยอดเยี่ยม

86.25

ระดับยอดเยี่ยม
85.74
ระดับยอดเยี่ยม

จากตารางที่ 3 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น ปีการศึกษา 2563 พบว่า ผลกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สูงกว่าเป้าหมาย ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
โรงเรียนมีนโยบาย แผนงาน โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการส่งเสริมให้ครูผู้สอน มี
ความรู้ ความเข้าใจปรัชญา และหลักการของการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ และสามารถวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล และกาหนดเป้าหมายเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุตามหลักสูตรสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ
จริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
ประเมินได้จากแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อการเรี ย นรู้ ของนั กเรีย น ครู มีการบริห ารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยจัดสภาพความพร้อมที่จะ
ด าเนิ น การเรี ย นการสอนให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ค านึ ง ถึ ง ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล มี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้ผู้เรียนมีความสุข ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้
ครูมีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้ มีเครื่องมือและวิธีการ
วัดผลการเรียนรู้ ที่ห ลากหลายทั้งแบบวิเคราะห์ผู้ เรียนรายบุคคล และประเมินผลตามแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) แบบสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน เป็นต้น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู
ในโรงเรียนผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
3. จุดเด่น
ผู้ เ รี ย นมี พั ฒ นาการเหมาะสมตามวั ย เรี ย นรู้ แ ละปฏิ บั ติ กิ จ กรรมผ่ า นการเล่ น ที่ ส อดคล้ อง
เหมาะสมตามวัย การจั ดกิจ กรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันทั้ง ภายในโรงเรียนและ
ภายนอกโรงเรียน สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข โดยครูจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม ผ่านการเล่นอย่างมีความสุข ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับชีวิตประจาวัน จากประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และจัดบรรยากาศ
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย โดยครูและนั กเรียน มีส่วนร่วมในการจัด
สภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้มีความสะอาด อากาศถ่ายเท มีความปลอดภัย และเอื้อต่อการจัดกิจกรรม
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การเรียนการสอน ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก ใช้สื่อของจริง สื่อจาลอง และ
สัญลักษณ์ ที่เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ และความแตกต่างระหว่างบุคคลและความสนใจที่หลากหลาย
4. จุดควรพัฒนา
จัดประสบการณ์เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มตามศักยภาพ โดยมี
การประเมินทักษะพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล จัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) จัดทา
แผนการจัดประสบการณ์ และประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็ก โดยประเมินพัฒนาการเด็กโดยใช้แบบ
สังเกต แบบคัดกรอง แบบประเมินพัฒนาการ โดยผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมิน
นาผลการประเมินไปจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็ก ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้การจัด
ประสบการณ์มีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยที่สูงขึ้น
1. การจัดกิจกรรมฟื้นฟูบาบัดเพื่อส่งเสริมทักษะพัฒนาการ
2. การร่วมกิจกรรมกีฬานันทนาการและการแสดงออกที่เหมาะสมตามวัย
3. กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตแบบบูรณาการ
4. กิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดพื้นฐาน เกมการศึกษา การหาบัตรภาพ บัตรคา
5. กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
6. การใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
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การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนมีการวางแผนเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและ
วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาที่แสดงเอกลักษณ์อย่างชัดเจน มีแผนพั ฒนาคุณภาพการศึกษา (3-5 ปี)
ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย นโยบายการจัดการศึกษาของชาติ โดยจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อนา
นโยบายลงสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตลอดจนการประสานความร่วมมือในการพัฒ นา
คุณภาพการศึกษาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้าง
เครือข่ายสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรม สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยการเป็นแหล่งวิทยาการทางการเรียนรู้ และสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาพรวม
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร้อยละ 87.30 อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม ดังนี้

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ยอดเยี่ยม

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563
89.14

88.07
มาตรฐานที่ 2

เป้าหมาย

มาตรฐานที่ 3

ผลสัมฤทธิ์

84.70

85

มาตรฐานที่ 1

85

85

90
89
88
87
86
85
84
83
82

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม
1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยการศึกษา วิเคราะห์ และกาหนด
รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกาหนดแนวการใช้
หลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องเหมาะสมกับผู้เรียนเป็ น
รายบุ ค คล มี ก ารวั ด ผลและประเมิ น ผลเป็ น ไปตามมาตรฐานและตั ว ชี้ วั ด ของหลั ก สู ต รด้ ว ยวิ ธี ที่
หลากหลาย จัดกิจกรรมการเรียนสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญด้วยกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการทั้ง
ภายในโรงเรียนและการศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนสามารถ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสื่อและเทคโนโลยี เพื่อให้นักเรียนได้รับ
การพัฒนาการเรียนรู้และการสืบค้นข้อมูล และสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสิ่งอานวย
ความสะดวกในการเรียนรู้และนาเสนอผลการเรียนรู้ ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในที่สอดคล้องเหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถและมีทักษะที่
จาเป็นตามหลักสูตรสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ผ่านกระบวนการฝึกคิด
ทักษะด้านต่างๆ
นอกจากนี้ โรงเรียนมีนโยบายเพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ถูกต้องดีงาม จัดกิจกรรม
การอบรมให้ความรู้เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามค่านิยมหลักของ
คนไทย ๑๒ ประการ ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักใช้และรักษาทรัพยากรและทรัพย์สินภายในหอพัก ตระหนัก
และเห็นคุณค่าของตนเอง ตลอดจนการสอดแทรกเนื้อหาสาระด้านคุณธรรม จริยธรรม ในกิจกรรม
การเรียนการสอนประจาวัน กิจกรรมทาบุญตักบาตร เพื่อปลูกฝังการรู้จักการให้และการรับที่เหมาะสม
มีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ที่นักเรียนสามารถ
เรี ย นรู้ ด้ว ยตนเองและน าความรู้ ที่ไ ด้รับ ไปปรับ ใช้ในชีวิ ตประจ าวัน ได้ อย่ างเหมาะสม จัด กิจกรรม
พัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยนักเรียนมีส่วนร่วมและทากิจกรรม ได้แก่ โครงการ
สถานศึกษาพอเพียง รวมถึงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับยอด
เยี่ยมสอดคล้องตามค่าเป้าหมายที่กาหนด
2. ผลการดาเนินงาน
จากการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีความสามารถใน
การอ่าน ตามประเภทและระดับความพิการ มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ รู้จักกาหนด
เป้ า หมาย คาดการณ์ ตั ด สิ น ใจ สามารถใช้ เ ทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ ค้ นคว้ าและ
สร้างสรรค์ผลงานได้เต็มศักยภาพ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ จากการเข้าร่วมแข่งขันการในรายการต่างๆ
นักเรียนแห่งชาติได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองจากการแข่งขันแต่ละประเภทอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียน
โดยได้ดาเนินการโครงการทั้งสิ้น 22 โครงการ 35 กิจกรรม และโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 3 โครงการ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ดังนี้
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ตารางที่ ๔ แสดงผลการประเมิ น มาตรฐานที่ 1 คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย น ทั้ ง 11 ประเด็ น พิ จ ารณาด้ า น
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563
มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1
ด้านผลการพัฒนาผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการ
คิดคานวณ
1.1 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน
เหมาะสมตามระดับชัน้ ในระดับดี
1.2 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร เหมาะสม
ตามระดับชั้น ในระดับดี
1.3 นักเรียนมีความสามารถในการคิดคานวณ
เหมาะสมตามระดับชัน้ ในระดับดี
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลีย่ น ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา
2.1 นักเรียนร้อยละ 70 ทาโครงการคุณธรรม
2.2 นักเรียนร้อยละ 70 ทาโครงการดนตรี กีฬา
2.3 นักเรียนร้อยละ 70 ทาโครงการอาชีพ
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมตามศักยภาพ
3.1 นักเรียนมีทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม
3.2 นักเรียนมีผลงานด้านนวัตกรรม จากการ
ประกวด/แข่งขัน
4) มีร่องรอยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
พัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การ
ทางาน ตามสถานศึกษากาหนด
4.1 นักเรียนร้อยละ 70 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้
5) มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษา
กาหนด (ผลการเรียน 2.5)
5.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์
ตามที่สถานศึกษากาหนด
5.2 นักเรียนมีความก้าวหน้าจากพืน้ ฐานเดิม
6) มีความรู้ ทักษะพืน้ ฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
ตามที่สถานศึกษากาหนด
6.1 นักเรียนมีความรู้ ทักษะพืน้ ฐานและเจตคติที่ดตี ่องาน
อาชีพเหมาะสมตามระดับชัน้

ค่าร้อยละ
ผลการ
เป้าหมาย
ประเมิน

ระดับคุณภาพ

80

80.15

ระดับดีเลิศ

80

77.88

ระดับดีเลิศ

80

90.23

ระดับยอดเยี่ยม

80

72.35

ระดับดีเลิศ

80

83.74

ระดับยอดเยี่ยม

80
80
80
75
75

79.78
90.21
81.24
86.01
85.72

ระดับดีเลิศ
ระดับยอดเยี่ยม
ระดับยอดเยี่ยม
ระดับยอดเยี่ยม
ระดับยอดเยี่ยม

75

86.29

ระดับยอดเยี่ยม

75

85.58

ระดับยอดเยี่ยม

75

85.58

ระดับยอดเยี่ยม

80

100

ระดับยอดเยี่ยม

100

ระดับยอดเยี่ยม

80

100

ระดับยอดเยี่ยม

80

88.55

ระดับยอดเยี่ยม

80

88.55

80

ระดับยอดเยี่ยม
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มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1
ด้านผลการพัฒนาผู้เรียน

ค่าร้อยละ
ผลการ
เป้าหมาย
ประเมิน

7) มีความสามารถด้านดนตรี กีฬา สาหรับบุคคลที่มีความ
85
บกพร่องทางการเห็น
7.1 นักเรียนร้อยละ 70 สามารถแสดงศักยภาพด้านดนตรี
85
7.2 นักเรียนร้อยละ 70 สามารถแสดงศักยภาพด้านกีฬา
85
ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
85
สถานศึกษากาหนด
1.1 นักเรียนทุกคนปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์
85
1.2 นักเรียนทุกคน ประพฤติปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ
85
1.3 นักเรียนทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบ กติกา ตามที่
85
สถานที่กาหนด
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
85
2.1 นักเรียนทุกคนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและภูมิใจในความ
85
เป็นไทย อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
2.2 นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
85
ประเพณี
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
85
หลากหลาย
3.1 นักเรียนทุกคนยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล และ
85
อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
80
4.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีสุขภาพกายที่ดีตามเกณฑ์เฉพาะ
80
ความพิการ
4.2 นักเรียนทุกคน สามารถอยูร่ ่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
80
ปรับตัวเข้ากับผู้อนื่ ได้ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
4.3 นักเรียนทุกคนรับฟังเหตุผลและความคิดเห็นของผู้อนื่
80

ระดับคุณภาพ

81.90

ระดับยอดเยี่ยม

80.92
82.87

ระดับยอดเยี่ยม
ระดับยอดเยี่ยม

88.72

ระดับยอดเยี่ยม

88.09
90.74

ระดับยอดเยี่ยม
ระดับยอดเยี่ยม

87.32

ระดับยอดเยี่ยม

85.89

ระดับยอดเยี่ยม

89.26

ระดับยอดเยี่ยม

86.52

ระดับยอดเยี่ยม

93.74

ระดับยอดเยี่ยม

93.74

ระดับยอดเยี่ยม

89.94

ระดับยอดเยี่ยม

92.22

ระดับยอดเยี่ยม

89.96

ระดับยอดเยี่ยม

87.63

สรุปผลการการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน

ระดับยอดเยี่ยม

88.07
ระดับยอดเยี่ยม

จากตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ทั้ง 11 ประเด็นพิจารณา
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 พบว่า
ผลการดาเนินการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เป็นไปตาม
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เป้ าหมาย จ านวน 11 ประเด็น พิจารณาสู งกว่าเป้าหมาย จานวน 11 ประเด็น เมื่อพิจารณาโดย
ภาพรวมของการดาเนินงาน เป็นไปตามเป้าหมายเป็นส่วนใหญ่
๓. จุดเด่น
นักเรียนมีความร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์และความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น ปฏิบัติตนอยู่
ในระเบียบวินัย และข้อปฏิบัติของโรงเรียนและวัฒนธรรมไทย มีความเอื้ออาทร กตัญญูกตเวที ยอมรับ
ความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง โรงเรียนมีนโยบายในการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ และคุณธรรมอัตลักษณ์ ที่สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของนักเรียน
ที่กาหนดร่วมกัน นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ มีจิตสาธารณะ กล้าแสดงออก
และสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ตามความสนใจและความถนัดของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ โดย
สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองและสถานศึกษาอย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้นักเรียนมีความสนใจใฝ่รู้
สามารถดูแลช่วยเหลือตนเองและมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร สามารถทางานและอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ประพฤติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้อย่างเหมาะสมตามวัย
โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยการดาเนินงาน
กิจกรรมด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่ หลากหลาย ทั้งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน
การเรียนรู้นอกโรงเรียนจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น การเข้าร่วมกิจกรรม โครงการทั้งจาก
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และมีทักษะที่จาเป็นต่อการดาเนินชีวิต เพื่อให้
นักเรียนสามารถค้นพบความถนัดและความสามารถของตนเอง เพื่อเป็นพื้นฐานในการเลือกอาชีพได้
เหมาะสม ทั้งโครงการพัฒนาการเรียนการสอนพัฒนาคุณภาพนักเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการศึกษาสาหรับผู้บกพร่องทางการเห็น โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ โครงการสนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น
สู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาชีพเพื่อการมีงานทา
ได้แก่ โครงการผลิตชาสมุนไพรผักเชียงดา TRIPLE T (Tea Tree Three) โดยมีผลการพัฒนาสอดคล้อง
สูงกว่าเป้าหมายที่กาหนด ดังนี้
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง และผลการประเมินสอดคล้องตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
2. ผู้เรียนมีทักษะการอ่าน เขียนอักษรเบรลล์ได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ระดับชั้นเรียน สามารถ
สื่อสาร คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาได้เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการแสวงหา
ความรู้ และการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
3. ผู้เรียนมีการดูแลสุขภาพและออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ มีน้าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ มี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ ปลอดจากสิ่งเสพติด เห็นคุณค่าของตัวเอง มีความมั่นใจในตนเอง มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและ
นันทนาการ ด้านกีฬาโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมการแข่งขันทั้งระดับประเทศและต่างประเทศ
เป็นจานวนมากและได้เหรียญรางวัลต่างๆ
4. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด มี
ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย

๔๒

4. จุดควรพัฒนา
1. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดารงชีวิต และมีทักษะอาชีพที่เหมาะสมสาหรับผู้ เรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเห็น
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มากขึ้น
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น
3. จั ดกิจ กรรมส่ งเสริ มทัก ษะการอ่ าน เขียนอักษรเบรลล์ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการสื่ อสารใน
การศึกษาค้นคว้าของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นเพิ่มขึ้น
4. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้กระบวนการกลุ่ม การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
และเน้นการลงมือปฏิบัติจริงให้มากขึ้น
5. แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
1) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนดในแต่ระดับชั้น
2) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจาแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณา
อย่ า งรอบคอบโดยใช้ เ หตุ ผ ลประกอบการตั ด สิ น ใจ มี ก ารอภิ ป รายแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
3) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการทางานเป็น
ทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
5) พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนา
ตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม
6) พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย

จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ทั้งภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา

๔๓

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม
1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ มีการบริห าร
จัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Base Management) ภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA) ด้วย
การบริหารที่เป็นระบบ ยึดหลักธรรมาภิบาลและการบริหารแบบมีส่วนร่วม และค่านิยมของโรงเรียน
(TEAM) เป็นวัฒนธรรมองค์กรในการทางานที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพภายใต้ POSDE-M Model
ส่งผลให้โรงเรียนมีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ส่งผลให้กระบวนการบริหารและการจัดการอยู่ใน
ระดับ ยอดเยี่ยม
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ มีกระบวนการ
กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย อย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ
รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน กาหนดภาพความสาเร็จ จัดทาร่างวิสัยทัศน์ ประเมินทบทวนและ
ปรับปรุงแก้ไข ส่งผลให้โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง

2. ผลการดาเนินงาน
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ มีผลผลการประเมิน
ตนเอง ตามมาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 2563 ดังนี้
ตารางที่ 5 แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา
2563
มาตรฐานที่ 2 /ประเด็นการพิจารณา
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สถานศึกษากาหนดชัดเจน
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจชัดเจน
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความ
ต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษา
แห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา
1. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษาโดยความ
ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ระดับคุณภาพ
ผลการ
เป้าหมาย
ประเมิน

สรุปผลการ
ประเมิน

85

90.31

ระดับยอดเยี่ยม

85

90.31

ระดับยอดเยี่ยม

85

87.26

ระดับยอดเยี่ยม

85

87.26

ระดับยอดเยี่ยม
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มาตรฐานที่ 2 /ประเด็นการพิจารณา
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย
1. ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน
2. ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ
1. ส่งเสริมให้ครูมีความชานาญในด้านเรียน
การสอนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู
2. ส่งเสริมให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมา
ใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
1. มีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียนที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้
2. มีสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ปลอดภัยและ
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้
1. จัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหารและการจัดการ

ระดับคุณภาพ
ผลการ
เป้าหมาย
ประเมิน

สรุปผลการ
ประเมิน

85

90.31

ระดับยอดเยี่ยม

85

88.23

ระดับยอดเยี่ยม

85

88.64

ระดับยอดเยี่ยม

85

87.82

ระดับยอดเยี่ยม

85

87.50

ระดับยอดเยี่ยม

85

88.63

ระดับยอดเยี่ยม

85

86.37

ระดับยอดเยี่ยม

85

89.21

ระดับยอดเยี่ยม

85

88.36

ระดับยอดเยี่ยม

85

90.05

ระดับยอดเยี่ยม

85

92.35

ระดับยอดเยี่ยม

85

92.35

ระดับยอดเยี่ยม

89.14
ระดับยอดเยี่ยม
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จากตารางที่ 5 แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ปี การศึกษา 2563 พบว่า ผลกระบวนการบริห ารและการจัด การ สู งกว่าเป้าหมาย ทุกประเด็ น
พิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการดาเนินงานแล้ว สูงกว่าเป้าหมาย ระดับยอดเยี่ยม
3. จุดเด่น
โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย มี
เครือข่ายทางการศึกษาช่วยสนับสนุน และมีโครงสร้างการบริหารงานที่กาหนดหน้าที่และผู้รับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน ผู้บริหารมีภาวะผู้นา มีการนิเทศ กากับ ติดตาม กระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรนาผลการดาเนินงาน
มาเป็นกรอบแนวทางในการวางแผนการดาเนินงาน
4. จุดควรพัฒนา
๑. การกาหนดบทบาทหน้าที่ของนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาให้มากขึ้น
๒. กระตุ้นให้ครูใช้กระบวนการวิจัยและนาผลการศึกษาวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้และ
การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มากขึ้น
5. แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
จากการผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ 2 ของโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือใน
พระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ มีการบริหารจัดการทีช่ ัดเจนและมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับ
จากสังคม ชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัดดังนั้นเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพผลการดาเนินงานอย่างยั่งยืน
จึงได้กาหนดแนวทางในการพัฒนาดังนี้
1. โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาพัฒนาบุคลากรในด้านวิชาการและวิชาชีพ
โดยจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรการพัฒนาบุคลากรตามแผน และการนิเทศ กากับ ติดตามโดยใช้
กระบวนการ PLC
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้ภายในให้ทันสมัยยิ่งขึ้น
โดยการกาหนด โครงการ/กิจกรรม พัฒนาห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้
3. โครงการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล

๔๖

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม
1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ ดาเนินการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นให้ครูได้จัด
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ของโรงเรียน และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดย
ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการจัดทาหลักสูตรเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับความ
ต้ อ งการและความสนใจ มี ก ารจั ด การเรีย นการสอนตามแนวทางของโรงเรี ยนเฉพาะความพิการ
(ประเภทบกพร่องทางการเห็น) จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การพัฒนาและใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริงด้วยเครื่องมือและวิธีการที่สอดคล้องกับตัวชี้ วัด ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร สนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน และการวิจัยในชั้นเรียน ส่งเสริม ให้ครูมีการใช้สื่อ
การเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อมัลติมิเดีย มีเอกสารประกอบการเรียนรู้ ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้ ICT การใช้โปรแกรมสาหรับ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และจัดกิจกรรมการรู้โดยใช้ภูมิ
ปัญญาและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
2. ผลการดาเนินงาน
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ มีผลการ
ประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ประกอบด้วย
5 ประเด็นพิจารณาดังนี้
ตารางที่ 6 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ปีการศึกษา 2563
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดให้สอดคล้องตาม
หลักสูตรของสถานศึกษา
2. มีแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการเรียนรู้

ค่าร้อยละ
ผลการ
เป้าหมาย
ประเมิน

สรุปผลการประเมิน

85

95.12

ระดับยอดเยี่ยม

85

87.36

ระดับยอดเยี่ยม

85

89.63

ระดับยอดเยี่ยม

85

90.35

ระดับยอดเยี่ยม

85

90.26

ระดับยอดเยี่ยม

๔๗

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ค่าร้อยละ
ผลการ
เป้าหมาย
ประเมิน

1. ใช้เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ
ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาเทคโนโลยี
85
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ รวมทั้ง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
85
1. ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการ
มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกสามารถเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างมี
85
ความสุข
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
80
นาผลมาพัฒนาผู้เรียน
1. มีเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่
80
เหมาะสมกับเป้าหมายการเรียนรู้
2. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและให้ข้อมูล
80
ย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อนาไปใช้พัฒนาการเรียนรู้
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
80
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
1. มีชุมชนแหล่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครู
80
2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
80
เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 3
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

สรุปผลการประเมิน

90.26

ระดับยอดเยี่ยม

87.56

ระดับยอดเยี่ยม

87.56

ระดับยอดเยี่ยม

84.82

ระดับยอดเยี่ยม

85.35

ระดับยอดเยี่ยม

84.28

ระดับยอดเยี่ยม

86.61

ระดับยอดเยี่ยม

87.08

ระดับยอดเยี่ยม

82.32

ระดับยอดเยี่ยม
84.70
ระดับยอดเยี่ยม

จากตารางที่ 6 แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ ปีการศึกษา 2563 พบว่า ผลกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ สูงกว่าเป้าหมาย อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
โรงเรียนมีนโยบาย แผนงาน โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการส่งเสริมให้ครูผู้ สอน มี
ความรู้ ความเข้าใจปรัชญาและหลักการของการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ และสามารถวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล และกาหนดเป้าหมายเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุตามหลักสูตรสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ
จริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
ประเมินได้จากแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อการเรี ย นรู้ ของนั กเรีย น ครู มีการบริห ารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยจัดสภาพความพร้อมที่จะ

๔๘

ด าเนิ น การเรี ย นการสอนให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ค านึ ง ถึ ง ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล มี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้ผู้เรียนมีความสุข ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้
โดยครูมีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้ มีเครื่องมือและ
วิธีการวัดผลการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งแบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล และการประเมินผลการพัฒนา
ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) แบบสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน เป็นต้น มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของครูในโรงเรียนผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
3. จุดเด่น
1. ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้ผู้เรียน ฝึกปฏิบัติจริง
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
2. ครูนาสื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
3. ครูเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ
มีความเมตตาต่อผู้เรียน ศรัทธาต่อการช่วยเหลือผู้พิการมุ่งมั่นในการพัฒนานักเรียนอย่างเต็ม
ความรู้ ความสามารถ
4. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกมีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก ส่งผลให้นักเรียน
รักการเรียนรู้
4. จุดควรพัฒนา
1) ครูควรตระหนักและให้ความสาคัญกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และค่าเป้าหมาย
ตามทีโ่ รงเรียนประกาศ เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้สอดคล้อง
2. ครูควรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การใช้เครื่องมือในการวัดผล ประเมินผล
ที่สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่างบุคคล
3. ครูควรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้กระบวนการวิจัยที่ชัดเจนสอดคล้อง
กับปัญหา และความต้องการจาเป็นสาหรับการจัดการเรียนรู้
5. แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
1) โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2) โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอน
3) โครงการนิเทศ กากับติดตามการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด และลงมือ
ปฏิบัติจริง
4) โครงการส่งเสริมการใช้และพัฒนาสื่อการสอนและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
5) พัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยใช้กระบวนวิจัยเป็นฐาน

๔๙

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย

๕๐

ส่วนที่ 3
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจาปี (SAR) เป็นผลการประเมินซึ่งเป็นข้อมูล
สารสนเทศที่สถานศึกษาจะต้องนาไปวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุป การเชื่อมโยงที่สะท้อนภาพความสาเร็จของ
การดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา นโยบายและยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา ซึง่ จากผล
การดาเนินงานของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖3 สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวม จุดเด่น
จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือ ดังนี้
ระดับปฐมวัย
สรุปผลการประเมิน
จุดเด่น
ด้านคุณภาพของเด็ก
เด็ ก มี พั ฒ นาด้ า นอารมณ์ จิ ต ใจ ควบคุ ม และ
แสดงออกทางอารมณ์ได้ ทาให้เด็กมีอารมณ์ร่าเริง
แจ่ ม ใส แสดงอารมณ์ ค วามรู้ สึ ก ได้ เ หมาะสม มี
ความอดทนในการรอคอย การแสดงออกด้ า น
ศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว ชื่นชมในผลงาน
ของตนเองและผู้อื่น ยอมรับในความสามารถของ
ตนเองและผู้ อื่น เคารพสิ ทธิ หน้ าที่ที่รั บ ผิ ด ชอบ
และเด็กทุกคนร่วมโครงงานคุณธรรม

จุดควรพัฒนา
1. ควรเน้นการส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรม
การพัฒนาด้านร่างกาย เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย ตามเกณฑ์ประเภทความพิการ พร้อมต่อ
การร่ ว มกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ เ หมาะสมตามวั ย
โดยเฉพาะเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตน
และปฏิ บั ติ จ นเป็ น นิ สั ย เข้ า ใจถึ ง อั น ตรายจาก
สิ่ ง แวดล้ อ มและสถานการณ์ หรื อ การเล่ น ที่ เ สี่ ย ง
อันตราย
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อฝึกการสนทนา
โต้ ต อบและเล่ า เรื่ อ งราวที่ เ รี ย นรู้ ใ ห้ ผู้ อื่ น เข้ า ใจ
เชื่ อ มโยงกั บ เรื่ อ งที่ ฟั ง และตั้ ง ค าถามเพื่ อ แสวงหา
ความรู้ เด็ ก บอกลั ก ษณะ ส่ ว นประกอบ หรื อ
ความสาคัญของสิ่งต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัส ต่างๆ
ตามสถานการณ์ได้เหมาะสมกับวัย
3. จัดกิจกรรมส่ งเสริมให้ เด็กใช้สื่ อเทคโนโลยี
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย
ฝึ กการอ่าน และเขียนอั ก ษรเบรลล์ พื้ นฐาน (prebraille) เพื่ อ สามารถน าไปเรี ย นรู้ ก ารศึ ก ษาขั้ น
พื้นฐานได้ และส่งเสริมการเรียนรู้ O&M

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
โรงเรี ย นมี ส ภาพแวดล้ อ มทั้ ง ภายในและ 1. ส่ ง เสริ ม ให้ ค รู มี ค วามเชี่ ย วชาญด้ า นการจั ด
ภายนอกห้ อ งเรี ย น ให้ มี ค วามเหมาะสม ร่ ม รื่ น ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ โ ด ย พั ฒ น า ค รู ใ ห้ มี ค ว า ม รู้
สวยงามมีความปลอดภัยตามบริบท มีมาตรฐาน
ความสามารถ ด้ า นการวิ เ คราะห์ ออกแบบการ
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
เรียนรู้และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับ

๕๑

จุดเด่น
ระดับปฐมวัย และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา มี
สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ สิ่ง
อานวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ให้แก่เด็กและครู มีการประสาน
ความร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อร่วมกันพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการ
ของผู้เรียน

จุดควรพัฒนา
ปฐมวัย
2. ส่งเสริมให้ครูประเมินพัฒนาการเด็กด้วยวิธีการ
ที่ห ลากหลาย เพื่อสามารถจัดกิจกรรมได้ส อดคล้ อง
ตามความต้องการจาเป็น
3. การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในกรณี
นั ก เรี ย นเรี ย นที่ บ้ า น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ไ ด้ เ ต็ ม
ศักยภาพ รวมทั้งการนิเทศ ติดตาม เพื่อส่งเสริมให้ครู
พัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลโดยวิธีการที่หลากหลาย

ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ผู้เรียนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย เรียนรู้ จาก 1. จัดอุปกรณ์สื่ อการเรียนการสอนที่ห ลากหลาย
การเล่นและปฏิบัติกิจกรรม มีบรรยากาศ สภาพ และจั ด กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นเรี ย นรู้ ก ารอยู่
ห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ และประเมินผล
ร่วมกันทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
ผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
2. จัดทาโครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กให้ชัดเจน
มากขึ้นและให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
1. การจัดกิจกรรมฟื้นฟูบาบัด
2. การร่วมกิจกรรมกีฬานันทนาการ
3. กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต
4. กิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดพื้นฐาน เกมการศึกษา การหาบัตรภาพ บัตรคา
5. กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสัมพันธ์
6. โครงการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนระดับปฐมวัย
7. โครงการพัฒนาบุคลากร
- อบรมการใช้สื่อ
- อบรมคุณธรรมจริยธรรม
8. การใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

๕๒

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สรุปผลการประเมิน
จุดเด่น
ด้านคุณภาพของผู้เรียน
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
แกนกลาง และผลการประเมินสอดคล้องตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) มีความ
ร่าเริงแจ่มใส สามารถแสดงออกได้เหมาะสมตาม
วัยอย่างเต็มศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กาหนด
2. ผู้เรียนมีทักษะการอ่าน เขียนอักษรเบรลล์ได้
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ระดับชั้นเรียน สามารถ
สื่อสาร คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาได้เหมาะสมตามวัย
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
แสวงหาความรู้ และการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
3. ผู้เรียนมีการดูแลสุขภาพและออกกาลังกาย
อย่างสม่าเสมอ มีน้าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ มี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ ปลอดจากสิ่งเสพ
ติด เห็นคุณค่าของตัวเอง มีความมั่นใจในตนเอง มี
มนุษย-สัมพันธ์ที่ดี มีผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและ
นันทนาการ ร่วมการแข่งขันทั้งระดับประเทศและ
ต่างประเทศเป็นจานวนมาก
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
1. มีการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ โดย
การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย ซึ่งมีโครงสร้าง
การบริหารงานที่กาหนดหน้าที่และผู้รับผิดชอบ
อย่างชัดเจน
2. ผู้บริหารมีภาวะผู้นามีการนิเทศ กากับ ติดตาม
กระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรนาผลการ
ดาเนินงาน(Action) มาเป็นกรอบแนวทางใน
การวางแผนการดาเนินงานอย่างจริงจัง

จุดควรพัฒนา
1. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดาเนิน
ชีวิต และมีทักษะอาชีพที่เหมาะสมสาหรับผู้เรียน
ที่มีความบกพร่องทางการเห็น
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ของผู้เรียน
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียนอักษร
เบรลล์ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการสื่อสารในการศึกษา
ค้นคว้าของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น
เพิ่มขึ้น
4. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้
กระบวนการกลุ่ม การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
และเน้นการลงมือปฏิบัติจริงให้มากขึ้น

๑. การกาหนดบทบาทหน้าที่ของนักเรียนและ
ผู้ปกครองเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาให้มากขึ้น
๒. กระตุ้นให้ครูใช้กระบวนการวิจัยและนาผล
การศึกษาวิจัยมาใช้ในการปรับประบวนการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ให้มากขึ้น
๓. การนิเทศ กากับ ติดตามที่มีรูปแบบและวิธี
การอย่างเป็นระบบชัดเจน

๕๓

จุดเด่น
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด
และให้ผู้เรียน ฝึกปฏิบัติจริง และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
2. ครูส่วนใหญ่เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับ
นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ มี
ความเมตตาต่อผู้เรียน ศรัทธาต่อการช่วยเหลือผู้
พิการมุ่งมั่นในการพัฒนานักเรียนอย่างเต็มความรู้
ความสามารถ
3. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ส่งเสริมพัฒนานักเรียนตาม
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

จุดควรพัฒนา
1. ครูควรตระหนักและให้ความสาคัญกับมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา และค่าเป้าหมายตามที่โรงเรียน
ประกาศ เพื่ อ จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรให้สอดคล้อง
2. ครูควรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การใช้
เครื่องมือในการวัดผล ประเมินผลที่สอดคล้องกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม
3. ครูควรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดย
ใช้กระบวนการวิจัยที่ชัดเจนสอดคล้องกับปัญหา
และความต้องการจาเป็นสาหรับการจัดการเรียนรู้

แนวทาง/แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
2) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดคานวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนดในแต่ระดับชั้น
3) การส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ จาแนก แยกแยะ ใคร่ครวญ
ไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
4) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและส่งเสริมการทางานเป็นทีม เพื่อ
เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
5) พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน และการสร้างนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม
6) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้ คู่
คุณธรรม รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงและมีทักษะในการแสวงหาความรู้อย่างถูกต้องเหมาะสม
7) ส่งเสริมให้ครูผู้สอนเห็นความสาคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและใช้กระบวน
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ
8) ดาเนินการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย จุดเน้นที่สอดคล้องตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
9) ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของในหลวงรัชกาลที่ 10
เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
10) ส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยมีรูปแบบนิเทศ กากับติดตามอย่างเป็น
รูปธรรมชัดเจน

๕๔

ความต้องการการช่วยเหลือ
ด้วยสถานการณ์วิกฤติโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID -19) ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัด
การศึกษาส าหรับ นักเรีย นที่มีความบกพร่ องทางการเห็ น ที่มีข้อจากัดการเรียนทางสายตา จ าเป็น ต้องใช้
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย และมีเทคนิควิธี อุปกรณ์ เครื่องมือ สื่อสิ่งอานวยความสะดวกที่
เฉพาะเจาะจง การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจึงแตกต่างจากการจัดรูปแบบการเรียนรู้โดยปกติ
ประกอบกับมีนักเรียนในเขตพื้นที่รับบริการกระจายใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ส่งผลต่อการจัดการศึกษาใน
รูปแบบ Online, On-Hand และ On-Demand ซึ่งไม่สามารถนามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในสถานการณ์
การแพร่ระบาด จึงมีความสาคัญจาเป็นในการบริหารจัดการโดยคานึงถึงบริบทของสถานศึกษาเป็นสาคัญ

คณะกรรมการที่ปรึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ดร.ประมวล
นายองอาจ
นางมธุฤดี
นางสาวศิริวรรณ
นางสุชานาถ
นางสาววิชิตา
นายวิทยาคม
นางสาวชุตินธร
นางนงนุช

พลอยกมลชุณห์
แก้วจา
ชัยชนะ
อ่อนเกตุ
ยอดอินทร์พรหม
เกศะรักษ์
ศรีโสภารัตน์
เหล่าโกศลวัฒน์
จาแก้ว

ประธานกรรมการ
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะผู้ดาเนินการจัดทารายงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คณะครูบุคลากรโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯจังหวัดเชียงใหม่
นางมธุฤดี
ชัยชนะ
รองผู้อานวยการ
นางสาวพัทยา
ใจแช่ม
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
นางสาวนฤรงค์
แสนผาบ
กรรมการ
นางสาวณัฐพร
ไชยถา
กรรมการ
นางสาวปูรณ์ภัสสร สุริยพงศ์
กรรมการ

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

ภาคผนวก

ผลสาเร็จและความภาคภูมิใจ

นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่
ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

นางสาวรอด ลุงตอ ได้รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณในฐานะ “เด็กดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่”
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

คณะครูและนักเรียน ร่วมจัดนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ณ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ เพื่อสร้างเครือข่ายการจัดการศึกษา

ดร.ประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อานวยการโรงเรียน รับมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิช่วยคนตาบอด
แห่งประเทศไทย จานวน 200,000 บาท โดยได้รับเกียรติจาก
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มอบ ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอด
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563

ดร.ประมวล พลอยกมลชุณห์ ตาแหน่ง ผู้อานวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียน
สอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ชั้นสายสะพาย ประจาปี 2563
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติบัตร เป็นองค์กรที่ได้เข้าร่วมดาเนินงาน
เป็นองค์กรคุณธรรม ระดับต้นแบบ เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่สู่จังหวัดคุณธรรม ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) มอบโดย นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ชนะเลิศระดับเหรียญทอง
ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการเห็น)

กิจกรรมพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา
“การพัฒนาทักษะการสอนอ่าน เขียนอักษรเบรลล์”

ฝ่ายบริหาร คณะครูและนักเรียน รับการนิเทศ ติดตามการประเมินโครงการชาสมุนไพรผักเชียงดา
(Tipple T : TTT) ภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษา Connext ED
ตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทา ณ ศูนย์ฝึกอาชีพฯ อ. สันทราย จ.เชียงใหม่

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ
ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย พ.ศ. 2561 มีจานวน 3 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญแต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข
3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ
ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 มีจานวน 3 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

มาตรฐานที่
3.1
ได้
3.2
3.3
3.4
3.5
เรียนรู้

3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

ประกาศโรงเรียน สอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
************************************************************************
โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าดวย ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ปรับปรุงใหม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตาม
ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ เรื่องนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สองที่กาหนดเปาหมายและยุทธศาสตรในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต
รวมทั้ ง อั ต ลั ก ษณ ละจุ ด เนนของสถานศึ ก ษา โรงเรี ย นสอนคนตาบอดภาคเหนื อ ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ จึงกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับ
การศึกษาขั้น พื้น ฐาน โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการสถานศึ กษาและการมีส วนรวมของ
ผูเกี่ยวของทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน และผูปกครอง เพื่อเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนเพื่อ
สงเสริ ม สนั บ สนุ น กากับ ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
โรงเรี ย นสอนคนตาบอดภาคเหนื อ ในพระบรมราชินู ป ถั ม ภ์ จั ง หวั ด เชี ยงใหม่ จึ ง ประกาศให ใช
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึ กษาระดั บปฐมวัยและระดับ การศึก ษาขั้น พื้นฐาน ตามเอกสาร
แนบทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายประมวล พลอยกมลชุณห์)
ผู้อานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง การกาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
-------------------------------------------------โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐
กุมภาพัน ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ส องที่กาหนดเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยในอนาคต และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึก ษาขั้น
พื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ รวมทั้งบริบท จุดเน้นและความต้องการ
ของโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ จึงปรับมาตรฐาน
การศึ ก ษาของโรงเรี ย นให้ เ หมาะสมและสอดคล้ อ งกั น โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากร ทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง
และชุมชน เพื่อนาไปสู่ก ารพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและ
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือใน
พระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ มีคุณภาพและมาตรฐาน โรงเรียนจึงได้กาหนดมาตรฐานและ
ค่าเป้าหมายความสาเร็จของมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นหลักและเป้าหมายในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานและการประเมินคุณภาพภายใน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

(นายประมวล พลอยกมลชุณห์)
ผู้อานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่

๑. ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ระดับคุณภาพ
ระดับปฐมวัย
ค่าเป้าหมาย
หมายเหตุ
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก
๘๐
ยอดเยี่ยม
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ
๘๐
ยอดเยี่ยม
ปลอดภัยของตนเองได้
๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออก ทาง
ยอดเยี่ยม
๘๐
อารมณ์ได้
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดี
ยอดเยี่ยม
๘๐
ของสังคม
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน
๘๐
ยอดเยี่ยม
และแสวงหาความรู้ได้
๑.๕ เด็กทุกคนร่วมโครงงานคุณธรรม (ให้สอดคล้องกับการศึกษาขั้น
๘๐
ยอดเยี่ยม
พื้นฐาน)
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๘๕
ยอดเยี่ยม
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบท
๘๕
ยอดเยี่ยม
ของท้องถิ่น
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
๘๕
ยอดเยี่ยม
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
๘๕
ยอดเยี่ยม
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อม และสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และ
๘๕
ยอดเยี่ยม
เพียงพอ
๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพื่อ
๘๕
ยอดเยี่ยม
สนับสนุนการจัดประสบการณ์
๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วน
ยอดเยี่ยม
๘๕
ร่วม
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
๘๕
ยอดเยี่ยม
๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน อย่าง
๘๕
ยอดเยี่ยม
สมดุลเต็มศักยภาพ
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่าง
ยอดเยี่ยม
๘๕
มีความสุข
๓.๓ จั ด บรรยากาศที่ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ ใ ช้ สื่ อ และเทคโนโลยี ที่
ยอดเยี่ยม
๘๕
เหมาะสมกับวัย
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมิน
๘๕
ยอดเยี่ยม
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก

๒. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ระดับคุณภาพ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๘๒.๒๓
ยอดเยี่ยม
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ยอดเยี่ยม
๘๐
คานวณ
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
ยอดเยี่ยม
๘๐
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ตามศักยภาพ
ดีเลิศ
๗๕
๔) มีร่องรอยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
พัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน
ยอดเยี่ยม
๘๕
ตามทีส่ ถานศึกษากาหนด
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษา
ยอดเยี่ยม
๘๐
กาหนด
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ตามที่
ยอดเยี่ยม
๘๐
สถานศึกษากาหนด
๗) มีความสามารถด้านดนตรี กีฬา สาหรับบุคคลที่มีความ
ยอดเยี่ยม
๘๕
บกพร่องทางการเห็น
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
ยอดเยี่ยม
๘๕
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ยอดเยี่ยม
๘๕
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
ยอดเยี่ยม
๘๕
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
ยอดเยี่ยม
๘๐
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ
ยอดเยี่ยม
๘๕
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
ยอดเยี่ยม
๘๕
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
ยอดเยี่ยม
๘๕
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
ยอดเยี่ยม
๘๕
หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย
๒.๔ พัฒนาครู และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ยอดเยี่ยม
๘๕
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
๘๕
ยอดเยี่ยม
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
ยอดเยี่ยม
๘๕
และการจัดการเรียนรู้

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนา
ผู้เรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
การกาหนดค่าเป้าหมาย

๘๓

ยอดเยี่ยม

๘๕

ยอดเยี่ยม

๘๕
๘๕

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

๘๐

ยอดเยี่ยม

๘๐

ยอดเยี่ยม

๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกาหนดค่า
เป้าหมาย
๒. การกาหนดค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐาน ควรกาหนดเป็นระดับ ๕ ระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การประเมิน ดังนี้
ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
ระดับ ๔ ดีเลิศ
ร้อยละ ๗๐-๗๙
ระดับ ๓ ดี
ร้อยละ ๖๐-๖๙
ระดับ ๒ ปานกลาง
ร้อยละ ๕๐-๕๙
ระดับ ๑ กาลังพัฒนา
ต่ากว่าร้อยละ ๕๐
............................................................................................................................. .......

การให้ความเห็นชอบ
ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน
๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัด
เชียงใหม่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พิจารณามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
เห็นชอบให้ดาเนินการตามประกาศได้

ลงชื่อ.....................................
(นางพรพัฒน์ ศิริ)
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม
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