
ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ปีการศึกษา  ๒๕๕๘) 

 
๑. ระดับการศึกษาปฐมวัย      
  

 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

 

ค่าน้้าหนัก 

 

คะแนนที่
ได ้

เทียบระดับ
คุณภาพ 

 
ความหมาย 

ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  (๒๐ คะแนน ) ภาพรวม ๑๘.๓๐ /๙๑.๕๓  ระดับดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านรา่งกาย   
(๕ คะแนน) 

๕    คะแนน 
๔.๔๑ 

(๘๘.๒) 
๔ ดีมาก 

๑.๑ มีน ้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน           ๑    คะแนน ๑ ๕ ดเีย่ียม 
๑.๒ มีทักษะกำรเคลื่อนไหวตำมวัย  ๑.๕ คะแนน ๑.๓๑ ๔ ดีมำก 
๑.๓ มีสุขนิสัยในกำรดูแลสุขภำพของตน  ๑.๕ คะแนน ๑.๔ ๕ ดีเยี่ยม 
๑.๔ หลีกเลี่ยงต่อสภำวะที่เสี่ยงต่อโรค  
      อุบัติเหตุภัยและสิ่งเสพติด 

๑    คะแนน ๐.๙ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพฒันาการด้านอารมณ์และ
จิตใจ  (๕ คะแนน)  ๕ คะแนน 

๔.๗ 

(๙๓.๙๗) ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๑ ร่ำเริงแจ่มใส มีควำมรู้สึกที่ดตี่อตนเอง  ๑    คะแนน ๐.๙๖ ๕ ดีเยี่ยม 
๒.๒ มีควำมมั่นใจและกล้ำแสดงออก  ๑    คะแนน ๐.๘๙ ๔ ดมีำก 
๒.๓ ควบคุมอำรมณต์นเองได้เหมำะสมกับวัย  ๑    คะแนน ๐.๙๔ ๕ ดีเยี่ยม 
๒.๔ ชื่นชมศิลปะ ดนตร ีกำรเคลื่อนไหว และรัก 
      ธรรมชำต ิ

๒    คะแนน ๑.๙๔ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
(๕  คะแนน) 

๕  คะแนน 
๔.๗ 

(๙๓.๙๗) 
๕ ดีเยี่ยม 

๓.๑ มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค้ำสั่งสอนของพ่อ 
      แม ่ครูอำจำรย ์ 

๒    คะแนน ๑.๘ ๕ ดเีย่ียม 

๓.๒ มีควำมซื่อสัตย์สุจรติ ช่วยเหลือแบ่งปัน  ๑    คะแนน ๐.๙๔ ๕ ดีเยี่ยม 
๓.๓ เล่นและท้ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้  ๑    คะแนน ๐.๙๖ ๕ ดีเยี่ยม 
๓.๔ ประพฤติตนตำมวัฒนธรรมไทยและศำสนำ 
      ที่ตนนับถือ   

๑    คะแนน ๐.๙๗ ๕ ดีเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

 

ค่าน้้าหนัก 
 

คะแนนที่
ได ้

เทียบระดับ
คุณภาพ 

 
ความหมาย 

มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
(๕  คะแนน) 

๕  คะแนน 
๔.๕ 
(๙๐) 

๕ ดีเยี่ยม 

๔.๑ สนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตัว ซักถำมอย่ำงตั งใจ 
     และรักกำรเรียนรู้  

๑    คะแนน ๐.๙๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.๒ มีควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่ำง ๆ  ท่ีเกิด 
      จำกประสบกำรณ์กำรเรียนรู้  

๑    คะแนน ๐.๙๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.๓ มีทักษะทำงภำษำท่ีเหมำะสมกับวัย  ๑    คะแนน ๐.๙ ๔ ดมีำก 
๔.๔ มีทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์และ 
      คณิตศำสตร์  

๑    คะแนน ๐.๘๔ ๔ ดีมำก 

๔.๕ มีจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์  ๑    คะแนน ๐.๙๒ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  
(๒๐  คะแนน) 

๒๐  คะแนน 
๑๘.๓ 

(๙๑.๕) 
๕ ดีเยี่ยม 

๕.๑ ครูเข้ำใจปรัชญำ  หลักกำร  และธรรมชำติของกำร 
      จัดกำรศึกษำปฐมวัย  และสำมำรถน้ำมำประยุกต์ใช ้
      ในกำรจัดประสบกำรณ์   

๒    คะแนน 
 

๑.๙ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๒ ครูจัดท้ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์ท่ีสอดคล้องกับ 
      หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยและสำมำรถจัด 
      ประสบกำรณ์เรียนรู้ท่ีหลำกหลำย  สอดคล้องกับ 
      ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล   

๒    คะแนน 

 
๑.๙ 

๕ ดีเยี่ยม 

๕.๓  ครูบริหำรจัดกำรชั นเรียนท่ีสร้ำงวินัยเชิงบวก  ๒    คะแนน ๑.๘๖ ๕ ดีเย่ียม 
๕.๔ ครูใช้สื่อเทคโนโลยีท่ีเหมำะสม  สอดคล้องกับ 
      พัฒนำกำรของเด็ก   

๒    คะแนน ๑.๗๕ ๔ ดมีำก 

๕.๕ ครูใช้เครื่องมือกำรวัดและประเมินพัฒนำกำรของ 
      เด็กอย่ำงหลำกหลำย  และสรุปรำยงำนผล 
      พัฒนำกำรของเด็กแก่ผู้ปกครอง   

๒    คะแนน 
 

๑.๖๙ ๔ ดีมำก 

๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีตนรับผิดชอบ 
      และใช้ผลในกำรปรับกำรจัดประสบกำรณ์   

๒    คะแนน ๑.๙ ๕ ดีเย่ียม 

๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดกำรเรียนรู้ได้ตลอดเวลำ   
๒    คะแนน 

๑.๗๕ 
 

๔ ดีมำก 

๕.๘  ครูมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับเด็ก  และผู้ปกครอง   ๒    คะแนน ๑.๙ ๕ ดีเย่ียม 
๕.๙ ครูมีวุฒิและควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรด้ำน 
      กำรศึกษำปฐมวัย   

๒    คะแนน ๑.๗๕ ๔ ดีมำก 

๕.๑๐ ครูจัดท้ำสำรนิเทศและน้ำมำไตร่ตรองเพื่อใช้ 
       ประโยชน์ในกำรพัฒนำเด็ก   

๒    คะแนน 
   ๑.๙ 

 
๕ ดีเย่ียม 

สรุปภาพรวมร้อยละ  
๔๐   คะแนน 

๓๖.๖๑ 
(๙๑.๕๒) 

๕ ดีเยี่ยม 
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๒. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
 

 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

 

ค่าน้้าหนัก 
 

คะแนนที่
ได ้

เทียบระดับ
คุณภาพ 

 
ความหมาย 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน (๓๐ คะแนน) 
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ (๕  คะแนน) 

๕   คะแนน 
๔.๖๒ 

(๙๒.๘๙) 
๕ ดีเยี่ยม 

๑.๑ มีสุขนิสัยในกำรดูแลสุขภำพและ 
ออกก้ำลังกำย 

๐.๕  คะแนน ๐.๔๗ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๒ มีน ้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภำพทำงกำยตำม
เกณฑ์ 

๐.๕  คะแนน ๐.๔๔ ๔ ดีมำก 

๑.๓ ป้องกันตนเองจำกสิง่เสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจำกสภำวะที่เสี่ยงต่อควำมรุนแรง 
โรค ภัย อุบัติเหตุ และกำรล่วงละเมิด 
ทำงเพศ 

๐.๕  คะแนน ๐.๔๖ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๔ เห็นคุณค่ำในตนเอง มีควำมมั่นใจ และกล้ำ
แสดงออก 

๑    คะแนน ๐.๙๔ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ทีด่แีละให้เกียรติผู้อื่น ๐.๕  คะแนน ๐.๔๘ ๕ ดีเยี่ยม 
๑.๖ สรำ้งผลงำนจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนศิลปะ 
ดนตร ีนำฏศิลป ์กีฬำ นันทนำกำร 
ตำมจินตนำกำร 

๐.๕  คะแนน ๐.๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๗ เข้ำใจและแสดงออกทำงดนตรีอยำ่งสร้ำงสรรค์ ๐.๕  คะแนน ๐.๔๗ ๕ ดีเยี่ยม 
๑.๘ สำมำรถวิเครำะห์วพิำกษ ์วิจำรณ ์คุณค่ำทำง
ดนตร ีถ่ำยทอดควำมรู้สกึ ควำมคิดต่อดนตรีอย่ำง
อิสระ 

๐.๕  คะแนน ๐.๔๔ ๔ ดีมำก 

๑.๙ มีทัศนคติและเจตคติที่ด ีชื่นชมและประยุกตใ์ช้
ในชีวิตประจำ้วัน 

๐.๕  คะแนน ๐.๔๙ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ (๕  คะแนน) 

๕  คะแนน 
๔.๗๒ 

(๙๔.๔) 
๕ ดีเยี่ยม 

๒.๑ มีคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ตำมหลักสตูร ๒     คะแนน ๒ ๕ ดีเยี่ยม 
๒.๒ เอื ออำทรผู้อื่น และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มพีระคุณ ๑     คะแนน ๐.๘๗ ๔ ดีมำก 
๒.๓ ยอมรับควำมคิด และวัฒนธรรมที่แตกตำ่ง ๑     คะแนน ๐.๙๔ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่ำ ร่วมอนุรักษ์และพัฒนำ
สิ่งแวดล้อม 
 

๑     คะแนน ๐.๙๑ ๕ 

 
ดีเย่ียม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

 

ค่าน้้าหนัก 
 

คะแนนที่
ได ้

เทียบระดับ
คุณภาพ 

 
ความหมาย 

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู ้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง (๕  คะแนน) 

๕  คะแนน 
๔.๔๑ 

(๘๘.๒) 
๔ ดีมาก 

๓.๑ มีทักษะในกำรอำ่น และกำรเขียนอักษรเบรลล์ ๒   คะแนน ๑.๗๔ ๔ ดีมำก 
๓.๒ มีนิสัยรักกำรอ่ำนและแสวงหำควำมรู ้และ
สำมำรถตั งคำ้ถำมเพื่อคน้คว้ำหำควำมรู้เพิ่มเติมด้วย
ตนเองจำกห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่ำงๆ 
รอบตัว 

๑   คะแนน ๐.๙๑ ๕ ดีเยี่ยม 

๓.๓ เรียนรูร้่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
เพื่อกำรเรียนรู้ระหว่ำงกนั 

๑   คะแนน ๐.๙๔ ๕ ดีเยี่ยม 

๓.๔ สำมำรถใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และ
เทคโนโลยีสิ่งอ้ำนวยควำมสะดวกในกำรเรียนรู้และ
น้ำเสนอผลงำน 

๑   คะแนน ๐.๘๒ ๔ ดีมำก 

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์ตัดสินใจแก้ปัญหา
ได้อย่างมีสติสมเหตุผล (๕ คะแนน) 

๕  คะแนน 
๔.๕๘ 

(๙๑.๕๓) 
๕ ดีเยี่ยม 

๔.๑ สรุปควำมคิดจำกเรือ่งที่อ่ำน เห็น หรือรับรู ้และ
ถ่ำยทอดโดยกำรเขียนหรือน้ำเสนอด้วยวธิีกำรอืน่
ตำมควำมคิดของตนเอง 

๒    คะแนน ๑.๘๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.๒ น้ำเสนอวิธีคดิ วิธีแก้ปัญหำด้วยภำษำเขียน 
ภำษำมือ หรือวิธกีำรของตนเอง 

๑  คะแนน ๐.๙๑ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.๓ กำ้หนดเป้ำหมำย คำดกำรณ ์ตัดสินใจแก้ปัญหำ
โดยมีเหตุผลประกอบ 

๑  คะแนน ๐.๙๑ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.๔ มีควำมคิดริเริ่ม และสร้ำงสรรค์ผลงำนด้วยควำม
ภำคภูมิใจ 

๑  คะแนน ๐.๙๓ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ้าเป็น
ตามหลักสตูร (๕ คะแนน) 

๕  คะแนน 
๔.๑ 
(๘๒) 

๔ ดีมาก 

๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสำระ
เป็นไปตำมเกณฑ์ 

๒   คะแนน ๑.๗ ๔ ดีมำก 

๕.๒ ผลกำรประเมินสมรรถนะส้ำคัญตำมหลักสตูร
เป็นไปตำมเกณฑ์ 

๑   คะแนน ๐.๙ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๓ ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห ์และเขียน
เป็นไปตำมเกณฑ์ 

๑   คะแนน ๐.๘๑ ๔ ดีมำก 

๕.๔ ผลกำรทดสอบระดบัชำติเป็นไปตำมเกณฑ์ ๑   คะแนน ๐.๖๕ ๓ ด ี
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

 

ค่าน้้าหนัก 
 

คะแนนที่
ได ้

เทียบระดับ
คุณภาพ 

 
ความหมาย 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการด้าเนินชีวิต
และการท้างาน และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต (๕ 
คะแนน) 

๕  คะแนน 
๔.๕ 
(๙๐) 

๕ ดีเยี่ยม 

๖.๑ มีทักษะในกำรพึ่งพำตนเอง และท้ำงำนร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 

๒   คะแนน ๑.๗๕ ๔ ดีมำก 

๖.๒ มีทักษะในกำรท้ำงำน มุ่งมั่นท้ำงำนจนส้ำเรจ็ 
และภูมิใจในผลงำนของตนเอง 

๒   คะแนน ๑.๘๔ ๕ ดีเย่ียม 

๖.๓ มีควำมรู้เกี่ยวกับอำชีพที่ตนสนใจ และ 
มีควำมรู้สกึที่ดตี่ออำชีพสุจริต 

๑   คะแนน ๐.๙๑ ๕ ดีเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินคุณภาพด้านผู้เรียน 
๓๐ คะแนน 

๒๖.๙๓ 
(๘๙.๘๕) 

๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา (๕๐ คะแนน) 
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
(๑๐ คะแนน) 

๑๐   คะแนน 
๘.๓๑ 

(๘๓.๗๑) 
๔ ดีมาก 

๗.๑ ครูเข้ำใจปรัชญำและหลักกำรของกำรจัด
กำรศกึษำส้ำหรับคนพิกำร และสำมำรถน้ำมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ 

๑   คะแนน ๐.๘๒ ๔ ดีมำก 

๗.๒ ครูมกีำรวิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล  
ใช้ข้อมูลในกำรวำงแผนกำรจดักำรเรียนรู้เฉพำะ
บุคคล และก้ำหนดเป้ำหมำยเพื่อพัฒนำศักยภำพ
ผู้เรียนให้บรรลุตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 

๑   คะแนน ๐.๘๒ ๔ ดีมำก 

๗.๓ ครอูอกแบบและจัดท้ำแผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ี่
ตอบสนองควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล และมีกำร
ปรับแผนเป็นระยะ 

๑   คะแนน ๐.๗๘ ๓ ด ี

๗.๔ ครจูัดกระบวนกำรเรียนรู้ตำมแผนโดยใช้สื่อกำร
เรียนรู้ และเทคโนโลยีสิ่งอ้ำนวยควำมสะดวกที่
เหมำะสมกับผู้เรียน 

๑   คะแนน ๐.๘๒ ๔ ดีมำก 

๗.๕ ครใูช้เครื่องมือและวิธีกำรที่หลำกหลำยในกำร
วัดและประเมินผลกำรเรยีนรู้ของผู้เรียน และสรุป
รำยงำนผลกำรพัฒนำผู้เรียนเพื่อส่งต่อชั นเรียนถัดไป 
 
 
 

๑   คะแนน ๐.๗๘ ๓ ด ี
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

 

ค่าน้้าหนัก 
 

คะแนนที่
ได ้

เทียบระดับ
คุณภาพ 

 
ความหมาย 

๗.๖ ครใูห้ค้ำปรึกษำและแก้ไขปัญหำให้แก่ผู้เรียน 
และให้ค้ำแนะน้ำแก่ผู้ปกครองทั งดำ้นกำรเรียนและ
คุณภำพชวีิตของผู้เรียนดว้ยควำมเสมอภำค 

๑   คะแนน ๐.๘๒ ๔ ดีมำก 

๗.๗ ครูมกีำรศึกษำ วิจัย และพัฒนำกำรจดักำร
เรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในกำรปรับกำรสอน 

๑   คะแนน ๐.๘๑ ๔ ดีมำก 

๗.๘ ครูมคีุณวุฒิหรือควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำน
กำรศกึษำพิเศษ มีทักษะกำรสอนเฉพำะสำ้หรับผู้ที่มี
ควำมบกพร่องทำงกำรเห็น และมีทักษะกำรใชอ้กัษร
เบรลล์ 

๒   คะแนน ๑.๗๖ ๔ ดีมำก 

๗.๙ ครูมคีวำมเมตตำ เอำใจใสดู่แลผู้เรียน และมี
ศรัทธำต่อกำรช่วยเหลือคนพิกำร 

๐.๕  คะแนน ๐.๔๖ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๑๐ ครูมีควำมรับผิดชอบต่อกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนเต็มเวลำและเต็มควำมสำมำรถ 

๐.๕  คะแนน ๐.๔๔ ๕ ดีมำก 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
(๑๐ คะแนน) 

๑๐  คะแนน 
๙.๔ 
(๙๔) 

๕ ดีเยี่ยม 

๘.๑ ผู้บริหำรมวีิสัยทัศน ์ภำวะผู้น้ำ ควำมคิดริเริม่ 
และมีเจตคติที่ดีตอ่กำรจดักำรศึกษำสำหรับคนพกิำร 

๑   คะแนน ๑ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๒ ผู้บริหำรใช้หลักกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมและ
ใช้ข้อมูลผลกำรประเมินหรือผลกำรวิจัยเป็นฐำนทั ง
ด้ำนวิชำกำรและกำรจัดกำร 

๒   คะแนน ๒ ๔ ดีเย่ียม 

๘.๓ ผู้บริหำรสำมำรถบริหำรจัดกำรกำรศึกษำตำม
วัตถุประสงค์ของสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมที่
ก้ำหนดไว้ในแผนพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 

๒   คะแนน ๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๔ ผู้บริหำรพัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกร 
ให้ท้ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ และส่งเสริมให้
ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน 
กำรพัฒนำผู้เรียน 

๒   คะแนน ๑.๖ ๔ ดีมำก 

๘.๕ ผู้บริหำรให้ค้ำแนะน้ำ ค้ำปรึกษำทำงวชิำกำรแก่
บุคลำกร และปฏิบัติหน้ำที่เต็มศักยภำพ และเต็มเวลำ 

๒   คะแนน ๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๖ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลกำร
บริหำรกำรจัดกำรศึกษำ 

๑   คะแนน ๐.๘ ๔ ดีมำก 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
 

ค่าน้้าหนัก 
 

คะแนนที่
ได ้

เทียบระดับ
คุณภาพ 

 
ความหมาย 

มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษาส่งเสริมให้
คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน 
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่าง 
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
(๕ คะแนน) 

๕  คะแนน 
๔.๖ 
(๙๒) 

๕ ดีเยี่ยม 

๙.๑ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำรู้และปฏิบัติหน้ำที่
ตำมทีร่ะเบียบก้ำหนด 

๒   คะแนน ๑.๘๖ ๕ ดีเยี่ยม 

๙.๒ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำก้ำกับตดิตำม ดูแล 
และขับเคลื่อนกำรด้ำเนินงำนของสถำนศึกษำให้
บรรลุผลส้ำเร็จตำมเป้ำหมำย 

๑   คะแนน ๐.๙ ๕ ดีเยี่ยม 

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำสถำนศึกษำ 

๒   คะแนน ๑.๘๔ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามกีารจัดหลกัสูตร 
กระบวนการเรยีนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน อย่างรอบด้าน  (๑๐ คะแนน) 

๑๐  คะแนน 
๘.๘๓ 

(๘๘.๒๔) 
๔ ดีมำก 

๑๐.๑ หลักสูตรสถำนศึกษำเหมำะสมกับผู้เรียนที่มี
ควำมบกพร่องทำงกำรได้ยินแต่ละกลุ่ม และน้ำบริบท
ของท้องถ่ินมำบูรณำกำรในหลักสูตรสถำนศึกษำ 

๒   คะแนน ๑.๗๗ ๔ ดีมำก 

๑๐.๒ จดัรำยวิชำเพิ่มเตมิที่หลำกหลำยให้ผู้เรียน
เลือกเรียนตำมควำมถนัด ควำมสำมำรถ และควำม
สนใจ 

๒   คะแนน ๑.๗๓ ๔ ดีมำก 

๑๐.๓ จดักิจกรรมพัฒนำผู้เรียนที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองควำมต้องกำร ควำมสำมำรถ ควำมถนัด 
และควำมสนใจของผู้เรียนให้ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำ
เต็มศักยภำพ 

๑   คะแนน ๐.๙๑ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรปุควำมรู้ไดด้้วยตนเอง 

๑   คะแนน ๐.๙๑ ๕ ดีเย่ียม 

๑๐.๕ นิเทศภำยใน ก้ำกบั ติดตำมตรวจสอบ และน้ำ
ผลไปปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน 

๒   คะแนน ๑.๕๘ ๔ ดีมำก 

๑๐.๖ จดัระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภำพ
และครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

๒   คะแนน ๑.๙๐ ๕ ดีเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
 

ค่าน้้าหนัก 
 

คะแนนที่
ได ้

เทียบระดับ
คุณภาพ 

 
ความหมาย 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามกีารจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ (๑๐  คะแนน) 

๑๐  คะแนน 
๙.๓๓ 

(๙๓.๓) 
๕ ดีเยี่ยม 

๑๑.๑ จดัหรือปรับสภำพแวดล้อมให้ผู้เรียนได้เรียน
อย่ำงปลอดภัยและมีควำมสุข ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร รวมทั งอำคำรเรียนมั่นคงอยูใ่นสภำพ
ใช้กำรได้ดี 

๓   คะแนน ๒.๗๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๑.๒ จดัให้มีเทคโนโลยสีิ่งอ้ำนวยควำมสะดวก สื่อ
กำรเรียนรู ้แหล่งเรียนรู้ และหรือบริกำรควำม
ช่วยเหลืออื่นใดส้ำหรับผู้เรียนเพียงพอ 

๒   คะแนน ๑.๙๖ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๑.๓ จดัห้องสมุดที่ให้บริกำรสื่อกำรเรียนรู้ 
เทคโนโลยีสิ่งอ้ำนวยควำมสะดวกที่เอื อให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

๒    คะแนน ๑.๙๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๑.๔ จดัระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน บริกำรส่งเสริม
สุขภำพอนำมัย และฝึกทักษะกำรด้ำเนินชีวิตอิสระ
ให้แก่ผู้เรียน 

๓   คะแนน ๒.๗๕ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามกีารประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามที่ก้าหนดใน
กฎกระทรวง  (๕  คะแนน) 

๕  คะแนน 
๔.๕๒ 

(๙๐.๕๒) 
๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๑ กำ้หนดมำตรฐำนกำรศกึษำของสถำนศึกษำ ๑   คะแนน ๐.๘๘ ๔ ดีมำก 
๑๒.๒ จดัท้ำและดำ้เนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรจัด
กำรศกึษำของสถำนศึกษำที่มุ่งพัฒนำคุณภำพตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

๑   คะแนน ๐.๙๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๓ จดัระบบข้อมูลสำรสนเทศและใช้สำรสนเทศ
ในกำรบริหำรจดักำรเพื่อพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 

๑   คะแนน ๐.๘ ๔ ดีมำก 

๑๒.๔ ตดิตำมตรวจสอบ และประเมินคุณภำพภำยใน
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

๐.๕  คะแนน ๐.๔๗ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๕ น้ำผลกำรประเมินคุณภำพทั งภำยในและ
ภำยนอกไปใช้วำงแผนพฒันำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำง
ต่อเน่ือง 

๐.๕  คะแนน ๐.๔๗ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๖ จดัท้ำรำยงำนประจ้ำปีที่เป็นรำยงำนกำร
ประเมินคุณภำพภำยใน 
 

๑   คะแนน ๐.๙๒ ๕ ดีเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินคุณภาพด้านการบริหารจัดการ 
๕๐ คะแนน 

๔๔.๙๙ 
(๘๙.๙๘) 

๔ ดีมาก 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
 

ค่าน้้าหนัก 
 

คะแนนที่
ได ้

เทียบระดับ
คุณภาพ 

 
ความหมาย 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามกีารสร้าง ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
(๑๐  คะแนน) 

๑๐  คะแนน 
๙.๗ 
(๙๗) 

๕ ดีเยี่ยม 

๑๓.๑ มีกำรสร้ำงและพฒันำแหล่งเรียนรู้ภำยใน
สถำนศึกษำและใช้ประโยชน์จำกแหล่งเรียนรู้ ทั ง
ภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ เพื่อพัฒนำกำร
เรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลำกรของสถำนศึกษำ 
รวมทั งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๕   คะแนน ๔.๘ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๓.๒ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวำ่งบุคลำกร
ภำยในสถำนศึกษำ ระหว่ำงสถำนศึกษำกับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

๕   คะแนน ๔.๙ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑๔ การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่
ก้าหนดข้ึน  (๕ คะแนน) 

๕  คะแนน 
๔.๔๒ 

(๘๘.๔) 
๔ ดีมาก 

๑๔.๑ จดัโครงกำร กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ
ตำมเป้ำหมำย วิสัยทัศน ์ปรัชญำ และจุดเน้นของ
สถำนศึกษำ 

๓   คะแนน ๒.๖ ๔ ดีมำก 

๑๔.๒ ผลกำรด้ำเนินงำนส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตำม
เป้ำหมำย วิสัยทัศน ์ปรัชญำ และจุดเน้นของ
สถำนศึกษำ 

๒   คะแนน ๑.๘๒ ๔ ดีมำก 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย 
จุดเน้น แนวทางการปฏริูปการศึกษาเพื่อพัฒนา
และ ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพ 
สูงขึ้น  (๕ คะแนน) 

๕  คะแนน 
๔.๔๒ 

(๘๘.๔) 
๔ ดีมาก 

๑๕.๑ จดัโครงกำร กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนอง
นโยบำย จุดเน้น ตำมแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 

๓   คะแนน ๒.๗๘ ๔ ดีมำก 

๑๕.๒ ผลกำรด้ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำย ๒   คะแนน ๑.๖๔ ๔ ดีมำก 
ค่าเฉลี่ยรวม ๑๐๐ คะแนน ๙๐.๔๖ ๕ ดีเยี่ยม 
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