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รายงานผลการประเมินตนเอง 
(Self-Assessment Report : SAR) 

 
 

โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 

 
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
............................................. 

ตามที่โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ ได๎จัดท ารายงานประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ระดับ
ปฐมวัย  และการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและน าเสนอขอความเห็นชอบตํอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานนั้น ข๎าพเจ๎าและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได๎ศึกษารายละเอียดของรายงาน
ประจ าปีแล๎ว ปรากฏวํา  มีความเหมาะสมสอดคล๎องกับผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 

ข๎าพเจ๎าและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงให๎ความเห็นชอบรายงานประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์  และ
ขอให๎ทางโรงเรียนได๎   น าผลการด าเนินงานไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาให๎ได๎มาตรฐานตามที่
ก าหนดไว๎ 
   

  
(นายสมมารถ  ไตรวิชา) 

ประธานกรรมการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโสตศกึษาเทพรัตน ์
  

 
(นางวราภรณ์  จงึสุวดี) 

ผู๎อ านวยการโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน ์
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ค าน า 
   รายงานประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ เป็นการสรุปผลการจัด
การศึกษาของโรงเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการด าเนินงานที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ   ๓ มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน  กระบวนการบริหารและการ
จัดการ กระบวนการจัดการเรยีนการสอนท่ีเน้นผู้เรยีนเปน็ส าคัญ ผลการวิเคราะห์ จุดเด่น จุดที่ควร
พัฒนา และแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนในอนาคต เพ่ือน าเสนอให้ต้นสังกัดและสาธารณะชนได้
รับทราบ 

   หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานประจ าปีฉบับนี้ จะเป็นสารสนเทศส าคัญ ที่จะน าไปใช้ใน
การพัฒนาโรงเรียนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน และดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
 
            

          นางวราภรณ ์ จงึสุวดี  
                                                            ผู๎อ านวยการโรงเรียนโสตศกึษาเทพรัตน์ 
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สารบัญ 
 
เรื่อง หน๎า 
 
- สรปุผลการประเมนิคุณภาพภายในของสถานศกึษา 

 
๑ 

- ข๎อมูลพ้ืนฐาน ๓ 
- ผลการประเมินตามมาตรฐานการศกึษา ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๘ 
- ผลการประเมินตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา มาตรฐานที ่๑ คุณภาพผู๎เรียน ๘ 
- ผลการประเมินตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา มาตรฐานที ่๒ กระบวนการ
บริหาร  
     และการจดัการ 

๑๒ 

- ผลการประเมินตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา มาตรฐานที ่๓ กระบวนการ
จัดการ 
     เรียนการสอนที่เนน๎ผู๎เรยีนเป็นส าคญั 

๑๔ 

- สรปุผลการด าเนนิงานตามมาตรฐานการศกึษา ระดับการศกึษาขัน้พื้นฐาน ๑๙ 
- คณะผู๎จัดท า  
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มาตรฐาน ค่า

เป้าหมาย 

ผลการประเมิน
คุณภาพภายใน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดี ดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
     ๑) มีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการ
คิดค านวณ 

ดี ดี 

     ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก๎ปัญหา 

ดี ดี 

     ๓) มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม ดี ดี 
     ๔) มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร 

ดี ดี 

     ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี ดี 
     ๖) มีความร๎ู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ ดี ดี 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
     ๑) การมีคุณลักษณะและคํานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ดี ดี 
     ๒) ความภูมิใจในท๎องถิ่น และความเป็นไทย ดี ดี 
     ๓) การยอมรับท่ีจะอยูํรํวมกันบนความแตกตําง และ
หลากหลาย 

ดี ดี 

     ๔) สุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม ดี ดี 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ 
     ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน  

ดีเลิศ ดีเลิศ 

     ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ ดีเลิศ 

     ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุํมเป้าหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ 
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มาตรฐาน ค่า
เป้าหมาย 

ผลการประเมิน
คุณภาพภายใน 

     ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ ดีเลิศ 

     ๒.๕ จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตํอการ
จัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

     ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการ และการจัดการเรียนรู๎ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

ดี  ดี  

      ๓.๑ จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ 

 ดี  ดี 

     ๓.๒ ใช๎ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ท่ีเอื้อตํอการ
เรียนรู๎  

ดี ดี 

     ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ดี ดี 
     ๓.๔ มีการตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ และน า
ผลมาพัฒนาผู๎เรียน 

ดี ดี 

     ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ 

ดี ดี 

 
การก าหนดค่าเป้าหมาย 

ระดับ ๕  ยอดเย่ียม 
ระดับ ๔ ดีเลิศ 
ระดับ ๓  ดี 
ระดับ ๒ พอใช๎ 
ระดับ ๑ ปรับปรุง 
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ข้อมูลพื้นฐาน 
 
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์   ที่อยูํ ๒ หมูํที่ ๙ ต าบลพงศ์ประศาสน์  อ าเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ชื่อผู้บริหารโรงเรียน   นางวราภรณ์  จึงสุวดี    เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๕๖๑๒๙๘๒    
E-mail : tprs_381@hotmail.com 
จ านวนครู  ๒๖  คน  จ าแนกเป็น ข๎าราชการครู  ๑๙  คน พนักงานราชการ  ๗ คน ครูอัตราจ๎าง  ๓  คน 
เจ๎าหน๎าที่อ่ืน ๆ  ๑๔  คน 
จ านวนนักเรียน   รวม  ๑๑๓  คน    จ าแนกเป็น ระดับปฐมวัย  ๑๔  คน ระดับประถมศึกษา  ๔๒  คน 
ระดับมัธยมศึกษา  ๕๗  คน 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา ระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา ถึง ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน 
๙๙  คน  ครูผู๎สอนระดับประถมศึกษา ถึง ระดับมัธยมศึกษา จ านวน  ๒๒ คน จัดท ารายงานการ
ประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑  เสนอตํอหนํวยงานต๎นสังกัด และ
หนํวยงานอื่น ๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยูํในระดับ ดี  มีผลการด าเนินงาน ดังตํอไปนี้         

โรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐานการศกึษาดา๎นคณุภาพผ๎ูเรียนจ านวน ๒ ด๎าน ได๎แกํ 
๑) ด๎านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ  ๒) ด๎านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู๎เรียน ด๎านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมุํงเน๎นให๎นักเรียนมีความสามารถในการอําน การเขียน การใช๎ภาษามือเพ่ือการ
สื่อสาร การคิดค านวณ ในระดับพ้ืนฐาน  รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณตามศักยภาพและความ
ความสามารถเฉพาะบคุคล มีความสามารถในการสรา๎งนวัตกรรม การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
สื่อสาร และการมีความรู๎  ทักษะพื้นฐาน เจตคติที่ดีตํองานอาชพีสุจริต มีทักษะพ้ืนฐานทางด๎านงาน
อาชีพ สามารถสร๎างรายไดใ๎ห๎กับตนเองได๎ในระหวํางเรียน ตามความสามารถเฉพาะบุคคล  ส าหรับ
ด๎านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู๎เรียนมุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด และมีสุขภาวะทางรํางกายและสังคม ความภูมิใจในท๎องถิ่น และความเป็นไทย
การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย  
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   ภาพความส าเร็จด๎านคุณภาพผู๎เรียนสถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และได๎ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช๎ข๎อมูลฐาน ๓ ปีย๎อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพ
นักเรียนให๎พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน๎นการปฏิบัติ เน๎นทักษะในการอําน การ
เขียน และการคิดค านวณ และการใช๎ภาษามือ สํงเสริมผู๎เรียนให๎พัฒนาเต็มศักยภาพ  จัดแหลํง
เรียนรู๎ภายในให๎เหมาะสม มีสื่อด๎านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  จัดให๎มีห๎องคอมพิวเตอร์ ห๎อง E-
Classroom และห๎องสมุด เพ่ือให๎นักเรียนได๎ศึกษาหาความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง  จัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียนมี 
สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีความกล๎าแสดงออก และสามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นอยํางมีความสุข เน๎น
ทักษะการท างานรํวมกัน ท าให๎นักเรียนมีทักษะในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณตามความสามารถของตนเอง เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดในแตํระดับชั้น จากการ
ประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  ผลการอํานออกเขียนได๎อยูํในระดับ พอใช๎ขึ้นไป 
จ านวน ๒๖ คน คิดเป็น    ร๎อยละ ๖๑.๙  และปรับปรุง จ านวน ๑๖ คน คิดเป็นร๎อยละ ๓๘.๐๙ 
สาเหตุมาจากเป็นนักเรียนมีความพิการซ๎อน และมีภาวะออทิสติก นักเรียนได๎รับการสํงเสริม และ
พัฒนาตามความสามารถของตนเอง ตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล สํวนในระดับมัธยมศึกษา  
นักเรียนมีความสามารถในการคดิจ าแนก แยกแยะ ใครํครวญไตรํตรอง พิจารณาอยํางรอบคอบโดย
ใช๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก๎ปัญหาอยํางมี
เหตุผล มีความสามารถในการรวบรวมความรู๎ได๎ทั้งด๎วยตนเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์
ความรู๎ และประสบการณ์มาใช๎ในการสร๎างสรรค์สิ่งใหมํ ๆ จากการเรียนรู๎ ตามความสามารถของ
ตนเองโดยจัดท าเป็น โครงการ/ กิจกรรมพัฒนาการอํานเขียน  โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  นักเรียนมีความภูมิใจในท๎องถิ่น เห็นคุณคําของความเป็นไทย มีสํวนรํวมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทยเข๎ารํวมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดคิดเป็นร๎อยละ 
๑๐๐   นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ร๎อยละ ๑๐๐ มีผล
การอํานคิด วิเคราะห์และเขียนผํานเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ร๎อยละ ๘๕ ก าหนดมาตรฐานด๎าน
คุณภาพผู๎เรียนตามที่วํา “การจัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
รํางกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู๎ และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถ
อยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข”  ดังนั้นโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์จึงก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาด๎านคุณภาพผู๎เรียนจ านวน ๒ ด๎าน ได๎แกํ ๑) ด๎านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ  ๒) ด๎าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู๎ เรียน  ด๎านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุํงเน๎นให๎นักเรียนมี
ความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
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เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  มีความสามารถในการ
วิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม การใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู๎  ทักษะพื้นฐาน เจตคติที่ดีตํองานอาชีพตามความสามารถ
ของตนเอง   ส าหรับด๎านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู๎เรียนมุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนมีคุณลักษณะและ
คํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด และ มีสุขภาวะทางรํางกายและสังคม ความภูมิใจในท๎องถิ่น 
และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลายโดยมีประเด็นภาพ
ความส าเร็จด๎านคุณภาพผู๎เรียน ดังนี้ นักเรียนมีทักษะในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดในแตํระดับชั้น มีความสามารถในการคิดจ าแนก 
แยกแยะ ใครํครวญไตรํตรอง พิจารณาอยํางรอบคอบโดยใช๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก๎ปัญหาอยํางมีเหตุผล  มีความสามารถในการรวบรวม
ความรู๎ได๎ทั้งด๎วยตนเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู๎ และประสบการณ์มาใช๎ในการ
สร๎างสรรค์สิ่งใหมํ ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิตความสามารถในการ
ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง และสังคมในด๎านการเรียนรู๎ การสื่อสาร 
การท างาน อยํางสร๎างสรรค์ และมีคุณธรรมมีความก๎าวหน๎าในการเรียนรู๎ตามหลักสูตรสถานศึกษา
จากพ้ืนฐานเดิมในด๎านความรู๎ ความเข๎าใจ ทักษะ  กระบวนการตําง ๆ รวมทั้งมีความก๎าวหน๎าใน
ผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอื่น ๆ มีความรู๎ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติที่
ดีพร๎อมที่จะศึกษาตํอในระดับชั้นที่สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพมีพฤติกรรมเป็นผู๎ที่มีคุณธรรม  
จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีคํานิยมและจิตส านึกตามที่สถานศกึษาก าหนดโดยไมํขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคมมีความภูมิใจในท๎องถิ่น เห็นคุณคําของความเป็นไทย มีสํวนรํวมใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญา ผู๎เรียนยอมรับการอยูํรํวมกันบนความ
แตกตํางระหวํางบุคคลในด๎าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี  มีการรักษา
สุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอยํางเหมาะสมในแตํละชํวงวัยสามารถอยูํ
รํวมกับคนอื่นอยํางมีความสุข เข๎าใจผู๎อื่น ไมํมีความขัดแย๎งกับผู๎อื่น 
 ด๎านกระบวนการบริหารและการจัดการเพ่ือให๎บรรลุตามกระบวนการบริหารและการ
จัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์  การด าเนินการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา   ผลการจัดการศึกษาที่ผํานมา  โดยใช๎ข๎อมูลฐานในการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และ 
พันธกิจ อยํางชัดเจน  ในด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎าน  ตามหลักสูตร
สถานศึกษาทุกกลุํมเป้าหมาย  เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา 
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ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญ  ทางด๎านวิชาชีพ  ตามความต๎องการของครู
และสถานศึกษา   จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมี
คุณภาพ   และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู๎ที่
เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์  โดยประเมินภาพความส าเร็จดังนี้ โรงเรียนมี
เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่โรงเรียนก าหนดชัดเจน   สอดคล๎องกับบริบทของโรงเรียน  ความ
ต๎องการของผู๎เรียน ความต๎องการของผู๎ปกครอง ความต๎องการของชุมชน  ท๎องถิ่น  วัตถุประสงค์
ของแผนการศึกษาแหํงชาติ  นโยบายของรัฐบาลและของต๎นสังกัด  รวมทั้งทันตํอการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอยํางเป็นระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบัติ   ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอยําง
ตํอเนื่อง  มีการบริหารอัตราก าลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน  มี
การนิเทศภายใน  น าข๎อมูลมาใช๎ในการพัฒนาบุคลากร  และผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝ่ายมีสํวนในการ
วางแผน  ปรับปรุง  พัฒนาและรํวมกันรับผิดชอบตํอการจัดการศึกษามีการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
งานวิชาการ  พัฒนาหลักสูตร  กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎าน  เชื่อมโยงวิถี
ชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุํมเป้าหมาย  รวมถึงการจัดการเรียนการสอนเป็นรายบุคคลตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล มีการสํงเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความ
ต๎องการและจัดให๎มีชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ  มาใช๎ในการพัฒนางานและการเรียนรู๎ของผู๎เรียน
จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพ  ภายในและภายนอกห๎องเรียน และสภาพแวดล๎อมทางสังคมที่เอื้อ
ตํอการจัดการเรียนรู๎ของผู๎เรียนอยํางมีคุณภาพ  มีความปลอดภัยจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สนับสนุนการบรหิารจัดการ และการจัดการเรยีนรูท๎ี่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน  จัดหา พัฒนา
และบริการด๎านเทคโนโลยี  สารสนเทศ  จัดให๎มีห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือใช๎ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู๎อยํางเหมาะสม 
 

         ด๎านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/
โครงการ/กิจกรรม อยํางหลากหลาย มุํงสํงเสริมให๎ครูจัดการเรียนการสอนเน๎นการฝึกปฏิบัติ  การ
สอนเป็นรายบุคคล การสอนแบบบูรณาการ  ให๎ผู๎เรียนผํานกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพ่ือน าไปสูํ
การเรียนรู๎ที่ลึกซึ้งและคงทนเต็มตามศักยภาพของผู๎เรียนเป็นรายบุคคล  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา    ครูรู๎จักผู๎เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู๎เรียน
อยํางเป็นระบบ ด๎วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนแตํละบุคคล ตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) และน าผลมาพัฒนาผู๎เรียน รวมทั้งรํวมกันแลกเปลี่ยน
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เรียนรู๎รํวมกัน และน าผลที่ได๎มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู๎ที่สามารถ
น าไปใช๎จัดกิจกรรมได๎จริง ครูใช๎สื่อ และแหลํงเรียนรู๎ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให๎
เด็กรักการเรียนรู๎และเรียนรู๎รํวมกันอยํางมีความสุข ครูรํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และน าข๎อมูลมารํวม
พัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู๎ อีกทั้ง
ปรับโครงสร๎างรายวิชา หนํวยการเรียนรู๎ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎ สัดสํวนคะแนนแตํละหนํวย 
ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล๎องกับหนํวยการเรียนรู๎ สนับสนุนให๎ครูจัดการเรียนการ
สอนที่สร๎างโอกาสให๎นักเรียนทุกคนมีสํวนรํวม ได๎ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง 
จัดการเรียนการสอนที่เนน๎ทกัษะการคดิ ฝึกให๎นักเรียนได๎คิดรูปแบบ และชิ้นงาน ได๎อยํางเหมาะสม
กับความสามารถขอตนเอง ครูมีการมอบหมายหน๎าที่ให๎นักเรียนในการท าความสะอาดบริเวณ
โรงเรียน  การปลูกต๎นไม๎เนื่องในวันส าคัญตําง ๆ และในการเรียนการสอนวิชาเกษตร   ครูใช๎สื่อการ
เรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี มีการเชิญภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาให๎ความรู๎เรื่องการชงเครื่องดื่ม 
การสานกระเป๋าจากเส๎นพลาสติก การจัดดอกไม๎แห๎ง  มีการจัดประกวดสื่อการเรียนการสอน 
ก าหนดให๎ ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ  ๑ เรื่อง มีการจัดระบบนิเทศโดยการจับคูํ
นิเทศ และสะท๎อนผลการนิเทศเพ่ือการปรับปรุงภาคเรียนละ ๒ ครั้ง    ครูจัดการเรียนรู๎ให๎นักเรียน
ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  ให๎นักเรียนน าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎  มี
แผนการจัดการเรียนรู๎ และจัดกิจกรรมส าหรับนักเรียนที่ต๎องการความชํวยเหลือเป็นพิเศษ ให๎
นักเรียนได๎ฝึกทักษะ ได๎แสดงความคิดเห็น ได๎แสดงออก เป็นผู๎สามารถสรุปองค์ความรู๎ น าเสนอ
ผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ตามความสามารถของตนเอง ครูใช๎สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ รวมทั้งน าภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาใช๎ในการจัดการเรียนรู๎ นักเรียนได๎
แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เน๎นการมี
ปฏิสัมพันธ์ ระหวํางครูกับนักเรียน และนักเรียนสามารถปรับตัวเข๎ากับบุคคลรอบข๎าง และสังคมได๎
อยํางมีความสุข   ครูรํวมกันออกแบบการวัดผลประเมินผลเพ่ือตรวจสอบ และประเมินผู๎เรียนอยําง
มีขั้นตอน ใช๎เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม พร๎อมทั้งน าผลไปใช๎พัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียน 
ครูผู๎สอนรํวมกันแลกเปลี่ยนความรู๎และประสบการณ์  (PLC)  เป็นชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ  
และน าไปปรับปรุง /พัฒนาการจัดการเรียนรู๎ส าหรับนักเรียน   
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ชื่อโรงเรียน โรงเรียนโสตศึกษาเทพรตัน์   ที่อยู ํ ๒ หมูํที่ ๙ ต าบลพงศ์ประศาสน ์               
อ าเภอบางสะพาน   จังหวดัประจวบครีีขนัธ ์
ชื่อผู้บริหารโรงเรยีน   นางวราภรณ ์ จงึสุวดี    เบอรโ์ทรศัพท ์๐๘๑-๕๖๑๒๙๘๒    
E-mail : tprs_381@hotmail.com 
จ านวนครู  ๒๖  คน  จ าแนกเปน็ ข๎าราชการครู  ๑๙  คน พนกังานราชการ  ๗ คน                
ครูอัตราจ๎าง  ๓  คน เจ๎าหนา๎ที่อื่น ๆ  ๑๔  คน 
จ านวนนักเรียน รวม  ๑๑๓  คน  จ าแนกเป็น ระดับปฐมวัย  ๑๔ คน ระดบัประถมศึกษา ๔๒  คน 
ระดับมัธยมศึกษา  ๕๗  คน 
 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 

1. ระดับคุณภาพ   ด ี

2. วิธีการพัฒนา/ผลทีเ่กิดจากการพัฒนา ข้อมลู หลกัฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผล
การประเมินตนเอง 
    2.1 วิธีการพัฒนา/ผลทีเ่กดิจากการพัฒนา 

   โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์  เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนนักเรียนที่มีความบกพรํองทางการ
ได๎ยิน มีการสํงเสริมให๎ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/
กิจกรรมอยํางหลากหลายเพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎เต็มศักยภาพของตนเอง  ได๎แกํ งานหลักสูตรมีการ
ประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัดฯ(ฉบับ
ปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๑) เพื่อให๎ครูใช๎เป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู๎เรียน สํงเสริม 
สนับสนุนให๎ผู๎เรียนบรรลุตามเป้าหมายท่ีวํา “การจัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให๎เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งรํางกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู๎ และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข”  ซึ่งสอดรับกับจุดมุํงหมายของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่ได๎มุํงพัฒนาให๎ผู๎เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มี
ความสุข ดังนั้นโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาด๎านคุณภาพผู๎เรียน
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จ านวน ๒ ด๎าน ได๎แกํ ๑) ด๎านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ  ๒) ด๎านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู๎เรียน  ด๎านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุํงเน๎นให๎นักเรียนมีความสามารถในการอําน การเขียน การ
สื่อสาร การคิดค านวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มี
ความสามารถในการวเิคราะห ์คิดอยํางมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสรา๎งนวัตกรรม การใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู๎  ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติที่ดีตํองานอาชีพ เต็ม
ตามศักยภาพของนักเรียนแตํละบุคคล   ส าหรับด๎านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู๎เรียนมุํงเน๎น
ให๎ผู๎เรียนมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด และ มีสุขภาวะทางรํางกายและ
สังคม ความภูมิใจในท๎องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและ
หลากหลาย 
 
   2. 2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

ประเด็นภาพความส าเร็จด๎านคุณภาพผู๎เรียนที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได๎ แกํ๑)
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ๒) โครงการพัฒนาภาษามือเพื่อการสื่อสาร ๓)โครงการ
สํงเสริมและพัฒนาอาชีพนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๔) โครงการสํงเสริมความ
เป็นเลิศด๎านศิลปะ นาฏศิลป์   กิจกรรมบํมเพาะศิลปหัตถกรรม ๓)  โครงการสํงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์ ๔) โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํ
สถานศึกษาด๎วย “ศาสตร์พระราชา”  กิจกรรมออมทรัพย์ กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน กิจกรรม
โรงเรียนวิถีพุทธ  

๓. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

      สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนและได๎ก าหนดเป็นเป้าหมาย
ทางการเรียนโดยใช๎ข๎อมูลฐาน ๓ ปีย๎อนหลัง
เป็นเป้าหมายคุณภาพนกัเรยีนให๎พัฒนา
สูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนน๎การ
ปฏิบัต ิเนน๎ทักษะในการอําน การเขียน และ
การคดิค านวณ สํงเสริมผูเ๎รยีนให๎พัฒนาเตม็

     การจดักิจกรรมทีมุ่ํงเน๎นยกระดับผลสัมฤทธิ ์ยัง
ขาดการปฏิบัตทิีต่ํอเนื่อง จรงิจัง   การยกระดบั
ผลสัมฤทธิแ์ตํละกลุมํสาระประสบผลส าเร็จใน
ระดบัหนึ่ง นักเรียนสวํนใหญํยังต๎องได๎รบัการ
พัฒนาตํอไป ผลสัมฤทธิร์ะดบัชาตขิองนักเรียนมี
พัฒนาการดีขึน้ แตํยังต๎องมกีารพัฒนาตํอไป 

จัดกิจกรรมด๎านการอําน การเขียน 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

ศักยภาพ มีการจัดแหลํงเรียนรู๎ภายในได๎
อยํางเหมาะสม มีสือ่ด๎านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
ผู๎เรียนม ีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ด ีกล๎า
แสดงออก และสามารถอยูรํวํมกบัผู๎อื่นอยาํง
มีความสุข 

ค านวณให๎กบันักเรียน  เปรยีบเทียบความก๎าวหนา๎
และการพัฒนาของนกัเรียนเป็นรายบุคคล 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

      ๑) พัฒนานักเรียนให๎มีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ โดยจดัโครงการยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โครงการแขํงขันทักษะศลิปหัตถกรรม  
โครงการ STEM 
      ๒) พัฒนานักเรียนให๎มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก๎ปัญหา โดยจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  โครงการแขงํขนัทักษะศิลปหัตถกรรม  โครงการ STEM  และ กิจกรรมการจดัท าแผนการ
จัดการเรียนรู ๎
      ๓) พัฒนานักเรียนให๎มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม โดยจัดกิจกรรมการเรยีนรู๎
ในวิชาคอมพิวเตอร์  จดักิจกรรมการเรียนการสอนกลุมํสาระการเรียนรูว๎ิทยาศาสตร์ สํงเสริมให๎
นักเรียนได๎สร๎างนวัตกรรมโดยการสงํนกัเรียนเข๎ารํวมแขํงขนัโครงงานวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ 
STEM 
      ๔) สํงเสริมให๎นักเรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
จัดให๎มีการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในทุกระดับชัน้  สงํเสรมิให๎นกัเรียนได๎เขา๎รํวมแขงํขนั
คอมพิวเตอร์ในงานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
      ๕)  จัดกิจกรรมการเรียนรู๎เพื่อพัฒนานักเรียนให๎มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา  ก าหนดใหค๎รูจดัท าแผนการจดัการเรียนรู๎ และพฒันานักเรียนตามแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล การวดัผลประเมินผลตามสภาพจริง  
 ๖) พัฒนานักเรียนให๎มีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ โดยจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎ในกลุํมสาระการเรียนรูก๎ารงานอาชพี  จัดใหม๎ีวิชาเพิ่มเติมด๎านงานอาชีพ ให๎
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นักเรียนได๎เลือกเรียนตามความถนดัและสนใจ จดัท าโครงการพัฒนาผู๎เรียน กิจกรรมคํายวิชาการ  
โครงการสงํเสรมิและพัฒนาอาชีพนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมหนึ่งหอ
นอน หนึ่งผลติภัณฑ์  กิจกรรมหนึ่งห๎องเรียนหนึ่งผลติภณัฑ์  จัดใหม๎ีร๎านค๎าของโรงเรียน และ
สหกรณโ์รงเรียนเพื่อฝึกทักษะการขายให๎กบันกัเรียน 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

๑) พัฒนานักเรียนให๎มีคุณลักษณะและคํานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ด๎วยการ
วัดผลประเมินผลด๎านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทุกลุํมสาระการเรียนรู๎ และ มีการวัดผล
ประเมินผลตามสภาพจริง โดยใช๎วิธีการที่หลากหลาย เชํน การสังเกต การสัมภาษณ์ หรือจากการ
สอบถามข๎อมูลจากครูประจ าหอนอน ผู๎ปกครอง และจัดให๎มีโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และคํานิยมที่พึงประสงค์   จัดกิจกรรมเข๎าแถว สวดมนต์ นั่งสมาธิกํอนเข๎าเรียน จัดโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม  

๒) พัฒนานักเรียนให๎มีความภูมิใจในท๎องถิ่น และความเป็นไทย โดยจัดกิจกรรมรํวมกับ
ชุมชน เชํน กิจกรรมต านานเมืองทอง กิจกรรมระบ ารํอนทอง  กิจกรรมบํมเพาะด๎านนาฏศิลป์  
กิจกรรมวันไหว๎ครู กิจกรรมวันลอยกระทง  สํงนักเรียนเข๎ารํวมแขํงขันมารยาทงามอยํางไทย  
          ๓) พัฒนานักเรียนให๎ร๎ูจักการยอมรับท่ีจะอยูํรํวมกันบนความแตกตําง และ
หลากหลาย โดยจดัระบบพ่ีดูแลน๎อง จัดโครงการพัฒนาระบบดแูลชํวยเหลือนักเรียน โครงการ
พัฒนาคุณภาพชวีิตนักเรียนประจ า  กิจกรรมสํงเสริมลกัษณะนิสัยดา๎นสขุภาพ กีฬา และ
นันทนาการ 

 ๔) พัฒนานักเรียนให๎มีสุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม  ด๎วยการจัดอาหารให๎
นักเรียนได๎รับประทานครบ ๕ หมูํ จัดกิจกรรมออกก าลังกายยามเช๎า จัดให๎มีสนามเด็กเลํน 
ปรับปรุงซํอมแซมเครื่องเลํน เครื่องออกก าลังกายให๎มีสภาพการใช๎งานได๎ดี มีความปลอดภัย จัด
โครงการ ซํอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ โครงการสํงเสริม
สุขภาพและอนามัยนักเรียน  โครงการพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนประจ า   
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๑. ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 

๒. วิธีการพัฒนา/ผลทีเ่กดิจากการพัฒนา ข้อมลู หลกัฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผล
การประเมินตนเอง 
    ๒.๑ วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนาเพ่ือให๎บรรลุตามกระบวนการบริหารและการ
จัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์  การด าเนินการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา   ผลการจัดการศึกษาที่ผํานมา  โดยใช๎ข๎อมูลฐานในการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และ  
พันธกิจอยํางชัดเจน  ในด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎าน  ตามหลักสูตร
สถานศึกษาทุกกลุํมเป้าหมาย  เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา 
ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญ  ทางด๎านวิชาชีพ  ตามความต๎องการของครู
และสถานศึกษา   จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมี
คุณภาพ   และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู๎ที่
เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์   
 
         ๒.๒  ข้อมูล หลกัฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

ประเด็นภาพความส าเร็จด๎านกระบวนการบริหารและการจัดการได๎แกํ โรงเรียนมีการ
ก าหนดโครงสร๎างการบริหารงานที่ชัดเจน  มีการก าหนดเป้าหมายวสิัยทัศน ์และพันธกิจ สอดคล๎อง
กับบริบทของโรงเรียน ความต๎องการของผู๎เรียน ผู๎ปกครอง ชุมชน  มีระบบการบริหารจัดการ
คุณภาพอยํางเป็นระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี มีการ   
ตดิตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอยํางตํอเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง  
ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  น าข๎อมูลมาใช๎ใน
การพัฒนาบุคลากร  และผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝ่ายมีสํวนในการวางแผน ปรับปรุง  พัฒนาและรํวมกัน
รับผิดชอบตํอการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ รวมถึงการจัดการเรียน
การสอนของกลุํมเรียนรํวมด๎วย มีการสํงเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความ
ต๎องการและจัดให๎มีชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ   มาใช๎ในการพัฒนางานและการเรียนรู๎ของผู๎เรียน 
จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพ ภายในและภายนอกห๎องเรียน และสภาพแวดล๎อมทางสังคมที่เอื้อ
ตํอการจัดการเรียนรู๎ของผู๎เรียนท่ีมีคุณภาพ  มีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ห๎อง
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คอมพิวเตอร์ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และ การจัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับสภาพของ
โรงเรียน พัฒนาบริการด๎านเทคโนโลยี  สารสนเทศ             มีห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือใช๎
ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎อยํางเหมาะสม 

๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ที่
ก าหนดไว๎ชัดเจน  สอดคล๎องกับบริบทของ
โ ร ง เ รี ยนตามความต๎ อ งก า รของ ผู๎ เ รี ย น 
ผูป๎กครอง ชุมชน  วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
การศึกษาของชาติ  นโยบายของรัฐบาลและต๎น
สังกัด  ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของสังคม  
พัฒนางานวิชาการเน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎าน  
ตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามความสามารถ
เฉพาะบุคคล และสํงเสริมสนับสนุนพัฒนาครู
และบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญตรงตามความ
ต๎องการ  ให๎เป็นชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ  
มาใช๎ในการพัฒนางานและการเรียนรู๎ของผู๎เรยีน 
 

-ประชาสัมพันธ์โรงเรียนให๎มากยิ่งขึ้น 
-บ ารุงรักษาอาหาร สภาพแวดล๎อมของโรงเรียน
ให๎สะอาด ปลอดภัยกับผู๎เรียนอยูํเสมอ 
 
 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

๑) โครงการสงํเสรมิกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน๎ผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
๒) โครงการเสริมสร๎างทกัษะอาชีพและการมรีายได๎ (กิจกรรมหนึง่ห๎องเรียนหนึ่งผลติภัณฑ์ 
๓) โครงการยกระดับผลสมัฤทธิท์างการเรียน 
๔)  โครงการเสรมิสร๎างศักยภาพและสมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๕)  โครงการพัฒนาผู๎เรียน กิจกรรมคํายวิชาการ  
๖)  งานพัฒนาระบบประกนัคุณภาพการศกึษา 
๗)  งานนิเทศตดิการการจดัการเรียนรู้ 
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มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑. ระดับคุณภาพ  ด ี

๒. วิธีการพัฒนา/ผลทีเ่กดิจากการพัฒนา ข้อมลู หลกัฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผล
การประเมินตนเอง 

๒.๑ วิธีการพัฒนา/ผลทีเ่กดิจากการพัฒนา 
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์สํงเสริมให๎ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็น

ส าคัญ ตามความสามารถของแตํละบุคคล โดยการด าเนินงาน/กิจกรรมอยํางหลากหลาย ได๎แกํ 
งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู๎
และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๑) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ๒ จัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎โดยใช๎วิธีการสอนแบบสองภาษาตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบวอลดอร์ฟ ใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ถึง ๖ จัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบบูรณาการ ที่สํงเสริมให๎ครูจัดการ
เรียนการสอนเน๎นการปฏิบัติ (Active learning)  ให๎ผู๎เรียนผํานกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อ
น าไปสูํการเรียนรู๎ที่ลึกซึ้งและคงทน  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ๖ จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ 
๘ กลุํมสาระ สํงเสริมให๎ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นการปฏิบัติ (Active learning)  จัดให๎มี
วิชาเพ่ิมเติมทักษะด๎านศิลปะ และ การงานอาชีพ ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน  
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ให๎นักเรียนมีสํวนรํวม ครูมีการวิเคราะห์
สภาพปัจจุบัน ปัญหาของผู๎เรียนเป็นรายบุคคล โดยจัดท าเป็นแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล ((Individualized  Education  Program  :  IEP) ด าเนินการตรวจสอบและประเมิน
ผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ ประเมินตามสภาพจริงและประเมินตามพัฒนาการของนักเรียนเป็น
รายบุคคล และน าผลมาพัฒนาผู๎เรียน รวมทั้งรํวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และน าผลที่ได๎มา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู๎ที่สามารถน าไปใช๎จัดกิจกรรมได๎จริง ครูใช๎
สื่อ และแหลํงเรียนรู๎ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให๎เด็กรักการเรี ยนรู๎และเรียนรู๎
รํวมกันอยํางมีความสุข ครูรํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และน าข๎อมูลมารํวมพัฒนาปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู๎และสอนตามแผน ครูผลิตสื่อนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู๎ จัดแหลํงเรียนรู๎ ห๎องเรียน  
ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ของผู๎เรียน อีกทั้งปรับโครงสร๎างรายวิชา หนํวยการเรียนรู๎ลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู๎ สัดสํวนคะแนนแตํละหนํวย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล๎องกับหนํวยการ
เรียนรู๎ สนับสนุนให๎ครูจัดการเรียนการสอนที่สร๎างโอกาสให๎นักเรียนทุกคนมีสํวนรํวม ได๎ลงมือ
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ปฏิบัติจริงจนสรุปความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน๎นทักษะการคิด จัดการเรียนรู๎ที่
เน๎นการปฏิบัติจริง  ครูมีการมอบหมายหน๎าที่ให๎นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่
ตําง ๆทั้งภายในห๎องเรียนและนอกห๎องเรียน ครูใช๎สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช๎ครูทุกคนท างาน
วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ  ๑ เรื่อง   

  
๒.๒ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

ประเด็นภาพความส าเร็จด๎านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ ท่ี
สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได๎แกํหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรม
ชุมนุม ให๎นักเรียนเลือกตามความถนัดและความสนใจผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  มีการ
เชิญภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาให๎ความรู๎กับนักเรียน ทั้งในเรื่องการวาดภาพ  การท าเครื่องดื่ม การจัด
ดอกไม๎แห๎ง การผูกผ๎า การสานตะกร๎าจากเส๎นพลาสติก การคัดแยกขยะ เป็นต๎น  มีการบันทึก
การใช๎ส่ือ เทคโนโลยีและแหลํงเรียนรู๎ เอกสารการตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ 
และน าผลมาพัฒนาผู๎เรียนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยครูมีวิจัยชั้นเรียนและน าผลไป
แก๎ไขปัญหาจริง ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู๎  ครูจัดนิทรรศการแสดงผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกันภายในโรงเรียน  

๓. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
             ค รู มี ค ว าม ตั้ ง ใ จ  มุํ ง มั่ น ใ นก า ร
พัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให๎นักเรียนได๎
เรียนรู๎ ที่เน๎นทักษะกระบวนการคิด ได๎ปฏิบัติ
จ ริ ง  มี ก าร ให๎ วิ ธี ก า รและแหลํ ง เ รี ยน รู๎ ที่
หลากหลาย ให๎นักเรียนแสวงหาความรู๎ จากสื่อ
เทคโนโลยีด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่อง นักเรียนมี
สํวนรํวมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล๎อมที่
เอื้อตํอการเรียนรู๎  

        ควรน าภูมปิัญญาท๎องถิ่นให๎เข๎ามามีสวํน
รํวมในการจดักิจกรรมให๎นกัเรียนได๎เรียนรู ๎ให๎
หลากหลายกิจกรรม 
       จัดให๎มีการประกวดผลงานวิจัยในชั้นเรียน 
ในระดับโรงเรียน และสนับสนุนให๎พัฒนาเป็น
งานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับที่สูงขึ้นตํอไป 
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แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
           ๑) โครงการสํงเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 

 ๒) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
           ๓) โครงการพัฒนาผู๎เรียน กิจกรรมคํายวิชาการ กิจกรรมบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  กิจกรรมทัศนศึกษา 
           ๔) โครงการแขํงขันศิลปหัตถกรรม  
           ๔)  โครงการสํงเสริมการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนในการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการ 
           ๕) โครงการเสริมสร๎างทักษะอาชีพและการมีรายได๎ 
 
 มาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา โดยรวม 

๑. ระดับคุณภาพ ด ี

๒. วิธีการพัฒนา/ผลทีเ่กดิจากการพัฒนา ข้อมลู หลกัฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผล
การประเมินตนเอง 
 

๒.๑ วิธีการพัฒนา/ผลทีเ่กดิจากการพัฒนา 
           จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมตํางๆ สํงผลให๎สถานศึกษาจัดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาไปตามเป้าหมายที่ตั้งเป้าหมายไว๎ในแตํละมาตรฐาน ซึ่งจากผลการประเมิน
สรุปวําได๎ระดับ ดี ผลที่สนับสนุนการประเมินตนเอง ดังนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ อําน
ออกเขียนได๎ อยูํในระดับ พอใช๎ขึ้นไป จ านวน ๒๖ คน คิดเป็น    ร๎อยละ ๖๑.๙  และปรับปรุง 
จ านวน ๑๖ คน คิดเป็นร๎อยละ ๓๘.๐๙ สาเหตุมาจากเป็นนักเรียนมีความพิการซ๎อน และมีภาวะ
ออทิสติก มีความสามารถในการสื่อสารเรียนรู๎ได๎ตามศักยภาพ และตามระดับความสามารถเฉพาะ
บุคคล  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผํานเกณฑ์ตามที่สถานศึกษาก าหนด ผลการทดสอบระดับชาติ   
๓ ปีย๎อนหลังมีพัฒนาการที่ดีขึ้น   แตํต่ ากวําคําเฉลี่ยระดับชาติในบางวิชาและระดับชั้นที่สอบ 
นักเรียนทุกคนจัดท าโครงงานคุณธรรม และรํวมกิจกรรมจิตอาสา นักเรียนทุกคนรํวมกิจกรรมเพ่ิม
เวลารู๎ ตามโครงการหนึ่งห๎องเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์ นักเรียนมี เป็นผลงานประดิษฐ์ใหมํๆ ของ
นักเรียน  ไมํมีอัตราความเสี่ยงการติดสิ่งเสพติด  นักเรียนร๎อยละ ๑๐๐ ปลอดสารเสพติด มีโครงการ
ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนอยํางเข๎มแข็งจัดให๎มีระบบพ่ีดูแลน๎อง นักเรียนมีความรักใครํ ปรองดอง
กัน ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน ไมํมีการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน โรงเรียน มีระบบเทคโนโลยีและ
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สารสนเทศที่พร๎อมใช๎งาน และมีระบบอินเทอร์เนตความเร็วสูงเพ่ือใช๎ในการจัดการเรียนการสอน
ทุกห๎องเรียนมีครูครบขั้น ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช๎วิธีการที่หลากหลาย เพ่ือสํงเสริมการคิด
วิเคราะห์นักเรียน และจัดกิจกรรม Active learning เพื่อสํงเสริมการคิดและปฏิบัติจริงทุกชั้นเรียน 
ครูได๎รับการพัฒนาตามโครงการคูปอง และน าความรู๎มาจัดท าแผนการเรียนรู๎ สื่อการเรียนการสอน 
และเครื่องมือวัดและประเมินผลผู๎เรียน ผู๎บริหารมีสัมพันธ์ภาพที่ดีกับชุมชน และมีการแสวงหา
ความรํวมมือในการใช๎ทรัพยากรจากชุมชน มีโครงการระดมทรัพยากรมาชํวยเหลือนักเรียนอยําง
ตํอเนื่องโรงเรียนได๎รับคัดเลือกจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือเข๎ารับการประเมินโรงเรียน และ
นักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
 
   2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
         เป้าหมายผลสัมฤทธิท์างการเรียน โครงการสงํเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึง
ประสงค์ โครงการหนึ่งห๎องเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์ โครงการบํมเพาะศิลปหัตถกรรม  โครงการพัฒนา
อาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการพัฒนาระบบดแูลชํวยเหลือนักเรียน 

๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
๑. สถานศกึษามีการวิเคราะห์

ผลสัมฤทธิท์างการเรียนและได๎ก าหนดเป็น
เป้าหมายทางการเรียนโดยใช๎ข๎อมูลฐาน ๓ ปี
ย๎อนหลังเปน็เป้าหมายคุณภาพนักเรียนให๎
พัฒนาสูงขึ้น  
         ๒. ผู๎เรียนมีคุณธรรม จิตอาสา 
        ๓. การบริหารจัดการศึกษา และการม ี
 สํวนรํวมของผู๎เกี่ยวข๎อง 
       ๔. จัดแหลงํเรียนรู๎ภายในได๎เหมาะสม มี
สื่อด๎านเทคโนโลยีที่ทันสมัย   
     ๕. ครูมีความตั้งใจมุํงมั่นในการพัฒนาการ
สอน 

๑. ผลการประเมินระดบัชาต ิ
๒. กิจกรรมที่มุํงเนน๎ยกระดบัผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 
๓. กิจกรรมด๎านการอําน การเขียน 

ค านวณ ทักษะการด ารงชวีติให๎กบันักเรียน
พิการซ๎อน 
          ๔. ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์
การสรา๎งสรรค์ชิน้งานของนกัเรียน 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
      ๖. นักเรียนมีสํวนรํวมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎  
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

1) โครงการ/กิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นการพัฒนาผู๎เรียนเป็นรายบุคคล 
2) โครงการพัฒนาระบบงานบริหารเพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

โดยใช้กระบวนการ PDCA 
3) จัดท าแผนการพัฒนาครูให๎เป็นครูมืออาชีพ 
4) โครงการปรับภูมิทัศน์ ปรับปรุงอาคารเรียนและสภาพแวดล้อม 
5) โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
6) โครงการสํงเสริมจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบ Active learning 
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สรุปผลการด าเนินงานมาตรฐานการศกึษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรยีน 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้รยีน 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลกัฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
๑. มีความสามารถในการอําน 
การเขียน การสือ่สาร และการ
คิดค านวณ 
 
 

โครงการยกระดับผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียน 
-กิจกรรมพัฒนาภาษามือ
เพื่อการสื่อสาร 

- ผลงานนกัเรียน 
 

๒. มีความสามารถในการคดิ
วิเคราะห์ คดิอยํางมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคดิเหน็ และ
แก๎ปญัหา 

-กิจกรรมคาํยวิชาการ ผลการแขํงขัน 

๓. มีความสามารถในการสรา๎ง
นวตักรรม 
 

-โครงการ STEM 
-โครงการประกวดสือ่ 

ผลงานนักเรียน,นวตักรรมของครู/
นักเรียน 

๔. มีความสามารถในการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

-โครงการพัฒนาสื่อ
นวตักรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มีห๎องปฏิบัตกิารคอมพิวเตอร์ 
มีการติดตั้งระบบอนิเทอรเ์นต ใน
ห๎องเรียน 

๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสตูรสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศกึษา 

โครงการพัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษา  
โครงการห๎องเรียนคุณภาพ 

หลักสูตรสถานศกึษา 
- ผลสัมฤทธิข์องนักเรียนชัน้ 
 ป.๑- ม.๖ 

๖. มีผลการทดสอบระดับชาต ิ
 
 

โครงการยกระดับผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียน 

- ผล NT , ผล O-Net 
- การทดสอบชัน้ ป.๑- ม.๖ 
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๗. มีความรู๎ ทกัษะพื้นฐาน และ
เจตคติที่ดตีํองานอาชีพ 
 
 

โครงการสงํเสรมิและพัฒนา
อาชีพนักเรียนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สรุปผลการด าเนนิงาน 
ผลงาน ชิ้นงานของนักเรียน 

 
 

 
๑.๒ คุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรยีน 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลกัฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดด
เด่น 

1. การมคีุณลักษณะและ
คํานิยมทีด่ตีามที่สถานศึกษา
ก าหนด   

-โครงการสํงเสริมคณุธรรม
จริยธรรมที่พึงประสงค ์

- สรปุผลการด าเนนิกิจกรรม 
- ภาพการเข๎าคํายคุณธรรม 

2. ความภูมิใจในท๎องถิ่นและ
ความเปน็ไทย 

-โครงการสํงเสริมและ
พัฒนาการเรียนรู๎ทกัษะ
นาฏศิลปไ์ทย 

- ภาพกิจกรรมการรํวมในวนั
ส าคัญตํางๆ 

3. การยอมรับที่จะอยูํรวํมกนั
บนความแตกตาํงและ
หลากหลาย 

-โครงการการฝึกฟัง ฝึกพูด
ตามโครงการพระราชด าริ 
-โครงการความเสมอภาค
ทางการศึกษา 

- บนัทึกนักเรียนรายบุคคล 
- ข๎อมูลการประชาสมัพันธก์าร
รับนกัเรียน 

4. สุขภาวะทางรํางกาย และจิต
สังคม 
 
  

โครงการสงํเสรมิสุขภาพและ
สุนทรียภาพผ๎ูเรียน 

- แบบบนัทึกน้ าหนัก/สวํนสงูของ
นักเรียน 
- แบบบนัทึกนักเรียนรายบคุคล 
- ภาพถําย 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดัการ 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลกัฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดด
เด่น 

๑. มีเป้าหมายวสิัยทัศนแ์ละ 
 พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

โครงการระบบประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

- มาตรฐานของโรงเรียน 
- แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

๒. มรีะบบบรหิารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 
  

โครงการสงํเสรมิระบบ
ประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

- ข๎อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
- รายงานผลการประกันคุณภาพ 
- มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๓. ด าเนนิงานพัฒนางาน
วิชาการที่เน๎นคณุภาพผ๎ูเรียน
รอบด๎านตามหลักสตูร
สถานศึกษาและทุก
กลุํมเปา้หมาย 

โครงการพัฒนาหลักสตูรและ
การเรียนการสอน 

- หลกัสูตรสถานศึกษา 
- หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม 

๔. พัฒนาครูและบุคลากรให๎มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร/กิจกรรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพของครู/ศึกษาดูงาน 

- บนัทึกการไปราชการ 
- บนัทึกการอบรม/ดูงาน 
- ภาพถําย,วิจัยชั้นเรียน 

๕. จัดสภาพแวดล๎อมทาง
กายภาพและสงัคมที่เอื้อตอํการ
จัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 

โครงการสงํเสรมิให๎
สถานศึกษาเป็นสังคมแหงํ
การเรียนรูก๎ิจกรรมพัฒนา
แหลํงการเรียนรู ๎

- สนามเด็กเลนํ 
- มหี๎องปฏิบัตกิารตํางๆ เชนํ 
ห๎องสมดุ ห๎องปฏิบตัิ
คอมพิวเตอร ์

๖. จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนบัสนนุการ
บริหารจัดการและการจดัการ
เรียนรู ๎
 

โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลย ี

-ห๎องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ 
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มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน๎ผู๎เรียนเป็นส าคัญ 

ประเดน็พิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลกัฐานเชงิประจกัษ/์ผลงานโดด
เดนํ 

1. จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบตัิจริง 
และสามารถน าไปประยกุต์ใช้ใน
ชีวิตได ้

โครงการพัฒนาผูเ้รียนให้มี
ทักษะในการคน้คว้าและคดิ
อย่างเปน็ระบบ/กิจกรรม
เรียนรูด้ว้ยโครงงาน 

-โครงงาน 

-ผลงานนักเรียน 

-ภาพถ่าย 

2.ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และ แหล่งเรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการ
เรียนรู ้ 
 

โครงการพัฒนาสือ่นวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- แหลง่เรียนรู้นา่อยู่และทันสมัย 
- ห้องปฏบิัติการคอมพิวเตอร์ 
- แบบบันทกึการใช้ห้องปฏิบัติ/
สื่อ 

3. มีการบริหารจดัการชั้นเรยีน
เชิงบวก 
 
 

โครงการห๎องเรียนคุณภาพ -แผนการจดัการเรียนรู้ 
- วิจัยชั้นเรียน 

- ผลงานนักเรียน 

4. ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเปน็ระบบและน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 

โครงการพัฒนาหลักสูตรและ

การเรียนการสอน กิจกรรม
จัดท าแผนการจดัการเรียนรู/้
กิจกรรมจัดท าแผนการจัด
การศกึษาเฉพาะบคุคล 

- แบบประเมนิด้านการเรียน 

- แบบ ป.พ.ต่างๆ 
-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- IEP 
-แผนเปลี่ยนผําน 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกบัสภาพของ
สถานศึกษา 
 

โครงการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา/กิจกรรม
ตรวจสอบประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐาน
การศกึษา 

ข้อมูลสารสนเทศ 
แผนปฏบิัตกิารประจ าปี 
แผนพัฒนาการจดัการศึกษา 
มาตรฐานการศึกษา 
รายงาน SAR 
รายงานการประชุมอบรม 
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คณะผู้จัดท า 
๑. คณะกรรมการที่ปรกึษา 

๑. นางวราภรณ ์จึงสวุดี              ผู๎อ านวยการโรงเรียนโสตศึกษาเทพรตัน์ 
๒. นางแสงเดือน  ตรนีันทวัน       ครู ช านาญการพิเศษ  หัวหน๎ากลุํมบริหารวชิาการ 
๓. นายนนทวฒัน ์ตรีนนัทวนั       ครู ช านาญการพิเศษ  หัวหน๎ากลุํมบริหารงบประมาณ 
๔. นางขวญัแพร สิทธนินทว์รกลุ   ครู ช านาญการพิเศษ หวัหน๎ากลุํมบรหิารงานบุคคล 
๕. นางสาวทิพวรรณ วงษาลาภ    ครู ช านาญการ        หัวหน๎ากลุํมบริหารทั่วไป 

หน้าที่     ให๎ค าปรกึษาการด าเนินงาน การสรุปงาน การเก็บรวบรวมข๎อมูล   
๒. คณะกรรมการด าเนินงานรวบรวม ข้อมลู  ประมวลผลขอ้มูล 
 ๒.๑  ด้านคุณภาพผู้เรียน 

๑. นางศริินุช  ชกูุศล ครู ช านาญการพิเศษ         ประธาน 
๒. นางสมหมาย  ทองยม ครู ช านาญการพิเศษ           รองประธาน 
๓. นางสาวพักตร์ร าไพ เอกวรรณงั ครู ช านาญการพิเศษ           กรรมการ 
๔. นางสาวสุชาดา  กิจหวําง ครูช านาญการ                   กรรมการ 
๕. นายบรรลือศักดิ์  แสงราม ครู                                 กรรมการ 
๖. นางสาวจินดาพร จริวรรธยง พนักงานราชการ                กรรมการ 
๗. นางสาวรัชนก  ปุยประเสริฐ ครูอัตราจ๎าง                      กรรมการ 
๘. นายอนุสรณ์  โลมปลา ครูอัตราจ๎าง                      กรรมการ 
๙. นายพงศ์ศักดิ์  ครุฑไชยนัต ์ พนักงานราชการ                กรรมการ 
๑๐. นางสาวสุภาพร  แจทอง พนักงานราชการ                กรรมการ 
๑๑. นางสาวพัชร ี ภูละคร ครู                     กรรมการ/เลขาฯ 
๑๒ นายธนพิพัฒน ์บญุชูวดสีกุล พนักงานราชการ     กรรมการ/ผช.เลขาฯ 

 ๒.๒  ด้านกระบวนการบรหิารและการจดัการของผู้บริหาร 
๑. นางแสงเดือน ตรีนนัทวนั ครูช านาญการพิเศษ       ประธาน 
๒. นายนนทวฒัน ์ตรีนนัทวนั ครูช านาญการพิเศษ         รองประธาน 
๓. นางขวัญแพร สทิธนินทว์รกุล ครูช านาญการพิเศษ          กรรมการ 
๔. นางสาวทิพวรรณ วงษาลาภ ครูช านาญการ          กรรมการ/เลขาฯ 
๕. นางสาวธดิารตัน์ วฒุริัตน์ พนักงานธุรการ             กรรมการ/ผช.เลขาฯ 
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๒.๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑. นางวนัเพ็ญ  พุทธโกษา ครูช านาญการ              ประธาน 
๒. นางสาวสุทิศา ปานดวํน ครู                             รองประธานการ                                              
๓. นางสมหมาย  ทองยม 
๔. นางขวัญฤทัย วิญญธนสมบัต ิ
๕. นางสาวบญุยืน กันจติร 
๖. นางสาวธนาภรณ ์อินจ าปา 
๗. นายจิตชัย ชูกุศล 

ครูช านาญการพิเศษ        กรรมการ                                 
ครูช านาญการ               กรรมการ 
ครูช านาญการ               กรรมการ                                 
ครู                             กรรมการ 
คร ู                            กรรมการ 

๘. นางสาวกมนนัทธ์  สมใจ 
๙. นางสาวจุฑารตัน ์ จานชยัภูมิ 
๑๐. นางสาวศศิวิภา  แทนศรี             

พนักงานราชการ            กรรมการ 
ครูอัตราจ๎าง                  กรรมการ 
พนักงานราชการ            กรรมการ 

๑๑. นางสาวอรอนงค์  พงษก์ลาง ครู                             กรรมการ/เลขาฯ 
  ๑๒. นางสาวณัฐตญา  ครฑุสิงห ์   พนักงานราชการ     กรรมการ/ผช.เลขาฯ 
หน้าที่   ๑.  เก็บรวบรวมขอ๎มูลด๎านที่รบัผิดชอบ 
  ๒.  จัดท ารายงานผลการด าเนินของโรงเรียนในรอบปทีี่ผํานมา 
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