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โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ได้ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องจนถึงปจัจบุัน
โดยได้ดำเนินงานตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และขับเคลือ่นมาตรฐาน
การศึกษาสู่การปฏิบัติ  ดังนี้ 

1. ศึกษามาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ร่วมกันพิจารณาและกำหนดเป็นมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน 
กำหนดค่าเป้าหมายและประกาศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ  

2. กำหนดวิธีการพัฒนา และจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  แผนปฏิบัติการ
ประจำปี  เพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษาบรรลุตามมาตรฐานและประเด็นการพิจารณา 

3. ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการบริหารงานและจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

4. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พร้อมทั้ง
รายงานผลต่อคณะกรรมการสถานศึกษา  ชุมชน  ผู้ปกครอง รับทราบ เพื่อใช้พิจารณาในการวางแผนแนว
ทางการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียน  เพื่อให้บรรลุผลตามหลักปฐมวัยและหลักสูตรสถานศึกษาและสนองต่อ
ความต้องการของชุมชน 

5. เก็บรวมรวมข้อมูลสรุปและรายงานผลการพัฒนาสถานศึกษา นำรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานแล้ว  เผยแพร่ต่อสาธารณชน และผู ้ที ่เกี ่ยวข้อง ได้แก่ ครู 
ผู้ปกครอง  ชุมชน  ท้องถ่ิน หน่วยงานต้นสังกัด  และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องผ่านสื่อต่างๆ เช่น แผ่นพับ จุล
สาร Website ของโรงเรียนหรือช้ีแจงในการประชุมครู การประชุมผู้ปกครอง เป็นต้น 

ผลการดำเนินงาน 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจากการขับเคลื่อนตามมาตรฐานการศึกษา โดยประเมินผลการติดตาม  
ตรวจสอบตามระบบประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ผลปรากฏดังนี้ 

ระดับปฐมวัย 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและจัดการ ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพผู้เรียน  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสำคัญ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 256๒  พบว่า  โรงเรียนดำเนินงานได้ประสบ

ความสำเร็จในการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรภายในโรงเรียนและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์มีภาวะผู้นำ และมีความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนา

บทสรุปผู้บริหาร 
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ผู้เรียนโรงเรียนมีการประกันคุณภาพตามที่กำหนดในกฎกระทรวง  คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนด  โรงเรียนจัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย  ตามวิสัยทัศน์  
ปรัชญาและจุดเน้นที่กำหนดข้ึน  ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  และเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน  ผู้เรียนมี
สุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ  มีการจัดโครงการกิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย 
จุดเน้น  แนวทางการปฏิรูปการศึกษา  เช่น  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การศึกษาเพื่อการมีงานทำ/
การจัดการศึกษาในระยะเปลี ่ยนผ่านและการส่งต่อ   การจัดการศึกษาตามแนวของวอลดอร์ฟ และจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ
ผู้เรียน และผู้เรียนมีผลบรรลุตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะ     ของผู้เรียน 

แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้น 

1. ครูผู้สอนจัดทำนวัตกรรม สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และจัดหาสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้
เพียงพอต่อความต้องการของเด็ก 

2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้ 
อย่างมีสติ สมเหตุผล โดยจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิพัฒนาทักษะการคิด เพื่อให้เด็กสามารถนำเสนอ วิธี
คิด วิธีแก้ปัญหาด้วยวิธีของตนเอง 

3. ใช้กิจกรรมโครงงานบูรณาการเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ 
4. เพิ่มโครงการที่จะส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของเด็กสูงข้ึน จัดโครงการที่ส่งเสริมให้ 

ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

5. ส่งเด็กเข้าร่วมการแข่งขันในระดับหน่วยงานหรือสถาบันอื่น ๆเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะต่าง ๆ มากขึ้น เน้นกิจกรรมโครงงานมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน เพื่อฝึกให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้และเกิดทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรทั้งทักษะความสามารถ การสื่อสาร การคิด การใช้ทักษะชีวิต 
การแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยี และกิจกรรมการเข้าค่ายต่างๆ 

6. นำผลการดำเนินงานของโครงการต่างๆ มาพัฒนา ปรับปรุงให้ดีข้ึนและรายงานการดำเนิน 

โครงการ/กิจกรรมต่อผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบของ PDCA 
7. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมทักษะอาชีพภายในและ

ส่งเสริมการจดัการเรยีนรู้แบบบูรณาการทุกกลุม่สาระการเรยีนรู้สำหรับเด็กที่มคีวามบกพร่องทางด้านการได้
ยิน และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทุกกลุ่มทักษะสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านปติ
ปัญญา   
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  รายงานการประเมินตนเอง  ประจำปีการศึกษา  2562  โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์    เป็นการ
สรุปผลการจดัการศึกษาของโรงเรยีน ซึ่งเป็นผลสำเรจ็จากการดำเนินงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัย  จำนวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 
  มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานท่ี 3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ  
และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จำนวน  3  มาตรฐาน ได้แก่  
  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน   
  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   
  มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 

         เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ผล
การวิเคราะห์ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนในอนาคต เพื่อนำเสนอให้ต้นสังกัด
และสาธารณชนได้รับทราบ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนโสตโสตศึกษาเทพ
รัตน์   ฉบับนี้   จะเป็นข้อมูลสะท้อนกลับและเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาโรงเรียน
ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานและดีย่ิงข้ึนต่อไป 
 
 

งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
                               โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
 

1.1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 

ชื ่อสถานศึกษา โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์   ตั ้งอยู ่เลขที ่ 2  หมู ่ 9 ตำบลพงศ์ประศาสน์                         
อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีร ีข ันธ์  รหัสไปรษณีย์  77140   โทรศัพท์  032 -817-128                                  
โทรสาร   032 -817 -129  e-mail : tprsschool@gmail.com   website : http://www.tprs.ac.th                   
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เปิดสอนเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน  ในระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  และเปิดสอนเด็กที่มีบกพร่อง
ทางด้านสติปัญญา  ตั้งแต่ระดับช้ันประถมศึกษาช้ันปีที่ 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 นอกจากนี้ยังมีเด็ก
พิการประเภทอื่น ๆ  เช่น  เด็กออทิสติก  และเด็กพิการซ้อน  จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พื้นฐานเฉพาะความพิการ โดยอิงหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  โรงเรียนมีเนื้อที่ 11 ไร่ 
3  งาน 94 ตารางวา  มีเขตพื้นที่บริการ 4 จังหวัด  ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์  ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี  
         ในปีการศึกษา 2562 มีเด็กทั้งสิ้น จำนวน 110 คน ประกอบด้วย เด็กทีม่ีความบกพร่องทางการได้ยิน 
61 คน เด็กที่มีความบกพร่องทางสตปิัญญา 32 คน เด็กออทิสติก 10 คน  ความพิการซ้อน  6  คน บกพร่อง
ทางร่างกายหรือสุขภาพ  1  คน  มีแผนการจัดช้ันเรียน โดย เปิดสอนระดบัช้ันอนุบาล  ถึงระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6  รวม 24 ห้องเรียน ดังนี ้

แผนการจัดชั้นเรียน 
- อนุบาล อนุบาล.1/1,1/2/อนบุาล 2/2,1,2/2            รวม.....4...หอ้งเรียน 
- ประถมศึกษา ป.1/1,ป1/2,ป.2,ป.3/1,ป.3/2,ป.4/1,ป.4/2,ป.5,ป.6/1,ป6/2         รวม...10...ห้องเรียน 
- มัธยมศึกษาตอนต้น  ม.1/1,1/2,ม.2/1,2/2,ม.3/1,3/2           รวม.....6...หอ้งเรียน 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4/1, /ม.4/2,ม.5,ม.6            รวม....4....หอ้งเรียน 

 
1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
   1. ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

1. นางวราภรณ์  จึงสุวดี  เบอร์โทรศัพท์ 081-5612982   e-mail : tprs_381@hotmail.com              
วุฒิการศึกษาสงูสุด ปรญิญาโท  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  ดำรงตำแหนง่ที่โรงเรียนนี้ต้ังแต่  วันที ่
1 มีนาคม  2562 จนถึงปัจจบุัน เป็นเวลา 1 ปี  1  เดือน   

2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน      - ไมม่ี – 

 

 

 

 

 

mailto:tprsschool@gmail.com
http://www.sodprachin.net/
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  2. จำนวนบุคลากร 
 

 
บุคลากร 

                              ตำแหน่ง 
 

 
ปีการศึกษา  2562 

(จำนวน) 

 
หมายเหต ุ

ผู้บริหาร 1  

ข้าราชการ  จำนวน   23 คน      
ข้าราชการคร ู 22 

พนักงานราชการ 6  
ครูอัตราจ้าง 3  
ครูธุรการ 1  
ลูกจ้างประจำ 5  
พี่เลี่ยงเด็กพิการ 6  
 

รวม 
 

44 
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ปีการศึกษา  2562 หมายเหตุ
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 3. วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 

วุฒิการศึกษาสูงสุด จำนวนบุคลลากร 
ปริญญาโท 10 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 4 
ปริญญาตร ี 21 
ต่ำกว่าปริญญาตรีและอื่น ๆ 9 

รวม 44 
 

 

 
 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

วฒุิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร
จ านวนบคุลลากร



๔ 
 
 

 
 

4. สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 

 
                   สาขาวิชา 

  
จำนวน (คน) 

 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชม./สัปดาห์) 

 

 
หมายเหต ุ

 
1. บรหิารการศึกษา 1 8  ชม. ผู้อำนวยการ 
2. การศึกษาพิเศษ 8 25 ชม. ข้าราชการ 
3. ชีววิทยา 1 25 ชม. ข้าราชการ 
4. ภาษาอังกฤษ 1 22 ชม. ข้าราชการ 
5. สังคมศึกษา 1 22 ชม. พนักงานราชการ 
6. เกษตรศาสตร ์ 1 22 ชม. ข้าราชการ 
7. ศิลปะศึกษา 2 25 ชม. ข้าราชการ 
8. การบญัชี 1 22 ชม. พนักงานราชการ 
9. การเงิน 1 22 ชม. ข้าราชการ 
10. การศึกษาปฐมวัย 1 25 ชม. พนักงานราชการ 
11. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 25 ชม. ข้าราชการ/พนักงานราชการ 
12. หูหนวกศึกษา 2 25 ชม. ครูอัตราจ้าง 

13. คหกรรมศาสตร์ทั่วไป 1 22 ชม. ข้าราชการ 
14. รัฐศาสตร ์ 1 25 ชม. พนักงานราชการ 

15. พละศึกษา 2 22 ชม. ข้าราชการ 
16. ดนตรี/นาฏศิลป ์ 1 22 ชม. ข้าราชการ 

รวมครูผู้สอน 28   

 
1.3 ข้อมูลนักเรียน 

1.3.1 ข้อมูลนักเรียนท้ังหมด 
 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 110 คน ประกอบด้วย ประกอบด้วย เด็กที่มีความบกพร่องทางการ            
ได้ยิน 61 คน เด็กที่มีความบกพร่องทางสตปิัญญา 32 คน เด็กออทสิติก 10 คน ความพิการซ้อน 6 คน  
บกพรอ่งทางร่างกายหรือสุขภาพ 1 คน  
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รายงานตามประเภทความพิการ 

ประจำปีการศึกษา : 2562 
 

ลำดับ 
ประเภท 

ความพิการ 
อ.
1 

อ.
2 

ป.1 ป.2 
ป.
3 

ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

1 บกพรอ่งทางการเห็น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 บกพรอ่งทางการได้ยิน 1 4 7 1 4 5 0 4 6 3 7 7 5 7 61 

3 บกพรอ่งทางสตปิัญญา 2 1 2 3 3 2 5 2 1 7 2 2 0 0 32 

4 
บกพรอ่งทางร่างกาย
หรือสุขภาพ 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

5 บกพรอ่งทางการเรียนรู้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 
บกพรอ่งทางการพูด
และภาษา 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 
บกพรอ่งทางพฤติกรรม
หรืออารมณ ์

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 ออทิสตกิ 3 1 0 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 10 

9 ความพิการซ้อน 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 6 

  
                  รวมท้ังหมด 
  

6 6 10 7 9 7 8 7 8 10 11 9 5 7 110 
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                      ส่วนท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
                                                
 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
1.1 มีพัฒนาการดา้นรา่งกาย แข็งแรง มีสขุนิสัยท่ีดีและมคีวามปลอดภัยของตนเองได้  
       วิธีการดำเนินการพัฒนา 
 การพัฒนานักเรียนได้ดำเนินการ  ดังนี้ 
 1. นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีปะโยชน์  ครบทั้ง 5  หมู่ ทุกวัน ได้รับอาหารเสริมนมเพื่อ
พัฒนาทางร่างกายให้แข็งแรง  ครูได้ทำการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง  เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการทางด้าน
ร่างกายของเด็ก 
 2. มีการออกกำลังกาย การทำกิจกรรมเกมการศึกษา การเล่นอิสระ เล่นเกมการละเลน่ต่างๆ และ
เล่นเครื่องเล่นในร่ม  มีทักษะการเคลื่อนไหวและจังหวะตามวัย 
 3. การพัฒนานักเรียนให้ร่าเริงแจ่มใส เข้าสังคมกับเพื่อนได้ มีความภูมิใจในตนเองและผู้อื่นรับรู้
เข้าใจอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น  การควบคุมอารมณ์  การแสดงออกได้เหมาะสมตามวัย  4. 
การพัฒนานักเรียน เรื่องการดูแลและสุขภาพ  และป้องกันตนเองไม่ให้เกิดอุบัติภัย เช่น การรับประทาน
อาหาร  การดื่มน้ำ การใช้ห้องน้ำ – ห้องส้วม การออกกำลังกาย การดูแลรักษาสุขภาพ  เช่น การตรวจ
สุขภาพนักเรียน การดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายและเครื่องแต่งกาย  รวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว 
 5. การให้ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับโรคติดต่อในชุมชน โรคติดต่อจากการอยู่ร่วมกัน โรคติดต่อที่
เกิดขึ้นในฤดูฝน อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนได้ในชีวิตประจำวัน มีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มีการจัดกิจกรรม
สุขภาพดีมีสุขเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับเด็ก และได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ ตำบลพงศ์ประศาสน์ ในการดูแลส่งเสรมิสุขภาพอนามัยของเด็ก                 ตรวจสุขภาพปากและ
ฟัน  
 
 
 
 
1.2  มีพัฒนาการดา้นอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได ้
 วิธีการดำเนินการพัฒนา 
 การพัฒนานักเรียนให้มีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจของเด็กปฐมวัยนักเรียนพัฒนาผู้เรียนโดย 
 1. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย โดย
มีการนำกิจกรรมตามตารางกิจกรรมประจำวัน และนำรายละเอียดของรายการประเมินของตัวบ่งชี้บาง
รายการไปบูรณาการ สอนตามหน่วยการเรียน วอลดอร์ฟ  มีการเช่ือมโยงกัน ทั้ง 3  มิติ  คือ              รอบ
ปี ฤดู เทศกาล วัฒนธรรม รอบสัปดาห์ วิถีชีวิตของคนในชุมชน  สังคม ครอบครัว และรอบวัน  
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 2. ให้เด็กเข้าร ่วมการแสดงในวันสำคัญ และกิจกรรมต่าง  ๆ ของโรงเร ียนทุกกิจกรรม                          
เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมและ ฝึกให้เด็กมีความมั่นใจในตนเอง กล้าพูดกล้าแสดงออก ยอมรับและพอใจ
ในผลงานของตนเองและผู้อื่น เช่น โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย                        โดย
สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ โครงการโรงเรียนคุณธรรม  ให้เด็กปฏิบัติตนเป็นคนดี มี
ความซื่อสัตย์ สุจริต อดทนและรู้จักการแบ่งปัน 
 
1.3  มีพัฒนาการดา้นสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม   
 1. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม โดยโรงเรียน                           
ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประจำวัน ที ่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 256 1                 
ที่เน้นให้เด็กได้ปฏิบัติจริง  ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ และมีการดำเนินโครงการ
ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนเพื่อปลูกฝังให้เด็กทุกคนร่วมกันดำเนินกิจกรรมในการปฏิบัติตนในการอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ภายใต้กฎระเบียบที่ตกลงร่วมกัน 
 2.  ให้เด็กมีส ่วนร ่วมในการร ับผิดชอบช่วยกันดูแลสิ ่งแวดล้อมทั ้งภายในและภายนอก                  
โดยแบ ่งหน ้าท ี ่การทำหน้าที ่ เวรประจำว ันในการช่วยก ันด ูแลร ักษาความสะอาดในห ้องเร ียน                       
และช่วยกันดูแลเก็บกวาดขยะรอบๆ บริเวณอาคารเรียนอนุบาล อีกทั้งช่วยกันคัดแยกขยะลงในถัง ตามแต่
ละของชนิดขยะ ซึ่งเด็กทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิบัติ ทั้งการแก้ปัญหาในการทำงานร่วมกัน  

 3. การรู้จักการขอโทษ การให้อภัย โดยไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา เด็กทุกคนร่วมกัน
ปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องที่เด็กร่วมกันสร้างข้ึน และการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียน เช่น การ
แต่งกายประจำวันเพื่อฝึกให้เด็กรู้จักการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมประเพณีของสังคม ที่ตนอาศัยอยู่ และการ
ปฏิบัติตนตามข้อตกลงของโรงเรียนวันหยุด แบ่งหน้าที่รับผดิชอบทั้งในหอ้งเรียน และ                  หอนอน
เพื่อฝึกให้นักเรียนได้ รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพื่อนร่วมโรงเรยีน  ทำงานร่วมกับเพื่อนๆ ได้ โดยการใช้กิจกรรม
กลุ่มในการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ รู้จักเก็บของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ ของตน และของส่วนรวม ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับโครงการโรงเรียนคุณธรรมสะท้อนให้เด็กรู้จักทดแทนบุญคุณพ่อ แม่ ครู โดยจัดกิจกรรม
วันพ่อ กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 
1.4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้   
 วิธีการดำเนินการพัฒนา 
 สำหรับการให้ความสำคัญกับการได้รับความรู้ของนักเรียนระดับปฐมวัย นั้น ทักษะพื้นฐาน มี
ความจำเป็นที่ครูต้องจัดให้ตามความสามารถ ความเหมาะสมและศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน ดังนั้นใน
การเพิ่มพูนความรู้  และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร  โดยศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 1. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2561 พัฒนาการนักเรียนอายุ 4 – 6  ปี  แผนการจัด
ประสบการณ์  คู่มือต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับเด็กอายุ 4 – 6  ปี และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
  2. มีการวางแผนจัดกิจกรรมตามแนวทางการจัดการศึกษาตามแนววอลดอร์ฟ การใช้ภาษา การ
เรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัว  ศิลปวัฒนธรรม ศาสนาที่ตนเองนับถือและการปฏิบัติตน มีการจัดเตรียมวางแผน 
โดยการใช้เทคนิคการสอนต่างๆ มาช่วย  การเตรียมสื่อการสอน การวัดผลประเมินผล  การพัฒนาเพื่อดู
ความก้าวหน้าของพฤติกรรมนักเรียน ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย เช่น การสนทนาซักถามใช้วิธีการ
สังเกต สัมภาษณ์ การฝึกการปฏิบัติการประเมนิตามสภาพจริงการตรวจผลงาน ผู้สอนใช้วิธีการประเมินผล
งานร่องรอยการทำงานของนักเรียน และประเมินจากแฟ้มสะสมงาน 
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 3. การส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้ โดยการเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม กิจกรรมทำอาหาร กิจกรรมปั้นดินน้ำมัน กิจกรรมฉีก
ตัดปะ และกิจกรรมวาดภาพระบายสี  ส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการทดลอง การสังเกต เพื่อแสดงออกถึง 
ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา มีการจัดกิจกรรมโครงงานเพื่อการเรียนรู้                โดยส่งเสริมให้เด็ก
มีความสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว กล้าซักถามเพื่อค้นหาคำตอบ เพื่อส่งเสรมิ              ให้เด็กมีทักษะทาง
ภาษา ส่งเสริมให้เด็ก เล่านิทานภาษามือให้ครูและเพื่อนดู  มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกจิกรรม
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  มีการ
สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี การตัด ฉีก ตัด ปะ ส่งเสริมให้เด็กได้เสนอผลงานด้วย
ภาษาที่เหมาะสมตามวัย  
 4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก เรียนรู้นอก
สถานที่ แก้ปัญหาในสถานการณ์จริงจากการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้เด็กรู้จักการแสวงหาความรู้ที่มีอยู่
รอบตัวเด็ก  และเด็กเกิดความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ เรียนรู้อย่างมีความสุข 

  5. ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ได้ดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรมเพื่อพัฒนาให้เด็ก
มีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย ได้แก่ โครงการพัฒนาการสอนแบบสองภาษาสำหรับเด็ก                   หู
หนวกตามแนวการจัดการศึกษาวอลดอร์ฟ  โครงการคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมไหว้คร ู ก ิจกรรม                    
วันเด็ก เป็นต้น ซึ่งครูผู้สอนมีการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ให้เด็กอย่างหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
จัดกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ฝึกคิด ฝึกทำ ฝึกทักษะในการสังเกต
และสำรวจ ทักษะในการใช้ กล้ามเนื้อใหญ่-เล็ก  เด็กเกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง เด็กสามารถสื่อสารโดยใช้ภาษามือกับครูและผู้อื่นได้เหมาะสมตามวัย ทักษะในการสื่อสารที่เหมาะสม
กับวัย สามารถเล่าเรื่องตามจินตนาการผ่านการใช้ภาษามือ  ซึ่งจากการดำเนินงานโครงการกิจกรรมต่างๆที่
กล่าวมาในข้างต้น ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา     
  
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลมุพัฒนาการท้ัง 4 ดา้น สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
                สถานศึกษาได้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาของระดับปฐมวัย ที่เป็นหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน 
ท้องถิ ่น ที ่เน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง และคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั ้งเด็กปกติ  และ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
 
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
     ในระดับปฐมวัยโรงเรียนได้เปิดสอน 2 ระดับ สำหรบันักเรียนทีม่ีความบกพร่องทาง               
การได้ยิน คือ ระดับช้ันอนุบาล 1 (ช่วงอายุ 4-5 ปี) และระดับช้ันอนุบาล 2 ( ช่วงอายุ 5-6 ป)ี                        
มีครูผูส้อนในระดับปฐมวัย จำนวน 4 คน ประกอบด้วยครทูี่มีการได้ยิน 2 คน  และครูหนวก 1 คน  ผู้ช่วย
ครู 1 คน มีการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษาสำหรับเด็กหูหนวกตามแนวการจัดการ              ศึกษา
วอลดอร ์
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2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
     โรงเรียนดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู ้เร ียนเป็นสำคัญ  โดยการ
ดำเนินงานให้ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ อย่างเต็มเวลา และความสามารถ โดย
ส่งเสริม ให้ครูแสวงหาความรู้ จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ครูได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการ
ต่างๆ  เช่น เข้ารับการอบรม/ประชุม/สัมมนาทั้งในโรงเรียนและหน่วยงานอื่นจัดข้ึน และได้ดำเนินการจัดทำ
โครงการพัฒนาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อส่งเสริมให้ครูได้ใช้นวัตกรรมอย่างหลาหลาย ในการแก้ไขปัญหาเด็กใน
ช้ันเรียน โครงการคุณธรรมจริยธรรม และสืบสาน อนุรักษณ์ วัฒนธรรมประเพณีไทย และโครงการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา โครงการพัฒนาห้องเรียนและคุณภาพการจัดการศึกษา โครงการนิเทศภายใน
โรงเรียน พัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา โดยครูได้นำความรู้และประสบการณ์จากการอบรม พัฒนา
ตนเอง การนิเทศ ช้ีแนะ ที่ได้รับคำแนะนำ                     มาปรับปรุง แก้ไข ในห้องเรียนให้เป็นห้องเรียน
คุณภาพ  และเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพของตนเอง 
 
 
 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
                สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่ปลอดภัย  โดยได้ดำเนินการ
จัดโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ เพื่อให้บริเวณรอบๆ ภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียนให้มีภูมิทัศน์ที่
สวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่ และปลอดภัย มีการพัฒนาห้องเรียนและสื่อการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิด
กระบวนการเรียนรู้เป็นรายบุคคล รายกลุ่ม และการเล่นแบบร่วมมือร่วมใจ โดยจัดให้มีมุมประสบการณ์
ต่างๆ อย่างหลากหลาย  พร้อมทั้งมีสื่อการเรียนรู้ เพียงพอกับเด็ก เพื่อการสืบเสาะหาความรู้ 
 
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์สำหรับครู 
                  สถานศึกษาอำนวยความสะดวกห้องเรียนให้มีสื ่อเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุ อุปกรณ์ 
ให้บริการครู นักเรียนเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์สำหรับครู โดยได้จัดให้มี โครงการพัฒนาห้องเรียน
และคุณภาพการจัดการศึกษา และโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย  โครงการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนำมาจัดประสบการณ์ให้กับเด็กเกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
เด็กมีคุณภาพและห้องเรียนมีคุณภาพ 
 
2.6 มีระบบบริหารคณุภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกีย่วข้องทุกฝ่ายมสี่วนร่วม 
                   โรงเรียนส่งเสรมิให้คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสทิธิผล คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ ความสามารถปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที ่  กำกับติดตาม ดูแลและขับเคลื ่อนการดำเนินงานของโรงเรียนให้บรรลุสำเร็จตาม
เป้าหมาย โดยผู้ปกครอง  ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนิน 
กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง  นอกจากนี้โรงเรียนได้มีการ
บริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบโรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธีเช่น การประชุมแบบ
มีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง  การประชุมกลุ่มเพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงาน
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เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษาสภาพปัญหาความต้องการพัฒนา และนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาที ่มุ่งเน้นการพัฒนา               ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู ้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดำเนินการนิเทศ  การกำกับ
ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน 
 
จุดเด่น 
 ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล  ครูและบุคลากรของโรงเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นครูมืออาชีพ
จากการอบรมเชิงปฏิบัติการอีกทั้งมีการนิเทศภายในเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยู่สม่ำเสมอมี
การบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างมีระบบ มีการผลิตสื่อและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้อยู่เสมอ 
ผู้บริหารหลกัการจัดการศึกษาปฐมวัยมีวิสยัทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัยใช้
หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมให้คำแนะนำคำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็ม
ศักยภาพ มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามวัยอย่างเหมาะสมรวมถึงระบบความปลอดภัยที่สอดคล้องกับวัยและ
สภาพบริบทของโรงเรียน 
 
ข้อจำกัดของการดำเนินงาน จุดท่ีควรพัฒนา 
        การใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทางด้านวิชาการ  ควรนำมาใช้ให้มากข้ึนในการ
บริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาควรสร้างการมี
ส่วนร่วม และแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนา
เด็กอย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาการศึกษาร่วมกันทุกภาค
ส่วนควรพัฒนาปรับปรุงการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ  ติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 
มาตรฐานท่ี 3  การจัดประสบการณเ์น้นเด็กเป็นสำคัญ 
ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 
 ครูจัดประสบการณ์ใหเ้ด็กมีพฒันาการทุกด้านอย่างสมดลุเต็มศักยภาพ รู้จักเด็กเป็นรายบุคคล
และสร้าง 
โอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและลงมือกระทําผ่านประสาทสัมผัส จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย มีการติดตามและประเมินผลพัฒนาการเด็กอย่าง เป็น
ระบบ 
 
3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 ครูมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการครบทุกด้านเต็มตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน 
และได้จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่หลากหลาย ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดทําแผนการจัด
ประสบการณ์ การพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจผูส้อนได้พัฒนาผู้เรยีนพัฒนาผูเ้รยีนโดย
การจัดกิจกรรมตามตารางกิจกรรมประจำวัน และนำรายละเอียดของรายการประเมินของตัวบ่งชี้บาง
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รายการไป บูรณาการ สอนตามหน่วยการเรียน โดยเน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง ลงมือกระทำ ผ่านการเรียนรู้ด้วย
ตนเองโดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพฒันาการเด็กครบทุกด้านทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และ
ด้านสติปัญญา ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว  
 
 
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เลน่ และปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 ครูจัดประสบการณ์ที่เช่ือมโยงกับประสบการณ์ทีส่่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการครบทุกด้านเต็มตาม
ศักยภาพของเด็กแต่ละคน ตอบสนองความสนใจ ความสามารถของเด็กเป็นรายบุคคล และได้ดำเนิน
กิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียน ให้เด็กสามารถเลือกเล่นตามความสนใจและความสามารถ 
กิจกรรมทัศนศึกษาส่งผลใหเ้ด็กเกิดการเรียนรู้ การลงมอืกระทำ อีกทั้งมีกิจกรรมทีส่่งเสริมให้เดก็มีความรู้ 
ความเข้าใจ ตามมุมประสบการณ์  เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งอิสระและสร้างสรรค์ และเป็นกจิกรรมที่
ส่งเสริมใหเ้ด็กมีความรู้ ความเข้าใจและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง   
         

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย  
ครูจ ัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพื ้นที ่แสดงผลงานเด็ก พื ้นที ่ส ําหรับ                              

มุมประสบการณ์ต่างๆ ให้กับเด็กได้เรียนรู้อย่างอิสระตามความสนในใจ ดังนั้นการจัดเตรียมสิ่งแวดล้อมอยา่ง
เหมาะสมตามความต้องการของเด็กจึงมีความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและการเรียนรู้   เด็กสามารถ
เรียนรู้จากการเล่นที่เป็นประสบการณ์ตรงที่เกิดจากการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัส   ทั้งห้า  จึงจำเป็นต้องจัด
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาให้สอดคล้องกบัสภาพ และความต้องการของหลักสูตร เพื่อสง่ผลใหบ้รรลจุุดหมาย
ในการพัฒนาเด็ก  เช่น การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้ความสะอาด ความปลอดภัย สะดวกในการทำ
กิจกรรมการจัดที่เล่นและมุมประสบการณ์ต่างๆ สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน และมีสื่อประกอบการจัด
กิจกรรม เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ที่เป็นสื่อของจริง 
สื่อธรรมชาติ สื่อที่อยู่ใกล้ตัวเด็ก สื่อที่ปลอดภัยต่อตัวเด็ก ตลอดถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ  ส่งเสริมให้เด็กได้มี
ส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน และครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะ
ความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น คอมพิวเตอร์ วิดีทัศน์สําหรับการเรียนรู้กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่
กระตุ้นให้คิด และหาคําตอบ เป้นต้น 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์ และพัฒนาเด็ก 

ครูมีการประเมินพัฒนาการเดก็จากกิจกรรมและกิจวัตรประจำวันด้วยเครื่องมือการวัดและ 
วิธีการที่หลากหลาย ครอบคลุม เหมาะสมกับวัยเด็ก การประเมินพัฒนาการเด็กทุกครัง้ ให้ผู้ปกครองและผูม้ี
ส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมนิพัฒนาการเด็ก และนำผลการประเมินทีไ่ด้ไปพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพ
เด็กให้ดีมีการวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และมีการจัดทำแผนการสอน
เฉพาะบุคคล (Individualized Implementation Plan : IIP)  มีการประเมินผลตามสภาพจริงมาพัฒนา
ตามความต้องการจำเป็นพิเศษ ทำให้มีผลการพัฒนากลับสู่ผู้ เรียนและนำไปใช้พัฒนาตนเองได้ดีขั้น และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ 
 
 
 



๑๒ 
 
 

 
 

 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน   
1. ระดับคณุภาพ : ดีเลิศ 

2. วิธีการพัฒนา/ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา ข้อมลู หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนบัสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 

2.1 วิธีการพัฒนา/ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา 

1. โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ ส่งเสริมผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๑) โดยจัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลาย
ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร และมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้สูงขึ ้นอย่างต่อเนื ่อง               
โดยได้ดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรมดังนี ้ โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการพัฒนา                       
ฝึกฟังฝึกพูดตามโครงการพระราชดำริ  โครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อการ
พัฒนาการสื่อสารและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โครงการคณิตคิดสนุก โครงการวันวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน  
ส ู ่ความเป็นเลิศ ส ังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โครงการพัฒนาผู ้เรียน โครงการแข่งขันทักษะ
ศิลปหัตถกรรม  โครงการห้องสมุดรักการอ่าน โครงการสร้างเสริมทักษะอาชีพและการมีรายได้ โครงการ
พัฒนาสื ่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน           
เพื่อการศึกษา คลินิกภาษามือเป็นต้น  

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

โรงเรียนส่งเสริมให้ผู ้เร ียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัด สินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผลจัดการเรียนการสอนส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนมีการคิดอย่างเป็นระบบ คิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์  สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม และทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ โดยได้ดำเนินงานโครงการกิจกรรมดังนี้  โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  กิจกรรมรำลกึวันสนุทร
ภู่  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมวันคริสต์มาส โครงการคณิตคิดสนุกโครงการวันวิทยาศาสตร์
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี  กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษามือ  โครงการสร้างเสริมทักษะอาชีพและการ
มีรายได้โครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นต้น 

 3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

     โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมได้ตามศักยภาพโดยได้ดำเนินงานโครงการกิจกรรมดังนี้  
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โครงการแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรม ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้  ส่งเสริมให้ฝึกคิดและ
แก้ปัญหาเป็น และจากการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในเรื่องดังกล่าว ส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลความคิด
สร้างสรรค์  

            4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  จัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดการเรียนรู้ให้  ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้  
รักการเรียนรู้  สามารถใช้เทคโนโลยี  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องได้ตามศักยภาพ  โดยได้ดำเนินงาน
โครงการกิจกรรมดังนี้  โครงการแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรม  กิจกรรมรำลึกวันสุนทรภู ่  กิจกรรมวัน
คริสต์มาส  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี  โครงการอ่านออกเขียนได้ กิจกรรมตะกร้าความรู้  โครงการ
ทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้  กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นต้น      
    

 5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                โรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร  โดยจัดให้มีกิจกรรมการ
เรียนรู้หลากหลายส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร และมีผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้สูงข้ึน
อย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินงานโครงการกิจกรรมดังนี้ โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  โครงการอ่าน
ออกเขียนได้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ  โครงการพัฒนาฝึกฟังฝึกพูดตามโครงการ
พระราชดำริ  โครงการสร้างเสริมทักษะอาชีพและการมีรายได้   โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน โครงการสวน
พฤกษศาสตร์  เป็นต้น  นอกจากนี้โรงเรียนได้ส่งเสริมและพัฒนาผู ้เรียนตามจุดมุ่งหมายที่วางแผนโดย
คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและดำเนินการวัดผลประเมินผลผู้เรียนตามระเบียบการวัดผลของ
โรงเรียนซึ่งประเมินผลการเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายแลประเมินผูเ้รียนเป็นรายบุคคลตามที่ได้วางแผนไว้
ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และการจัดการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระหลัก                  
ซึ่งเป็นการแสดงผลการพัฒนาที่ครอบคลุมถึงพัฒนาการทั้งด้านสุขภาพร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์  และ
สังคม   ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลตามที่กำหนดไว้ใน
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลตามศักยภาพ  

 

            6. มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
      โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 

และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ได้จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ
การทำงานร่วมกับผู้อื่นสามารถทำงานสำเร็จ  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ นักเรียนได้ฝึกอาชีพอย่างหลากหลาย  
และมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต   ได้แก่  โครงการสร้างเสริมทักษะอาชีพและการมีรายได้ กิจกรรมอาชีพ
พรมเช็ดเท้า กิจกรรมอาชีพเสริมสวย  กิจกรรมการ รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนหารายได้ระหว่างเรียนโดย
การไปทำงานตามสถานประกอบการ เช่น ร้านโสตริมเล  ซึ่งผู้เรียนได้ฝึกทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ผู้เรียนมี
ความสุขสนุกกับการเรียน มีความกระตือรือร้นและสามารถปฏิบัติกิจกรรมต่างๆร่วมกับเพื่อนได้อย่างมีความสขุ 
ผู้เรียนสามารถทำงานของตนได้จนสำเร็จและภูมิใจในผลงานของตนเองและเพื ่อน ซึ่งการดำเนินโครงการ 
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กิจกรรมต่างๆ ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และ  
มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต   

2.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรยีน 

 1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะและค่านิยมที ่ดีตามที ่สถานศึกษากำหนด ด้วยการวัดผล
ประเมินผลด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทุกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพ
จริง โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ หรือจากการสอบถามข้อมูลจากครูประจำหอ
นอน ผู้ปกครอง และจัดให้มีโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์   จัดกิจกรรมเข้า
แถว สวดมนต์ นั่งสมาธิก่อนเข้าเรียน จัดโครงการโรงเรียนคุณธรรม  

 2. พัฒนานักเรียนให้มีความภูมิใจในท้องถ่ิน และความเป็นไทย โดยจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน เช่น 
กิจกรรมตำนานเมืองทอง กิจกรรมระบำร่อนทอง  กิจกรรมบ่มเพาะด้านนาฏศิลป์  กิจกรรมวันไหว้ครู 
กิจกรรมวันลอยกระทง  ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันมารยาทงามอย่างไทย  

  3. พัฒนานักเรียนให้ร ู ้จ ักการยอมรับที ่จะอยู ่ร ่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย                      
โดยจัดระบบพี่ดูแลน้อง จัดโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
นักเรียนประจำ  กิจกรรมส่งเสริมลักษณะนิสัยด้านสุขภาพ กีฬา และนันทนาการ 

  4. พัฒนานักเรียนให้มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ด้วยการจัดอาหารให้นักเรียนได้รับ
ประทานครบ 5 หมู่ จัดกิจกรรมออกกำลังกายยามเช้า จัดให้มีสนามเด็กเล่น ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องเล่น 
เครื่องออกกำลังกายให้มีสภาพการใช้งานได้ดี มีความปลอดภัย จัดโครงการ ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร
ประกอบและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน  โครงการพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำ  

 

3. จุดเด่น และ จุดท่ีควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น 
               สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ  โรงเรียนมีการประชุม วางแผน 
ดำเนินงานโดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  ที่ชัดเจน  มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจำปี  ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา  สภาพ
ปัญหา  ความต้องการพัฒนา  และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียน มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู ้ตามหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการศึกษาเพื ่อการมีงานทำตามอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา  นโยบายของโรงเรียนในเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สถานศึกษาให้ความสำคัญกับ
การทำงานแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  ครู  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และ
หน่วยงานราชการต่างๆ  อย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี  นอกจากนี้สถานศึกษาเน้นให้
ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพและเน้นการจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้พร้อมต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียน  มีการดำเนินการนิเทศ  กำกับ  ติดตาม  ประเมินผลการดำเนินงานและการจัดทำ
รายงานผลการจัดการศึกษาเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
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 จุดท่ีควรพัฒนา 
ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาครูในการใช้ภาษามือเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และพัฒนาครูให้ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
1. ระดับคณุภาพ   ดีเลิศ 

2. วิธีการพัฒนา/ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา ข้อมลู หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  ท่ีสนบัสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 

     2.1 วิธีการพัฒนา/ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา 
  เพื่อให้บรรลุตามกระบวนการบรหิารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาในโรงเรียนโสตศึกษา

เทพรัตน์ การดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา  ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  โดยใช้ข้อมูลฐานในการ
กำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน  ในการดำเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เ รียน
รอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดทำแผนพัฒนา คุณภาพ
จัดการศึกษา ดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ ทางด้านวิชาชีพ  ตามความต้องการของ
ครูและสถานศึกษา  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนการบริหารจดัการและการเรียนรูท้ี่เหมาะสมกบัสภาพของ
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ 
 

     2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
    ประเด็นภาพความสำเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการได้แก่ โรงเรียนมีเป้าหมาย

วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่โรงเรียนกำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชมุชน   
มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยนำแผนไป
ปฏิบัติติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากำลัง  
ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  นำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา
บุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัด
การศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มเรียนร่วมด้วย       
มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู ้ของผู ้เรียน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภายในและภายนอก
ห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีคุณภาพ  มีความปลอดภัย 
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
โรงเรียน พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศ  มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
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    3. จุดเด่น 
           สถานศึกษาม ีการบริหารและการจัดการอย ่างเป็นระบบ  โรงเร ียนโสตศึกษาเทพรัตน์                           
มีการประชุม วางแผน ดำเนินงานโดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย               
ที่ชัดเจน  มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจำปี ที่สอดคล้องกับผลการ
จัดการศึกษา  สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้
ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำตาม 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  นโยบายของโรงเรียนในเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สถานศึกษาให้
ความสำคัญกับการทำงานแบบมสี่วนรว่มของผูบ้รหิาร  ครู  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  
ชุมชน และหน่วยงานราชการต่างๆ  อย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี  นอกจากนี้สถานศึกษา
เน้นให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพและเน้นการจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้พร้อมต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียน  มีการดำเนินการนิเทศ  กำกับ  ติดตาม  ประเมินผลการดำเนินงานและการจัดทำ
รายงานผลการจัดการศึกษา เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 
 
 
 

      4.  จุดควรพัฒนา 
  ควรส่งเสริมและพัฒนาครูในการใช้ภาษามือเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนา

ครูให้ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ต่อผลการจัดการศึกษาและการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรยีนการสอนท่ีเน้นผู้เรยีนเป็นสำคญั   
1. ระดับคณุภาพ   ดีเลิศ 

2. วิธีการพัฒนา/ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา ข้อมลู หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนบัสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 
  2.1 วิธีการพัฒนา/ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา 

โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ              
โดยการดำเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลกัสตูร
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดฯ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2561) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการ
สอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ที่
ลึกซึ้งและคงทน  ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียน
เป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้ง
ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
นำไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เพื่อให้เด็กรักการ
เรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา 
หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย กำหนดคุณลักษณะอันพงึประสงคท์ี่
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สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สรา้งโอกาสให้นักเรยีนทุกคนมีส่วนร่วม 
ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น โครงการสร้าง
เสริมทักษะอาชีพและการมีรายได้  โครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อการพัฒนาการสื ่อสารและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการพัฒนาผู้เรียนครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ โครงการ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อ
การเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อ
การสอนที่ใช้ครูทุกคนทำงานวิจัยในช้ันเรียน ปีการศึกษาละ 2 เรื่อง   

  
 
 
2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

ประเด็นภาพความสำเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่สนับสนุนผล
การประเมินตนเอง ได้แก่ หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมชุมนุม การบันทึกการใช้สื่อ 
เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ เอกสารการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลตามที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล  ครูผู้สอนวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล  เพื่อวางแผนการศึกษาการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP ) 
จัดทำแผนการสอนรายบคุคล  ( IIP ) จัดทำแผนการจัดการเรียนรู ้ ผลิตสื่อประกอบการจัดการเรยีนการสอน 
และนำผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยครูมีวิจัยชั้นเรียน  และนำผลไปแก้ไข
ปัญหาจริง ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละใหข้้อมูลสะท้อนกลบัเพื่อพัฒนาและครจูัดนิทรรศการแสดงผลงาน 
  

3)  จุดเด่น 
ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้นทักษะ

กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้              
จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้  ทั้งนี้ครูในสถานศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชพีเป็น
แบบอย่างที่ดีสำหรับผู้เรียน  ครูเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผู้เรียน  ครูมีทักษะ
ในการสื่อสารกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทาการได้ยินในระดับที่ดี  นอกจากนี้สถานศึกษามีจัดรายวิชา
เพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด  ความสามารถและความสนใจ  

 
4) จุดควรพัฒนา 
ควรฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

สำคัญอย่างต่อเนื่อง  มีการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรบูรณาการ เน้นการเขียนแผนการการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ  และส่งเสริมใหค้รูจัดการเรยีนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกบั
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน และฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์หาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีให้มากขึ้น 
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ส่วนที่ 3  

สรุปผลการประเมินในภาพรวม แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 
 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
จากผลการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ   ส่งผลให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาไป

ตามเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน พัฒนาผู้เรียนได้อย่างหลากหลาย  สอดคล้องกับความต้องการจำเป็น
ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถ่ิน ผู้เรียนมีทักษะ
ในการใช้ภาษามือ อ่านและเขียน  มีทักษะในการคิด  คำนวณ  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร
ได้ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลักษณะตามที่สถานศึกษากำหนด  ปรากฏอย่างชัดเจน  โดยมี
การออกแบบกิจกรรมและดำเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมสี่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการดำเนินงาน
ที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา  และสอดคล้องกับเป้าหมาย มกีารพัฒนาตรวจสอบผลการดำเนินงาน และ
การปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ ้นอย่างต่อเนื ่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู ้เรียนเป็นสำคัญ 
วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรยีนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตรและบรบิทสถานศึกษา  พัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้  ใช้สื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้  ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและ
แก้ไขปัญหารายบุคคล  มีการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน  สถานศึกษาได้จัดการศึกษาเพื่อการมี
งานทำที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะงานอาชีพที่ตนเองสนใจ  เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพใน
อนาคต  สถานศึกษาดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน  โดยสถานศึกษาให้ความสำคัญกับ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดความร่วมมือ  ในการวางระบบและดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้องมีความมั ่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของ
สถานศึกษาอย่างตอ่เนื่อง 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
ควรส่งเสริมกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการ

พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนข้ึน ส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ สนับสนุนการใช้สื่อและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพการพัฒนา
บุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผลการนำไปใช้และผลที่
เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
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ภาคผนวก 
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     ผลงานและความภาคภูมิใจของผู้บริหาร ครู   
     และสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

 
 

 

ผลงานและความภาคภูมิใจของผู้บริหาร   
 

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรผู ้อำนวยสถานศึกษารวมกับคณาจารย์ และบุคลากรทุกท่านพัฒนา
สถานศึกษาได้รับ รางวัลพระราชทานในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก  ประจำปีพุทธศักราช  2561  จากสำนักงานคณะกรรมการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน วันที่  19  กันยายน  2562 

 
ผลงานและความภาคภูมิใจของสถานศึกษา   

 ได้รับรางวัลพระราชทาน  ในโครงการคัดเลือกนกัเรียน  นักศึกษา และสถานศึกษา  

เพื่อรบัรางวัลพระราชทาน  ระดับ  ประถมศึกษา  ขนาดเลก็  ประจำปี  2561 
 
ผลงานและความภาคภูมิใจของคร ู

1. นางขวัญแพร สิทธินนท์วรกุล ครูชำนาญการพเิศษ 
ได้รับรางวัลครผูู้มีความวิริยะ  อุสาหะ  สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครอูำเภอบาง
สะพาน   ปี 2563 

2. นายธนพิพัฒน์ บุญชูวดีสกลุ พนักงานราชการ 
ได้รับรางวัลครผูู้มีความวิริยะ  อุสาหะ  สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครอูำเภอบาง
สะพาน   ปี 2563 

3. นางสาวรัชนก ปุยประเสริฐ ครูอัตราจ้าง 
ได้รับรางวัลครูผู้มีความวิริยะ  อุสาหะ  สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูอำเภอบาง
สะพาน   ปี 2563 
 
 

ผลงานและความภาคภูมิใจของนักเรียน 

นายประกอบ  สุดจร ได้รับรางวัลนกัเรียนพระราชทาน  ในโครงการคัดเลอืกนักเรียน  นักศึกษา 
และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ระดับ  มัธยมศึกษา  ขนาดเล็ก ประจำปี 2561 



๒๑ 
 
 

 
 

การแข่งขันสะกดนิ้วมืออเมริกัน Fingerspelling Contest ครั้งท่ี 4  
ชิงถ้วยถ้วยรางวัลจาก สมเด็จพระเจ้าลููกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตยิาภา นเรนทิราเทพยวดี                     

กรมหลวงราชสาริณีสริิพัชร มหาวัชรราชธิดา  วันที่  27  มกราคม  2563  ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระ
ราชูปถัมภ์ 

 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  2  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น 
 1. นางสาววันวิสา  มาลาน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 2. นายพิสิฐิ์  ยกซิ้ว  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 3. เด็กชายสิรภพ   ศรีจันทร ์ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 
ได้รับรางวัลชมเชย  ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 1. นายณรงค์ศักดิ์  สัตยาธร นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 2. นายธัชนนท์  สวัสดิ์พิบูลย ์ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 3. นายประกอบ  สุดจร  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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                                     งานศิลปะหัตถกรรมของนักเรียน ระดับชาติ  ครั้งท่ี 69  

                                  ปีการศึกษา 2562 
                        ระหว่างวันท่ี  7 – 9  ธันวาคม  2562  จังหวัดสมุทรปราการ 

 
 

 
 

ผลการแข่งขันงานศลิปะหัตถกรรมของนักเรียน  ระดบัชาติ  ครั้งท่ี  69  ปีการศึกษา 2562 
ระหว่างวันท่ี  7 – 9  ธันวาคม  2562  จังหวัดสมุทรปราการ  ของโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน ์

 

 
ชนะเลิศ รองอันดับ 1 รองอันดับ 2 รวม ทอง เงิน ทองแดง รวม 

11 6 4 21 25 3 1 29 
 

ได้อันดับ 1  ของโรงเรียนโสตศึกษา  อันดับ 4  จาก  34  หน่วยงาน  
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 (ภาคกลางและภาคตะวันออก) 

จังหวัดสมุทรปราการ   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ  
 

ผลการแข่งขัน ภาษาไทยการประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ 

1 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
(เด็กหญิงวรฤทัย  ชูเสน) 

สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

93.67 ทอง ชนะเลิศ 

2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
นครปฐม 

สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

3 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ 

สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 

 

ผลการแข่งขัน ภาษาไทยการประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ 

1 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

96 ทอง ชนะเลิศ 



๒๓ 
 
 

 
 

(นายพิสิฐ์  ยกซ้ิว) 

2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรี 

สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

3 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่ง
มหาเมฆ 

สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 

 

ผลการแข่งขัน ภาษาไทยการประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ 

1 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
ปราจีนบุรี 

สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

95.67 ทอง ชนะเลิศ 

2 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 

สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

3 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
(นางสาวกุลณัฐ  แดงละอุ่น) 

สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 

 

ผลการแข่งขัน ศิลปะการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ 

1 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
นครปฐม 

สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

94 ทอง ชนะเลิศ 

2 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
1.ด.ช.อานนท์  ควนวิไล 
2.ด.ญ.ชลธิชา  กลับแกล้ว 

สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดมารยาทงามอย่างไทย  บกพร่องทางการได้ยิน                         

ป.1-ป.6 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ 

1 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 

สำนัก
บริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

98 ทอง ชนะเลิศ 



๒๔ 
 
 

 
 

2 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
1.ด.ช.ชนะพร พรายชมพู 
2.ด.ญ.วรฤทัย  ชูเสน 

สำนัก
บริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

3 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
ชลบุรี 

สำนัก
บริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 

 

ผลการแข่งขัน ศิลปะการแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ 

1 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

94 ทอง ชนะเลิศ 

2 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 

สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

3 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
นครปฐม 

สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 

 

ผลการแข่งขัน ศิลปะการแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ 

1 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ 

สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

85 ทอง ชนะเลิศ 

2 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

3 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
นครปฐม 

สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 

ผลการแข่งขัน ศิลปะการแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ 

1 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

92.66 ทอง ชนะเลิศ 

2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
นครปฐม 

สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

3 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 

 



๒๕ 
 
 

 
 

ผลการแข่งขัน ศิลปะการแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน   ไม่กำหนดช่วงชั้น 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ 

1 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

98 ทอง ชนะเลิศ 

2 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

3 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ 

สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 

 

ผลการแข่งขัน ศิลปะการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ 

1 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
1.นายประกอบ  สุดจร 
2.นางสาวพิทยารัตน์  พูลผล 

สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

95 ทอง ชนะเลิศ 

2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
นครปฐม 

สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

92.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

3 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
ปราจีนบุรี 

สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

85.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 

 

ผลการแข่งขัน ศิลปะการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ 

1 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
1.นายพีระพฒัน ์แก้วเขียว 
2.น.ส.ปรีดาพร เอกวรรณัง 

สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

97 ทอง ชนะเลิศ 

2 โรงเรียนสุพรรณบรุีปญัญา 
นุกูล 

สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

3 โรงเรียนเพชรบุรปีัญญานุกูล สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 

 

 

 



๒๖ 
 
 

 
 

ผลการแข่งขัน ศิลปะการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ 

1 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

95.60 ทอง ชนะเลิศ 

2 โรงเรียนประชาบดี สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

89.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

3 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
1.นายคฌา ชูแก้ว 
2.ด.ย.ภัทรสุดา  เชื้อดี 

สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 

 

ผลการแข่งขัน ศิลปะการแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ 

1 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
1.นายสุเมธ  เตชนันท์ 
2.นายชา  ทิมทับ 
3.นายธัชนนท์  สวัสดิ์พิบูลย์ 

สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

92 ทอง ชนะเลิศ 

2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

3 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 

 

ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยีการแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์  ประเภทบกพร่อง    

ทางการได้ยิน ม.4-ม.6 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ 

1 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

92 ทอง ชนะเลิศ 

2 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
1.นายชนาธิป  กาลนิยม 
2.นายณรงค์ศักดิ์  สัตยาธร 
นายสุทธพจน์  จีระวงศ์ 

สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

3 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 



๒๗ 
 
 

 
 

ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยีการแข่งขันการสร้าง HOME PAGE ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ 

1 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
(น.ส.อรปรียา  กาญจนุรักษ์) 

สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

87 ทอง ชนะเลิศ 

 

ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยีการแข่งขันการสร้าง HOME PAGE ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ 

2 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ 

สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

3 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรี 

สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 

 

ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยีการแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย  ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน                            

ม.1-ม.6 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ 

1 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
1.นายพีระภัทร  องแช่ม 
2.น.ส.อรวรรณ เนตรสุวรรณ 
3.น.ส.อัมพวรรณ  บัวถวิล 

สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

93.33 ทอง ชนะเลิศ 

2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
นครปฐม 

สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

3 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ 

สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 

ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยีการแข่งขันโปรแกรม PAINT ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา                         

ม.1-ม.3 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ 

1 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
(นายพีระพัตฒ์  แก้วเขียว) 

สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

94.33 ทอง ชนะเลิศ 

2 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 



๒๘ 
 
 

 
 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ 

3 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 

ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยีการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง  ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา                 

ไม่กำหนดช่วงชั้น 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ 

1 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
1.นายอภินนัท์ ปราบพาล 
2.นายอภิษฎา เจริญราช 
3.ด.ช.อภิสิทธ์ิ จันทร์อุปถัมภ์ 

สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

95.60 ทอง ชนะเลิศ 

2 โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

92.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

3 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

90.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 

 

ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยีการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง  ประเภทบกพร่องทาง                              

การได้ยิน    ไม่กำหนดช่วงชั้น 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ 

1 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
ปราจีนบุรี 

สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

93 ทอง ชนะเลิศ 

2 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
1.นายเจษฎา แป้งหอม 
2.นายธนภัทร ศรีชาติ 
3.นายณัตติพงษ์ มีนาโพธ์ิ 

สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

90.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

3 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

87.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 

ผลการแข่งขัน ปฐมวัยการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ 

1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช 
ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

93.33 ทอง ชนะเลิศ 

ผลการแข่งขัน ปฐมวัยการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 



๒๙ 
 
 

 
 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ 

2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
นครปฐม 

สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

3 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
1.ด.ญ.ชญานิษฐ์  ศรีแสง 
2.ด.ญ.ปิยะดา  พานทอง 

สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

73.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐ 
 
 

 
 

กิจกรรม  โครงการ  ปีการศึกษา  2562 

ท่ี งาน / โครงการ / กิจกรรม 
 

หลักฐาน/ร่องรอย 

กลุ่มบรหิารวิชาการ   

 
สรปุโครงการ/รูปภาพ
กิจกรรม 

1. โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ 
2. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย 
3. โครงการวัดผลและประเมินผล 
4. โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
5. โครงการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
6. โครงการพัฒนาฝึกฟงัฝกึพูดตามโครงการพระราชดำริ 
 
7. โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
8. โครงการการประเมินการประกันสทิธิและโอกาสทางการศึกษา 
9. โครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อการพฒันาการสื่อสารและยกระดับผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน 
10. โครงการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนกลุม่สาระการการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
11. โครงการคณิตคิดสนุก 
12. โครงการวันวิทยาศาสตร ์
13. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ สงัคมศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม 
14. โครงการพัฒนาผู้เรียน 
15. โครงการแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรม 
16. โครงการห้องสมุดรกัการอ่าน 
17. โครงการสร้างเสริมทกัษะอาชีพและการมีรายได ้
18. โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
19. โครงการพัฒนาแหลง่เรียนรู้และภูมปิัญญาท้องถ่ินเพื่อการศึกษา  
20. คลินิกภาษามือ 
 
กลุ่มบรหิารงบประมาณ  

 
สรปุโครงการ/รูปภาพ
กิจกรรม 

 

สรปุโครงการ/รูปภาพ
กิจกรรม 

 

1. โครงการพัฒนาระบบบริการยานพาหนะส่วนกลาง 
2. โครงการพัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
3. โครงการพัฒนางานการเงินและบญัชี 
4. โครงการพัฒนาระบบงานพัสด ุ
5. โครงการมาตรฐานและระบบควบคุมภายใน 
6. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณและสารสนเทศของโรงเรียน 
7. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 



๓๑ 
 
 

 
 

ท่ี งาน / โครงการ / กิจกรรม 
 

หลักฐาน/ร่องรอย 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล  
1. โครงการสง่เสรมิยกย่องเชิดชูเกียรติและเครื่องราชอสิริยาภรณ์ 
2. โครงการสวัสดิการครูและบุคคล 
3. โครงการประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน 
4. โครงการพัฒนาบุคลากร 
5. โครงการมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพวินัยนิติกร 
6. โครงการมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ 
7. โครงการทะเบียนประวัต ิ
8. โครงการอัตรากำลงั 
9. โครงการประเมินผลและปฏิบัตงิานและพจิารณาความดีความชอบ 
10. โครงการแผนงานและสารสนเทศ  

สรปุโครงการ/รูปภาพ
กิจกรรม 

กลุ่มบรหิารทั่วไป  
 

1. โครงการพัฒนาระบบงานธุรการและงาน สารบรรณ 
2. โครงการพัฒนาอาคารเรียนอาคารประกอบและสภาพแวดลอ้มที่เอื้อต่อการ

เรียนรู ้
3. โครงการโรงเรียนสง่เสรมิสุขภาพ 
4. โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลอืดออก 
5. โครงการสายธารแห่งความดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
6. โครงการ Hard  Heart  and Health 
7. โครงการบ้านน่าอยู ่
8. โครงการสง่เสรมิกีฬาและนันทนาการ 
9. โครงการสร้างเสริมสุขภาวะทางโภชนาการ 
10. โครงการเสรมิสร้างระบบเวรยามรกัษาการณ์ 
11. โครงการบริการโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการศึกษา 

สรปุโครงการ/รูปภาพ
กิจกรรม 
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