๑

ตอนที่ ๑
ข้อมูลพื้นฐาน
๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งอยู่ที่หมู่ ๙ถนนเพชรบูรณ์-นายมตาบล
บ้านโตกอาเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์รหัสไปรษณีย์ ๖๗๐๐๐โทร. ๐๕๖ - ๗๑๘๓๒๐โทรสาร๐๕๖ ๗๑๘๓๒๐สั ง กั ด ส านั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เ ศษส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖มีเขตพื้นที่บริการการศึกษา
จานวน๔จังหวัดได้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดพิจิตรจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดพิษณุโลก
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
โรงเรี ย นโสตศึ ก ษาจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ สั ง กั ด ส านั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เ ศษ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่ อตั้งเมื่อวันที่ ๑๔พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙
โดยมี นายชัยชาญ อินทรกุญชร ดารงตาแหน่งครูใหญ่ เปิดสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
และนั กเรี ย นที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา เป็นโรงเรียนประเภทประจา ตั้งอยู่ที่ตาบลบ้านโตก
อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อช่วยเหลือเด็กพิการให้ได้มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
ปี พ.ศ. ๒๕๔๐โรงเรียนได้เปิดรับสมัครนักเรียนทั้งสองประเภทเข้าเรียนแต่เนื่องจากโรงเรียนอยู่
ในระยะการก่อสร้างอาคาร และปรับพื้นที่ จึงได้ส่งนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไปฝากเรียน
ที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดตาก และส่งนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินไปฝากเรียนที่
โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกุล ( โรงเรียนศึกษาพิเศษพิษณุโลกเดิม ) ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑โรงเรียน ได้
ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย จึงรับนักเรียนกลับเข้ามาเรียน ต่อมานายชัยชาญ อินทรกุญชร ได้ลาออกจาก
ราชการ เมื่อวันที่๔มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๒ นายชวินทร์ อารีชินรักษ์ มาดารงตาแหน่งครูใหญ่ เมื่อวันที่
๑๘กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒และได้รับตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ ๓๑ตุลาคมพ.ศ. ๒๕๔๒และ
ปลดเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ ๒๕๔๔นายศักดา เรืองเดช มาดารง ตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ ๑๑ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ จนถึงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๐ ได้ย้ายไป
ดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลกและนายประจวบ ลังกาวงศ์
รองผู้อานวยการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก ได้ย้ายมาดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึงปัจจุบัน
กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนศึกษาพิเศษเพชรบูรณ์ เป็นโรงเรียนโสตศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๕พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖กาหนดให้รับนักเรียน ในเขตพื้นที่ บริการ ๔
จังหวัด ได้แก่ จั งหวัดเพชรบู รณ์ จั งหวัดพิจิตร จังหวัดนครสวรรค์ และ จังหวัดพิษณุโลก ปัจจุบัน
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ มีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวนทั้งสิ้ น ๒๗๓ คนบุ คลากรทั้งหมด จานวน ๗๓ คน เป็นข้าราชการครูจานวน ๒๑ คน (รวม
ผู้บริหาร) พนักงานราชการ จานวน ๒๐ คน ลูกจ้างประจา จานวน ๕ คน เจ้าหน้าที่ธุรการ จานวน ๑
คน พนักงานราชการ (งานบริการ) จานวน ๒ คน ลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา) จานวน ๕ คน ลูกจ้าง
ชั่วคราว (นักการภารโรง) จานวน ๑ คน และพี่เลี้ยงเด็กพิการ จานวน ๑๘ คน
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับโรงเรียนพระราชทานประถมศึกษาขนาดกลางจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗และในปี พ.ศ. ๒๕๕๕

๒
แผนที่โรงเรียน

ทิศเหนือ

ติดต่อกับ เขตหมู่บา้ นทุ่งแคและเขตตาบลบ้านโตก
ทิศใต้
ติดต่อกับ ถนนสายอีโดกวังจาน
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ ถนนเพชรบูรณ์ – นายม
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ หมู่บา้ นสะแกงาม

๒. ข้อมูลผู้บริหาร
๑) ผู้อานวยการโรงเรียน
นายประจวบ ลังกาวงศ์ โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๗๓๑๖๐๓ วุฒิการศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาโท
(กศ.ม.) สาขาบริหารการศึกษา ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๗ปี
๒) รองผู้อานวยการโรงเรียน จานวน ๑ คน

๓
๒.๑ นายสุชัดร์จันทรัตน์ วุฒิการศึกษาสูงสุดคือ ปริญญาโท (กศ.ม.)สาขาการบริหารการศึกษา
โทรศัพท์ ๐๘๙-๗๓๙๕๙๙๖ รับผิดชอบฝุายบริหารงานทั่วไป และฝุายบริหารงานบุคคล
๒.๒ นางวนิดา จิตรอาษา วุฒิการศึกษาสูงสุด คือ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา โทรศัพท์ ๐๘๑ - ๔๔๐๔๑๐๖ รับผิดชอบงานวิชาการ
๓. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่๑๐ มิถุนายน ของปีการศึกษา ๒๕๕๗ )
๑) จานวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น ………๗๓………คน
๒) จานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ………๗๗……คน จาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
เพศ
เฉลี่ย
ระดับชั้นเรียน
จานวนห้อง
รวม
ชาย หญิง
ต่อห้อง
อนุบาล ๑
๑
๐
๐
๐
๐
อนุบาล ๒
๑
๑
๒
๓
๓
รวม
๒
๑
๒
๓
ประถมศึกษาปีที่ ๑
๑
๒
๑
๓
๓
ประถมศึกษาปีที่ ๒
๑
๒
๐
๒
๒
ประถมศึกษาปีที่ ๓
๑
๓
๒
๕
๕
ประถมศึกษาปีที่ ๔
๑
๔
๒
๖
๖
ประถมศึกษาปีที่ ๕
๑
๑
๓
๔
๔
ประถมศึกษาปีที่ ๖
๑
๒
๒
๔
๔
รวม
๖
๑๔
๑๐
๒๔
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
๑
๖
๔
๑๐
๑๐
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
๑
๒
๖
๘
๘
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
๑
๔
๒
๖
๖
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
๑
๕
๓
๘
๙
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
๑
๔
๕
๙
๙
๗
๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
๑
๙
๙
รวม
๖
๒๘
๒๒
๕๐
รวมทั้งหมด

๑๔

๔๓

๓๔

๗๗

๓) จานวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ๖๘ คน
คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๓๑
๔) จานวนนักเรียนที่มีน้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย ๖๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๓๑
๕) จานวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม - คน
คิดเป็นร้อยละ ๖) จานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ - คน
คิดเป็นร้อยละ ๗) จานวนนักเรียนปัญญาเลิศ - คน
คิดเป็นร้อยละ -

๔
๘) จานวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ - คน
คิดเป็นร้อยละ ๙) จานวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน) -คน
คิดเป็นร้อยละ ๑๐) สถิติการขาดเรียน - คน
คิดเป็นร้อยละ๑๑) จานวนนักเรียนที่เรียนซ้าชั้น - คน
คิดเป็นร้อยละ ๑๒) จานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร อ.๒(อ.๓-สช.) จานวน ๓ คน
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ป.๖
จานวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ม.๓
จานวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ม.๖
จานวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๑๓) อัตราส่วนครู : นักเรียน = ปฐมวัย ๑:๓, การศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑: ๘
๑๔)จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ
๗๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๑๕) จานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ๗๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๑๖) จานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ๗๗ คน คิดเป็นร้อยละ๑๐๐
๑๗) จานวนนักเรียนที่ทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา๗๗คน
คิดเป็นร้อยละ๑๐๐
๑๘) จานวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการ อ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
สม่าเสมอ ๗๖ คน
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๐
๑๙)จานวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่กาหนดในหลักสูตร
สถานศึกษา๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๐ ๒๐)จานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตาม
ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่
กาหนดในหลักสูตรสถานศึกษา ๗๖คน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๐

๕
๔. ข้อมูลครูและบุคลากร
๔.๑ ระดับปฐมวัย
ครูประจาการ
๑ นางพนิดา
สมบูรณ์ชัย
พนักงานราชการ

๓๖

อายุราชการ
(ปี)
๑๐

ที่

อายุ

อายุราชการ

ที่

๑

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ชื่อ -ชื่อสกุล

ชื่อ -ชื่อสกุล

อายุ

นางพุทธชาด เรืองน้อย
๓๙
๔.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครูประจาการ
ชื่อ -ชื่อสกุล
นางอุไร
นางชวนพิศ
นางวรรณรัตน์
นายธนวันต์
นางอนัญญา
นายกาธร
นายวีระพันธ์
นางสุธิตา
นายดวงเดช
นางสาวอรนลิน

ประมูลศิลป์
เรืองน้อย
ลังกาวงศ์
หาญคา
จันทรัตน์
ปินตา
สมบูรณ์ชัย
ราชพรม
ผาดี
จินะฝั้น

อายุ
๕๗
๕๔
๕๒
๕๒
๔๑
๓๘
๔๑
๓๖
๓๗
๓๔

๑๕
อายุราชการ
(ปี)
๓๙
๓๒
๒๗
๒๐
๑๗
๑๕
๑๓
๑๐
๙
๙

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ
คศ.๒
ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ
พนักงานราชการ
ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ
คศ.๓
คศ.๒
คศ.๒
คศ.๒
คศ.๒
คศ.๒
คศ.๒
คศ.๒
คศ.๒
คศ.๒

วุฒิ

วิชาเอก

สอนวิชา/ชั้น

คบ.

การศึกษาพิเศษ

อนุบาล

วุฒิ

วิชาเอก

สอนวิชา/ชั้น

คบ.

การศึกษาปฐมวัย

อนุบาล

วุฒิ
คุรุศาสตร์
คบ.
ศษ.ม.
คบ.
ศษ.ม.
ป.บัณฑิต
ศษ.ม.
ป.บัณฑิต
คบ.
ศษ.ม.

วิชาเอก
ภาษาไทย
เกษตรกรรม
การบริหารการศึกษา
ศิลปะ
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
จิตวิทยาการศึกษาฯ
การบริหารการศึกษา
วิทยาศาสตร์
การบริหารการศึกษา

สอนวิชา/ทักษะ
การงานอาชีพฯ
งานบ้าน
ภาษาไทย
ศิลปะ
ทักษะวิชาการ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร์
ทักษะภาษาฯ

จานวนครั้ง/ชั่วโมงที่รับ
การพัฒนา/ปี
๖๐ ชั่วโมง
จานวนครั้ง/ชั่วโมงที่รับ
การพัฒนา/ปี
๑๒๖ ชั่วโมง
จานวนครั้ง/ชั่วโมงที่รับ
การพัฒนา/ปี
๑๐๒ ชั่วโมง
๑๓๒ ชั่วโมง
๑๖๘ ชั่วโมง
๓๖ ชั่วโมง
๑๖๒ชั่วโมง
๑๗๔ ชั่วโมง
๓๐๖ ชั่วโมง
๒๐๑ ชั่วโมง
๑๖๒ ชั่วโมง
๒๘๒ ชั่วโมง

๖
๑๑ นายพรสวัสดิ์ นนท์อามาตย์
๑๒ นางสาวทวี
แสนนนท์
๑๓ นายมงคล
จิตรอาษา
๑๔ นายกฤติณภัทร ใจสุบรรณ
๑๕ นางสาวรัศศิญาวง ษ์เชียงยืน
๑๖ นางสาวภิญญดา พุ่มมา
๑๗ นางสาวราตรี สุทธหลวง
พนักงานราชการ

๔๒
๔๘
๓๙
๓๔
๒๗
๓๓
๓๙

ที่

ชื่อ -ชื่อสกุล

อายุ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

นางชรัญญา
หาญคา
นางธนัตถ์กัญจน์ เนตรทิพย์
นายประยงค์ ราชพรม
นางอัญญารัตน์ สายเพชร์
นางสุรีรัตน์
เบ้าทองคา
นางสาวภรภัทร วังภูสิทธิ์
นางสุภาพร
บัวแก้ว
นายวิษณุ
สารมโน
นายกมนทรรศฐ์ โสดี
นายณัฏฐวี
พิมพาพันธ์
นางสาวรวินันท์ หนูสลุง
นายชุมพร
โสดา

๔๙
๓๙
๔๗
๓๘
๓๖
๓๘
๔๔
๓๐
๔๑
๓๕
๒๘
๕๒
๒๙
๒๙

นางสาวพรหมภัสสร์ ดีเจ้ยวาระ

นายคารณ

เกิดทุ้ย

๙
๖
๓
๓
๓
๒
๕

คศ.๒
คศ.๑
คศ.๑
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
คศ.๑

ประสบการณ์
วุฒิ
การสอน (ปี)
๑๑
คบ.
๑๑
วท.บ.
๑๑
คบ.
๑๑
บศ.ก.
๑๑
คบ.
๑๑
ป.บัณฑิต
๑๑
คบ.
๔
ศศ.บ.
๕
คบ.
๕
คบ.
๔
คบ.
๔
คบ.
๓
ศศ.บ.
๒
วท.บ

ป.บัณฑิต
วท.บ.
ศศ.บ.
คบ.
ศศ.บ.
คบ.
คบ.

การบริหารการศึกษา
สุขศึกษา
การบริหารธุรกิจ
การศึกษาพิเศษ
หูหนวกศึกษา
ฟิสิกส์
นาฏศิลป์

วิชาเอก
การประถมศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
อุตสาหกรรมศิลป์
บรรณารักษ์
การศึกษาพิเศษ
การศึกษาพิเศษ
คหกรรมศาสตร์
พลศึกษา
อุตสาหกรรมศิลป์
เกษตรกรรม
วิทยาศาสตร์
เกษตรกรรม
หูหนวกศึกษา

ภาษาอังกฤษ
สุขศึกษา
คอมพิวเตอร์
ภาษาไทย
วอลดอร์ฟ
ทักษะอาชีพ
นาฏศิลป์

สอนวิชา/ทักษะ

ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ศิลปะ
ทักษะวิชาการ
คณิตศาสตร์
ทักษะวิชาการ
ทักษะวิชาการ
พละศึกษา
ทักษะการเคลื่อนไหว
ทักษะการช่วยเหลือฯ
ทักษะวิชาการ
เกษตรกรรม
ภาษาไทย
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์

จ้างด้วยเงิน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

๑๐๒ ชั่วโมง
๑๗๔ ชั่วโมง
๒๕๒ ชั่วโมง
๖๖ ชั่วโมง
๒๔๖ ชั่วโมง
๑๘๐ชั่วโมง
๑๒๖ชั่วโมง
จานวนครั้ง/ชั่วโมงที่
รับการพัฒนา/ปี
๙๐ชั่วโมง
๑๐๒ ชั่วโมง
๑๐๒ ชั่วโมง
๑๐๒ ชั่วโมง
๑๓๘ ชั่วโมง
๙๐ ชั่วโมง
๓๖ ชั่วโมง
๓๖ ชั่วโมง
๔๘ ชั่วโมง
๑๐๘ ชั่วโม
๓๖ ชั่วโมง
๔๒ ชั่วโมง
๑๗๔ ชั่วโมง
๗๒ ชั่วโมง

๗
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

นางสาวปริณโญ กลมกลิ้ง
นางฉัตรวิไล
สียา
นางสาวณัฏฐภัชร์ ภวบริสุทธิ์
นายอานนท์
สีดาพรม
นางสาวรภัสสา มณีโชติ
นางจารุพรรณ นิลวงศ์
จานวนครูที่สอนวิชาตรงเอก
จานวนครูที่สอนตรงความถนัด

๓๗
๔๓
๒๖
๓๔
๓๗
๔๓
๑๐
๒๗

๒
๒
๒
๒
๒
๒
คน
คน

วท.บ.
คบ.
คบ.
วท.บ.
ศศ.บ.
คบ.

เกษตรกรรม
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
เกษตรกรรม
บริหารธุรกิจ
ประถมศึกษา

คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๐๒
คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๙๗

ทักษะภาษาฯ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ทักษะการเคลื่อนไหว
ทักษะสังคมฯ
ทักษะสังคมฯ

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

๖๖ ชั่วโมง
๑๔๔ ชั่วโมง
๖๐ ชั่วโมง
๗๒ ชั่วโมง
๕๔ ชั่วโมง
๑๐๘ ชั่วโมง

๘
๕. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
๕.๑ อาคารเรียนอาคารประกอบของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ มีจานวน ๔๒ หลัง ได้แก่
๕.๑.๑ อาคารเรียน มีจานวน ๓ หลังดังนี้
๕.๑.๑.๑ อาคารเรียนแบบ ๒๑๖ พ
จานวน
๒
หลัง
๕.๑.๑.๒ อาคารเรียนแบบ ๒๑๖ พ พร้อมทางลาด จานวน
๑
หลัง
๕.๑.๒ อาคารประกอบ มีจานวน ๔๗ หลัง
๕.๑.๒.๑ บ้านพักครูแบบแฟลต ๘ หน่วย
จานวน
๒
หลัง
๕.๑.๒.๒ บ้านพักภารโรง แบบแฟลต ๑๒ หน่วย จานวน
๑
หลัง
๕.๑.๒.๓ บ้านพักครู แบบ ๒๐๗
จานวน
๑
หลัง
๕.๑.๒.๔ บ้านพักครู แบบ ๒๐๓/๒๗
จานวน
๕
หลัง
๕.๑.๒.๕ บ้านพักภารโรง
จานวน
๓
หลัง
๕.๑.๒.๖ อาคารเรือนพยาบาล
จานวน
๒
หลัง
๕.๑.๒.๗ หอประชุม
จานวน
๑
หลัง
๕.๑.๒.๘ โรงฝึกงาน ๑๐๒/๒๗
จานวน
๒
หลัง
๕.๑.๒.๙ โรงฝึกอาชีพ
จานวน
๑
หลัง
๕.๑.๒.๑๐ อาคารเอนกประสงค์
จานวน
๑
หลัง
๕.๑.๒.๑๑ โรงเลี้ยงไก่
จานวน
๑
หลัง
๕.๑.๒.๑๒ โรงเพาะเห็ด
จานวน
๓
หลัง
๕.๑.๒.๑๓ เรือนเพาะชา
จานวน
๑
หลัง
๕.๑.๒.๑๔ อาคารแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ จานวน
๑
หลัง
๕.๑.๒.๑๕ อาคารโรงหุงต้ม
จานวน
๑
หลัง
๕.๑.๒.๑๖ อาคารหอนอนแบบมาตรฐาน ๒๖
จานวน
๗
หลัง
๕.๑.๒.๑๗ ห้องน้าห้องส้วมชาย-หญิง แบบ ๖ ที่/๒๗จานวน
๗
หลัง
๕.๑.๒.๑๘ โรงอาบน้านักเรียนชาย-หญิง แบบมาตรฐานจานวน
๗
หลัง
๕.๑.๓ อาคารประกอบอื่น ๆ ดังนี้
๕.๑.๓.๑สนามฟุตบอล
จานวน
๑
สนาม
๕.๑.๓.๒สนามบาสเกตบอล
จานวน
๑
สนาม
๕.๑.๓.๓ เสาธง
จานวน
๑
ต้น
๕.๒ จานวนห้องเรียนทั้งหมด ๑๓ ห้องเรียน มีดังนี้
๕.๒.๑ ระดับปฐมวัย (อนุบาล๒)
จานวน
๑ ห้องเรียน
๕.๒.๒ ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖)
จานวน
๖ ห้องเรียน
๕.๒.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓) จานวน
๓ ห้องเรียน
๕.๒.๔ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖)จานวน
๓ ห้องเรียน

๙
๖. ข้อมูลงบประมาณและทรัพยากร
๖.๑ งบประมาณ (รับ-จ่าย)
รายรับ
จานวน/บาท
รายจ่าย
จานวน/บาท
เงินงบประมาณ
๗,๖๙๙,๔๑๘.๐๐ งบดาเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง
๑๕,๓๖๑,๑๙๘.๙๖
เงินนอกงบประมาณ
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
๑. ด้านวิชาการ
๒๑๕,๗๙๕
๒. ด้านแผนงานและงบประมาณ
๒๓,๙๗๗
๓. ด้านการบริหารงานบุคคล
๒๓,๙๗๗
๔. ด้านการบริหารงานทั่วไป
๔๗,๙๕๕
๕. ด้านกิจการนักเรียนประจา
๑๑๙,๘๘๖
เงินอื่นๆ(ระบุ)ค่า
๓๓๖,๐๖๐.๐๐ งบอื่นๆ(ระบุ)งบกลาง
๔๑,๗๐๔.๐๐
สาธารณูปโภค
รวมรายรับ
๘๐๓,๕,๔๗๘.๐๐
รวมรายจ่าย
๑๕,๗๙๒,๗๘๘
งบดาเนินการ/เงินเดือนเงินค่าจ้าง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๙๒ ของรายรับ
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๔.๖๗ ของรายรับ

๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
๗.๑ สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นชุมชนที่อยู่นอกเขต
เทศบาลอยู่ ที่ห มู่ ๙ ตาบลบ้ านโตก อาเภอเมือ ง จัง หวัด เพชรบูรณ์ ห่ างจากตั ว เมือ งประมาณ ๑๑ กิโ ลเมตรมี
ประชากร ประมาณ ๑๕,๐๐๐ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ลักษณะภูมิประเทศ
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
เขตหมู่บ้านทุ่งแคและเขตตาบลบ้านโตก
ทิศใต้
ติดต่อกับ
ถนนอีโดกวังจาน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
ถนนเพชรบูรณ์ -นายม
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
หมู่บ้านสะแกงาม
๗.๒ อาชีพหลักของชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม เนื่องจากเป็นพื้นที่ทุ่งนาและสวนมะขาม
หวาน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณีที่รู้จักคือ อุ้มพระดาน้า แข่งเรือยาว วันออกพรรษา ฟังเทศมหาชาติที่วัด
มหาธาตุ และประเพณีปิดทองพระประจาปีผู้ปกครองของนักเรียนส่วนใหญ่จ บการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
๖ อาชีพหลักของผู้ปกครอง คือ อาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ
๙๙.๖๗ รายได้ โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี จานวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๓ คน
๗.๓ โอกาสและข้อจากัดของโรงเรียน
โอกาสของโรงเรียน

๑๐
๑. บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ ทาให้นักเรียนได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ตามความพิการของนักเรียน
๒. ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเห็นความสาคัญในการจัดการศึกษาให้กับคนพิการ
โดยโรงเรียนได้รับการสนับสนุนและให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องต่าง ๆทั้งด้านงบประมาณและสิ่งของในการจัดกิจกรรม
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นที่ยอมรับ
๓. ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ได้ให้โอกาสโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการงานอาชีพ และ
กิจกรรมอื่น ๆ อย่างต่อเนื่องจนได้รับการยกย่องในศักยภาพ ของนักเรียนพิการ
๔. ชุมชนและ หน่ วยงานต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่ วนร่ว มในการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนทาให้
โรงเรียนได้รับการพัฒนานอกเหนือจากรัฐจัดสรรงบประมาณมาให้
ข้อจากัดของโรงเรียน
๑. ผู้ปกครองนักเรียนไม่มีความรู้ในการฟื้นฟูบาบัดเด็กพิการ ทาให้นักเรียนไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เมื่อนักเรียนกลับไปเยี่ยมบ้าน
๒. ผู้ปกครองส่วนมากมีอาชีพรับจ้างและเป็นเกษตรกร มีรายได้น้อย ทาให้นักเรียนไม่ได้รับการส่งเสริม
การศึกษาจากผู้ปกครองเท่าที่ควร เพราะต้องใช้แรงงานของนักเรียนในการทางาน
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษารับผิดชอบงานในหน้าที่หลายด้านทาให้มีเวลาน้อยในการจัดเตรียมงาน
ด้านการเรียนการสอน

๑๑
๘. โครงสร้างหลักสูตร
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาหรับหลักสูตรสถานศึกษา
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดัง
แสดงในตารางต่อไปนี้
เวลาเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้/
กิจกรรม

ระดับประถมศึกษา
ป.
๑

ป.
๒

ป.
๓

ป.
๔

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ป.
๕

ป.
๖

ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
ม. ๔ – ๖

ม. ๑

ม. ๒

ม. ๓

ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๒๐
(๓ นก.)

๑๒๐

๑๒๐

(๓ นก.)

(๓ นก.)

คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๒๐
(๓ นก.)

๑๒๐

๑๒๐

(๓ นก.)

(๓ นก.)

(๖ นก.)

วิทยาศาสตร์ ๘๐

๒๔๐

กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา
๘๐
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพล
๘๐
ศึกษา
ศิลปะ ๘๐
การงานอาชีพและ
๔๐
เทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ ๔๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

(๓ นก.)

(๓ นก.)

(๓ นก.)

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

(๓ นก.)

(๓ นก.)

(๓ นก.)

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๔๐

๔๐

๘๐

๘๐

๘๐

๔๐

๔๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

(๒นก.)

(๒ นก.)

(๒ นก.)

ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ปี

๒๔๐
(๖ นก.)

๒๔๐
(๖ นก.)

๑๒๐
(๓นก.)

๑๒๐

๘๐

๘๐

๘๐

(๒นก.)

(๒ นก.)

(๒ นก.)

(๓ นก.)

๑๒๐

๘๐

๘๐

๘๐

(๒นก.)

(๒ นก.)

(๒ นก.)

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

(๓ นก.)

(๓ นก.)

(๓ นก.)

รวมเวลาเรียน
๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐
๘๐๐ ๘๐๐ ๘๐๐ ๘๐๐ ๘๐๐ ๘๐๐ (๒๑
นก.)
(๒๑ นก.)
(๒๑ นก.)
(พื้นฐาน)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐
รายวิชา / กิจกรรมที่
สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม
ปีละไม่น้อยกว่า
ปีละไม่น้อยกว่า ๔๐ ชั่วโมง
ตามความพร้อมและ
๒๔๐ ชั่วโมง
จุดเน้น
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

๒๔๐
(๖ นก.)

ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐
ชั่วโมง/ปี

(๓ นก.)

๒๔๐
(๖ นก.)

๑,๕๖๐
(๓๙ นก.)
๓๖๐
ไม่น้อยกว่า
๑,๕๖๐ชั่วโมง
รวม ๓ปี
ไม่น้อยกว่า
๓,๖๐๐ ชั่วโมง

จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาฯ วิทยาศาสตร์จุดเน้นการอ่าน การเขียน ( ป.๑-ป.๓ อ่านออก เขียนได้ , ป.๔ป.๖ อ่านคล่อง เขียนคล่อง )
การคิด และการสื่อสาร

๑๒
การงานอาชีพและเทคโนโลยีภาษาต่างประเทศ จุดเน้น ทักษะการคิดแก้ปัญหา และการสื่อสารทักษะการคิด
แก้ปัญหา ทักษะพื้นฐานในปฏิบัติงานอาชีพ
และแนวทางการประกอบอาชีพ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จุดเน้นทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ

๙. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑) ห้องสมุดมีจานวน ๑ ห้อง มีพื้นที่รวม ๑๕๓ ตารางเมตร จานวนหนังสือในห้องสมุด ๑,๒๐๐ เล่มการ
สืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ ดิวอี้
จานวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย ๖๐ คน/วัน คิดเป็นร้อยละ๒๐.๖๘ของนักเรียน
ทั้งหมด
๒) ห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
จานวน ………๑………. ห้อง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
จานวน ………๓………. ห้อง
ห้องเฉลิมพระเกียรติฯ
จานวน ………๑……….ห้อง
ห้องเสริมสวย
จานวน ………๑……….ห้อง
ห้องตัดผมชาย
จานวน ………๑……….ห้อง
ห้องงานขนมอบ
จานวน ………๑……….ห้อง
ห้องฟื้นฟูสมรรถภาพ
จานวน ………๑……….ห้อง
ห้องชมรมTO BE NUMBER ONEจานวน ……… ๑……….ห้อง
ห้องปฏิบัติการทางภาษา
จานวน ……….-……….ห้อง
ห้องอื่น ๆ (ระบุ)................
จานวน ………-………..ห้อง
๓) คอมพิวเตอร์ จานวน.......๗๑...... เครื่อง
ใช้เพื่อการเรียนการสอน ..........๕๑......... เครื่อง
ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ........๗๑........ เครื่อง
จานวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน
เฉลี่ย.......๕๐..... คน ต่อวันคิดเป็นร้อยละ.....๑๗.๒๔......ของนักเรียนทั้งหมด
ใช้เพื่อการบริหารจัดการ ………๒๐..………. เครื่อง

๑๓
๔) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
ชื่อแหล่งเรียนรู้
๑ จุดเรียนรู้การปลูกผักสวนครัว
๒ จุดเรียนรู้สวนแก้วมังกร
๓ จุดเรียนรู้การเลี้ยงปลาในบ่อดิน
๔ จุดเรียนรู้การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ และพันธุ์เนื้อ
๕ จุดเรียนรู้การปลูกข้าว (แปลงนาสาธิต)
๖ จุดเรียนรู้การเพาะเห็ดนางฟูา
๗ จุดเรียนรู้การขยายพันธุ์พืช
๘ จุดเรียนรู้การปลูกไม้ผล
๙ จุดเรียนรู้การสีข้าว
๑๐ จุดเรียนรู้การทาอิฐตัวหนอน
๑๑ จุดเรียนรู้การทาอาหารพื้นเมือง และขนมพื้นเมือง
๑๒ จุดเรียนรู้การทาดอกไม้ประดิษฐ์
๑๓ จุดเรียนรู้การเย็บผ้า การซ่อมแซมเสื้อผ้า
๑๔ จุดเรียนรู้การทาขนมอบ
๑๕ จุดเรียนรู้งานสหกรณ์ร้านค้า
๑๖ จุดเรียนรู้งานตัดผมชาย
๑๗ จุดเรียนรู้งานเสริมสวยหญิง
๑๘ จุดเรียนรู้กังหันลม โสตเพชรบูรณ์ ๑
๑๙ ห้องเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชา ๘๐ พรรษามหาราชินี
๒๐ ห้องสมุด
๒๑ ห้องชมรม TO BE NUMBER ONE
๒๒ ห้องส่งเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้ และทักษะการเรียนรู้
๒๓ ห้องฟื้นฟูสมรรถภาพ
๒๔ สวนพฤกษศาสตร์
ร้อยละ

สถิติการใช้
(จานวนครั้ง / ปี)
๒๒๘
๒๐๑
๒๓๑
๒๓๘
๒๐๕
๒๓๑
๒๑๕
๒๐๖
๒๑๒
๒๐๘

๒๓๖
๒๒๘
๒๒๑
๒๓๕
๒๔๐
๒๑๘
๒๑๘
๒๐๕
๒๑๔
๒๓๗
๒๐๑
๒๓๘
๒๓๓
๒๑๐

๙๒.๐๐

๑๔
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
ชื่อแหล่งเรียนรู้
๑๒ จุดเรียนรู้การทาดอกไม้ประดิษฐ์
๑๓ จุดเรียนรู้การเย็บผ้า การซ่อมแซมเสื้อผ้า
๑๔ จุดเรียนรู้การทาขนมอบ
๑๕ จุดเรียนรู้งานสหกรณ์ร้านค้า
๑๖ จุดเรียนรู้งานตัดผมชาย
๑๗ จุดเรียนรู้งานเสริมสวยหญิง
๑๘ จุดเรียนรู้กังหันลม โสตเพชรบูรณ์ ๑
๑๙ ห้องเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชา ๘๐ พรรษามหาราชินี
๒๐ ห้องสมุด
๒๑ ห้องชมรม TO BE NUMBER ONE
๒๒ ห้องส่งเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้ และทักษะการเรียนรู้
๒๓ ห้องฟื้นฟูสมรรถภาพ
๒๔ สวนพฤกษศาสตร์
๕) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
ชื่อแหล่งเรียนรู้
๑ ศูนย์วิทยาศาสตร์ บ้านหนองนารี
๒ พุทธอุทยานเพชรบุระ
๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
๔ หอวัฒนธรรม นครบาลเพชรบูรณ์
๕ ศาลหลักเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์หอประวัติศาสตร์เพชรบุระ
๖ วัดช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
๗ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
๘ สวนสัตว์เขาเขียว จังหวัดชลบุรี
๙ ศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล จังหวัดชลบุรี
๑๐ ชมเรือรบหลวงจักรีนฤเบร์ศ จังหวัดชลบุรี
๑๑ บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
๑๒ กลุ่มอาชีพอิฐประสาน อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
๑๓ กลุ่มอาชีพตะกร้าจากปอแก้ว อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
๑๔ กลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชน แม่บ้านเกษตรกร อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
๑๕ กลุ่มอาชีพดอกไม้กระดาษสา อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

สถิติการใช้
(จานวนครั้ง / ปี)
๒๓๐
๒๒๓
๒๓๘
๒๓๗
๒๔๐
๒๔๐
๒๓๗
๒๓๐
๒๔๐
๒๓๘
๒๓๘
๒๔๐
๒๔๐
สถิติการใช้
(จานวนครั้ง / ปี)
๒
๒
๑
๑
๑
๒
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๒
๒
๒

๑๕
๖) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครูและนักเรียน
สถิติการมาให้ความรู้
ปราชญ์ชาวบ้าน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / ผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้
(จานวนครั้ง / ปี)
๑ พระอธิการกิติศักดิ์ สกกญาโณ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทอง
๒
๒ นางวันเพ็ญ บุญเหมือน “งานสานตะกร้าจากเชือกมัดอ้อย”
๒
๓ นายวีระ แย้มเสาธง “ งานดอกไม้จัดบอร์ด ”
๒
๔ นายพินิจ บัวพา “ งานอิฐประสาน ”
๒
๕ นางสาเนา ชัยสุบิน “ งานตะกร้าจากปอแก้ว ”
๒
๖ นางชูศรี แย้มศิระ “ งานดอกไม้จากกระดาษสา ”
๒
๗ นายอรุณ จิตสมร “ การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ ”
๒
๘ นางศรีใพรสุพร “ การถักโคเช ”
๒
๙ นายเรียบจิตรอาษา “การเพาะเห็ดนางฟูา”
๒
๑๐ นายพรรพต ไชยะหล้า “ งานนวดแผนไทย ”
๒
๑๑ นายชูศักดิ์ จันทร์แสง “ การจัดการเรียนการสอน ”
๒
๑๒ นายอนุชา ยาวิไชยนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจาตาบลพนานิคม “วัยใส และยาเสพติด ”
๒
๑๓ นายอนุชา ยาวิไชยนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจาตาบลพนานิคม “โรคมือ เท้า ปาก ”
๒
๑๔ นายอนุชา ยาวิไชยนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริม
๒
สุขภาพประจาตาบลพนานิคม “ไข้เลือดออก ”
๑๕ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบลพนานิคม สนับสนุนการพ่น
๒
หมอกควันปูองกันยุงลาย
๑๖ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ “การตัดผมชาย”
๒
๑๗ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ “ตรวจสุขภาพประจาปีบุคลากร”
๒

๑๖
๑๐รางวัลและผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ของโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ปีการศึกษา ๒๕๕๗
รางวัลและผลงานดีเด่นของโรงเรียน
 ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบรางวัล เหรียญทอง ระดับชาติโ ครงการประกวด
หน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสาเร็จเป็นที่ประจักษ์ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ( OBEC AWARDS ) ประจาปี
๒๕๕๗ ประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านบริหารจัดการ
 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับภาคเหนือโครงการ
ประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสาเร็จเป็นที่ ประจักษ์ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.( OBEC AWARDS )
ประจาปี ๒๕๕๗ ประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านบริหารจัดการ
รางวัลและผลงานดีเด่น คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร
 ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบรางวัลชนะเลิ ศ เหรียญทองระดับชาติ โ ครงการ
ประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสาเร็จเป็นที่ประจักษ์ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ( OBEC AWARDS )
ประจาปี ๒๕๕๗ รางวัลผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ด้านนวัตกรรมและเทคโนยีเพื่อการสอนการสอน
นายประจวบ
ลังกาวงศ์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียน
 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบรางวัลชนะเลิศ เหรียญทองระดับภาคเหนือโครงการ
ประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสาเร็จเป็นที่ประจักษ์ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ( OBEC AWARDS )
ประจาปี ๒๕๕๗ รางวัลผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ด้านนวัตกรรมและเทคโนยีเพื่อการสอนการสอน
นายประจวบ
ลังกาวงศ์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียน
 สานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบรางวัลชนะเลิ ศ เหรียญทอง ระดับชาติ โครงการ
ประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสาเร็จเป็นที่ประจักษ์ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS )
ประจาปี ๒๕๕๗ รางวัลผู้อานวยการสถานศึก ษายอดเยี่ยม ประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ด้านวิชาการ
นางวนิดา
จิตรอาษา
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการโรงเรียน
 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับภาคเหนือโครงการ
ประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสาเร็จเป็นที่ประจักษ์ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS )
ประจาปี ๒๕๕๗ รางวัลผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ด้านวิชาการ
นางวนิดา
จิตรอาษา
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการโรงเรียน
 ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบรางวัล เหรียญทอง ระดับชาติโ ครงการประกวด
หน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสาเร็จเป็นที่ประจักษ์ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ( OBEC AWARDS ) ประจาปี
๒๕๕๗ รางวัลผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านบริหาร
จัดการ
นายสุชัดร์
จันทรัตน์
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการโรงเรียน
 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับภาคเหนือโครงการ
ประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสาเร็จเป็นที่ประจักษ์ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ( OBEC AWARDS )

๑๗
ประจาปี ๒๕๕๗ รางวัลผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ด้านบริหารจัดการ
นายสุชัดร์
จันทรัตน์
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการโรงเรียน
 คุรุสภามอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร “หนึ่งแสนครูดี” ประจาปี พุทธศักราช ๒๕๕๗
นางวรรณรัตน์
ลังกาวงศ์
ตาแหน่ง ครูคศ.๒
นายดวงเดช
ผาดี
ตาแหน่ง ครู คศ.๒
นางสุธิตา
ราชพรม
ตาแหน่ง ครู คศ.๒
นางสาวทวี
แสนนท์
ตาแหน่ง ครู คศ. ๒
 สมาคมครูอาเภอเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกับ สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาและครูอาเภอเมือง
เพชรบูรณ์ มอบเกียรติบัตร รางวัล “ครูดีศรีวันครู” ประจาปี ๒๕๕๘ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต ๑
นางวนิดา
จิตรอาษา
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการโรงเรียน
นายกาธร
ปินตา
ตาแหน่ง ครู คศ.๒
นายธนวันต์
หาญคา
ตาแหน่ง ครู คศ.๒
 คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต

๑ มอบเกียรติบัตร ได้รับยกย่องเป็นคนดีผู้ปิดทองหลังพระ ใน

งานวันครู ประจาปี ๒๕๕๘
นายสุชัดร์
จันทรัตน์
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการโรงเรียน
นางอุไร
ประมูลศิลป์ ตาแหน่ง ครู คศ.๓
 สมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และการศึกษาพิเศษ สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่มสถานศึกษา
กลุ่มที่ ๕ มอบโล่รางวัลผู้มีผลงานดีเด่น ประเภทผู้บริหารดีเด่น ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
นายสุชัดร์
จันทรัตน์
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการโรงเรียน
 สมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และการศึกษาพิเศษ สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่มสถานศึกษา
กลุ่มที่ ๕ มอบรางวัลผู้มีผลงานดีเด่น ประเภทข้าราชการครูดีเด่น ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
นางพนิดา
สมบูรณ์ชัย
ตาแหน่ง ครู คศ.๒
 คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ มอบรางวัลบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
ดีเด่น เนื่องในวันมาฆบูชา ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗
นายประจวบ
ลังกาวงศ์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียน
นางวนิดา
จิตรอาษา
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการโรงเรียน
นายมงคล
จิตรอาษา
ตาแหน่ง ครู คศ.๑
นางสาวทวี
แสนนนท์
ตาแหน่งครูคศ. ๑
นางภรธิดา
อินาวัง
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
สมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชนูปถัมภ์ มอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ผู้สืบ
สานมมรดกภูมิปัญญา ตามรอยเจ้าฟูาองค์วิศิษฎศิลปิน ในฐานะผู้สืบทอดอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมซึ่ง

๑๘
เป็นเอกลักษณ์อันล้าค่าของชาติ ตามรอยเบื้องพระยุคคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งการ
อนุรักษ์มรดกไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ “ อัคราภิรักษศิลปิน ”ราชินีผู้ทรงอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์วิศิษฎศิลปิน
นางสาวทวี
แสนนนท์
ตาแหน่งครูคศ. ๑
นายดวงเดช
ผาดี
ตาแหน่งครูคศ. ๑
กระทรวงการท่องเที่ยวและจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา (คนพิการ)
การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒ “ศรีสุพรรณบุรีเกมส์”ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และ
การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓“ โคราชเกมส์”ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ มกราคม ๒๕๕๘
นางสาวทวี
แสนนนท์
ตาแหน่งครูคศ. ๑
นายดวงเดช
ผาดี
ตาแหน่งครูคศ. ๑
กระทรวงการท่องเที่ยวและจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ฝึกสอนกีฬาเปตอง(คนพิการ)
การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒ “ศรีสุพรรณบุรีเกมส์”ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และ
การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓“ โคราชเกมส์”ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ มกราคม ๒๕๕๘
นายณัฎฐวี
พิมพาพันธ์
ตาแหน่ง พนักงานราชการ
 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบเกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษณ ศูนย์แสดง
สินค้า และประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี และที่โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และ
ระหว่าง วันที่ ๑๗ – ๑๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ปฐมวัย
๑.ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง กิจกรรมปั้นดินน้ามัน ประเภทความบกพร่อง
ทางการได้ยิน ระดับปฐมวัย
นางพนิดา
สมบูรณ์ชัย
ตาแหน่ง ครู คศ. ๒
๒. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันระบายสี
ภาพ/สีเทียน ประเภทความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปฐมวัย
นางพุทธชาด
เรืองน้อย
ตาแหน่ง พนักงานราชการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๓.ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับ ๒ ระดับเหรียญทอง กิจกรรมประกวดคัดลายมือ
ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.๔ – ม.๖
นางสาวภิญญดา
พุ่มมา
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
๔.ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ ๑๑ กิจกรรมเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่อง
ทางการได้ยิน ม.๑– ม.๓
นางสาวอัญชลี
ดีเจ้ยวาระ
ตาแหน่ง พนักงานราชการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๕. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันกิจกรรม
โครงงานคณิตศาสตร์ ( ประเภทโครงงานประดิษฐ์ ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กาหนดช่วงชั้น

๑๙
นางอนัญญา
นางสาวภิญญดา

จันทรัตน์
พุ่มมา

ตาแหน่ง ครู คศ. ๓
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๖. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ ๖ กิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ (
ประเภทโครงงานประดิษฐ์ ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กาหนดช่วงชั้น
นางธนัตกัญจน์
เนตรทิพย์
ตาแหน่ง พนักงานราชการ
นายกฤติณภัทร
ใจสุบรรณ
ตาแหน่ง ครู คศ. ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
๗. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับที่ ๔ กิจกรรมการประกวดมารยาทอย่างไทยประเภท
บกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑– ๖
นายกาธร
ปินตา
ตาแหน่ง ครู คศ. ๒
๘. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับที่ ๖ กิจกรรมการประกวดมารยาทอย่างไทย ประเภท
บกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑– ๓
นางสาวภรภัทร
วังภูสิทธิ์
ตาแหน่ง พนักงานราชการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
๙. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับที่ ๔ กิจกรรมราวงมาตรฐานประเภทบกพร่องทาง
สติปัญญา ไม่กาหนดช่วงชั้น
นางสาวราตรี
สุทธหลวง
ตาแหน่ง ครู คศ. ๑
๑๐. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน อันดับที่ ๗ กิจกรรมการวาดภาพระบายสี
( สีไม้ / สี
ชอล์ก ) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.๑ – ม.๓
นายประยงค์
ราชพรม
ตาแหน่ง พนักงานราชการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี
๑๑. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือ
ใช้ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กาหนดช่วงชั้น
นายกมนทรรศฐ์
โสดี
ตาแหน่ง พนักงานราชการ
นายอานนท์
สีดาพรม
ตาแหน่ง พนักงานราชการ
๑๒. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้
จากวัสดุเหลือใช้ประเภทบกพร่องทางสติปัญญาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
นายนรา
ชาลีชาติ
ตาแหน่ง ครู คศ.๑
นายอานนท์
สีดาพรม
ตาแหน่ง พนักงานราชการ
๑๓. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินอันดับที่ ๑๐ กิจกรรมงานออกแบบและประดิษฐ์ บรรจุภัณฑ์ ประเภท
บกพร่องทางการได้ยินระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
นายดวงเดช
ผาดี
ตาแหน่ง ครู คศ.๑
๑๔. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่อง
ทางการได้ยินระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖

๒๐
นายณัฎฐวี
พิมพาพันธ์
ตาแหน่ง พนักงานราชการ
นางสาวทวี
แสนนท์
ตาแหน่ง ครู คศ.๑
๑๕. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภท
บกพร่องทางสติปัญญาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖
นางสุธิตา
ราชพรม
ตาแหน่ง ครูคศ.๒
นางชรัญญา
หาญคา
ตาแหน่ง พนักงานราชการ
๑๖. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับที่ ๖ กิจกรรมการจัดสวนถาดแบบแห้งประเภทบกพร่อง
ทางการได้ยิน ไม่กาหนดช่วงชั้น
นายกมนทรรศฐ์
โสดี
ตาแหน่ง พนักงานราชการ
นายอานนท์
สีดาพรม
ตาแหน่ง พนักงานราชการ

 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบเกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง) สานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ ณ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ปฐมวัย
๑.ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง กิจกรรมปั้นดินน้ามัน ประเภทความบกพร่องทางการได้ยิน
ระดับปฐมวัย
นางพนิดา
สมบูรณ์ชัย
ตาแหน่ง ครู คศ. ๒
๒. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันระบายสีภาพ/สีเทียน
ประเภทความบกพร่องทางทางการได้ยินระดับปฐมวัย
นางพนิดา
สมบูรณ์ชัย
ตาแหน่ง ครู คศ. ๒
๓. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันระบายสีภาพ/สีเทียน
ประเภทความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปฐมวัย
นางพุทธชาด
เรืองน้อย
ตาแหน่ง พนักงานราชการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๔.ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับที่ ๘กิจกรรมประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการ
ได้ยิน ป.๑ – ป.๖
นางสุรีรัตน์
เบ้าทองคา
ตาแหน่ง พนักงานราชการ
๕.ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน อันดับที่ ๕กิจกรรมประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทาง
สติปัญญา ม.๑ – ม.๓
นางสาวรวินันท์ หนูสลุง
ตาแหน่ง พนักงานราชการ
๖.ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง กิจกรรมประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทาง
สติปัญญา ม.๔ – ม.๖

๒๑
นางสาวภิญญดา พุ่มมา
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
๗.ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน อันดับที่ ๔ กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการ
ได้ยิน ม.๑ – ม.๖
นายกาธร
ปินตา
ตาแหน่ง ครู คศ.๒
๘.ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงอันดับที่ ๔ กิจกรรมเล่าเรื่องภาษามือประเภทบกพร่องทางการ
ได้ยิน ป.๑ – ป.๖
นางสาวรัศศิญา วงษ์เชียงยืน ตาแหน่ง ครู คศ.๒
๙.ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง กิจกรรมเล่าเรื่องภาษามือ ประเภทบกพร่อง
ทางการได้ยิน ม.๑ – ม.๖
นางสาวอัญชลี
ดีเจ้ยวาระ
ตาแหน่ง พนักงานราชการ
๑๐.ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน อันดับที่ ๕ กิจกรรมอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทาง
สติปัญญา ป.๑ – ป.๖
นางฉัตรวิไล
สียา
ตาแหน่ง พนักงานราชการ
๑๑.ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินอันดับที่ ๘ กิจกรรมอ่านออกเสียง
ประเภทบกพร่องทาง
สติปัญญา ม.๑– ม.๖
นางฉัตรวิไล
สียา
ตาแหน่ง พนักงานราชการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๑๒. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมโครงงาน
คณิตศาสตร์ ( ประเภทโครงงานประดิษฐ์ ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กาหนดช่วงชั้น
นางอนัญญา
จันทรัตน์
ตาแหน่ง ครู คศ. ๓
นางสาวภิญญดา
พุ่มมา
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๑๓. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ (
ประเภทโครงงานประดิษฐ์ ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กาหนดช่วงชั้น
นางธนัตกัญจน์
เนตรทิพย์
ตาแหน่ง พนักงานราชการ
นายกฤติณภัทร
ใจสุบรรณ
ตาแหน่ง ครู คศ. ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
๑๔.ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับที่ ๔ กิจกรรมการประกวดมารยาทอย่างไทยประเภท
บกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑– ๖
นางสาวราตรี
สุทธหลวง
ตาแหน่ง ครู คศ. ๑
๑๕. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดมารยาทอย่างไทย
ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑– ๖
นายกาธร
ปินตา
ตาแหน่ง ครู คศ. ๒
๑๖. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดมารยาทอย่างไทย
ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑– ๓

๒๒
นางสาวภรภัทร

วังภูสิทธิ์

ตาแหน่ง พนักงานราชการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
๑๗. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการวาดภาพระบายสี
( สีไม้/สีชอล์ก
) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.๑ – ม.๓
นายประยงค์
ราชพรม
ตาแหน่ง พนักงานราชการ
๑๘. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับที่ ๕ กิจกรรมการวาดภาพระบายสี
( สีโปสเตอร์ )
ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.๑ – ม.๓
นายประยงค์
ราชพรม
ตาแหน่ง พนักงานราชการ
๑๙. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมราวงมาตรฐาน ประเภท
บกพร่องทางการได้ยิน ป.๑ – ป.๖
นางสาวราตรี
สุทธหลวง
ตาแหน่ง ครู คศ. ๑
๒๐. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง อันดับ ๕ กิจกรรมราวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่อง
ทางการได้ยิน ม.๑ – ม.๖
นางสาวราตรี
สุทธหลวง
ตาแหน่ง ครู คศ. ๑
๒๑. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง กิจกรรมราวงมาตรฐานประเภทบกพร่องทาง
สติปัญญา ไม่กาหนดช่วงชั้น
นางสาวราตรี
สุทธหลวง
ตาแหน่ง ครู คศ. ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี
๒๒. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ ๕ กิจกรรมการแข่งขันโปรแกรม Paint (Window 2007)
ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.๑ – ป.๖
นายคารณ
เกิดทุ้ย
ตาแหน่ง พนักงานราชการ
๒๓. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ ๔ กิจกรรมการแข่งขันโปรแกรม Paint (Window 2007)
ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.๑ – ม.๓
นายคารณ
เกิดทุ้ย
ตาแหน่ง พนักงานราชการ
๒๔. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือ
ใช้ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กาหนดช่วงชั้น
นายกมนทรรศฐ์
โสดี
ตาแหน่ง พนักงานราชการ
นายอานนท์
สีดาพรม
ตาแหน่ง พนักงานราชการ
๒๕. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้
จากวัสดุเหลือใช้ประเภทบกพร่องทางสติปัญญาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
นายนรา
ชาลีชาติ
ตาแหน่ง ครู คศ.๑
นายอานนท์
สีดาพรม
ตาแหน่ง พนักงานราชการ
๒๖.ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองกิจกรรมงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภท
บกพร่องทางการได้ยินระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖

๒๓
นายดวงเดช
ผาดี
ตาแหน่ง ครู คศ.๑
๒๗.ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ระดับเหรียญทองกิจกรรมการแกะสลักผัก – ผลไม้ประเภท
บกพร่องทางการได้ยินระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖
นายณัฎฐวี
พิมพาพันธ์
ตาแหน่ง พนักงานราชการ
นางสาวทวี
แสนนท์
ตาแหน่ง ครู คศ.๑
๒๘. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง กิจกรรมการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทาง
สติปัญญา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖
นางสุธิตา
ราชพรม
ตาแหน่ง ครูคศ.๒
นางชรัญญา
หาญคา
ตาแหน่ง พนักงานราชการ
๒๙. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการจัดสวนถาดแบบแห้ง
ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กาหนดช่วงชั้น
นายกมนทรรศฐ์
โสดี
ตาแหน่ง พนักงานราชการ
นายอานนท์
สีดาพรม
ตาแหน่ง พนักงานราชการ
รางวัลการแข่งขันกิจกรรมการประกวดสื่อ – นวัตกรรมการสอน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
ระดับปฐมวัย
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง (โล่รางวัลยอดเยี่ยม)
นางพนิดา
สมบูรณ์ชัย
ตาแหน่ง ครู คศ.๒
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เหรียญทอง
นางสาวรัศศิญา
วงษ์เชียงยืน ตาแหน่ง ครู คศ.๑
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เหรียญทอง
นางพุทธชาด
เรืองน้อย
ตาแหน่ง พนักงานราชการ
ระดับชั้นประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง (โล่รางวัลยอดเยี่ยม)
นางฉัตรวิไล
สมบูรณ์ชัย
ตาแหน่ง พนักงานราชการ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เหรียญทอง
นางจารุพรรณ
นิลวงศ์
ตาแหน่ง พนักงานราชการ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เหรียญทอง
นางสาวปริญโญ
กลมกลิ้ง
ตาแหน่ง พนักงานราชการ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง (โล่รางวัลยอดเยี่ยม)
นางอนัญญา
จันทรัตน์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เหรียญทอง
นางมงคล
จิตรอาษา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เหรียญทอง

ตาแหน่ง ครู คศ.๓
ตาแหน่ง ครู คศ.๑

๒๔
นางสาวอัญชลี

ดีเจ้ยวาระ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง (โล่รางวัลยอดเยี่ยม)
นายกาธร
ปินตา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เหรียญทอง
นางดวงเดช
ผาดี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เหรียญทอง
นางสาวทวี
แสนนนท์

ตาแหน่ง พนักงานราชการ

ตาแหน่ง ครู คศ.๒
ตาแหน่ง ครู คศ.๒
ตาแหน่ง ครู คศ.๑

รางวัลและผลงานดีเด่น ลูกจ้างประจาและบุคลากรฝ่ายสนับสนุนการสอน

 สมาคมชาวศึ ก ษาสงเคราะห์ แ ละการศึ ก ษาพิ เ ศษสั ง กั ด ส านั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เ ศษ กลุ่ ม
สถานศึกษา กลุ่มที่ ๕ มอบรางวัลผู้มีผลงานดีเด่น ประเภทลูกจ้างประจาดีเด่น ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
นายสมศักดิ์
ทองแดง
ตาแหน่ง พนักงานไฟฟูา
 คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ มอบรางวัลบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
ดีเด่น เนื่องในวันมาฆบูชา ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗
นางภรธิดา
อินาวัง
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
 คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ มอบเกียรติบัตร ได้รับยกย่องเป็นคนดีผู้ปิดทองหลังพระใน
งานวันครู ประจาปี ๒๕๕๘
นางสุนิดา
สีไพร
ตาแหน่ง ลูกจ้างประจา
 เกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคลากรฝุายสนับสนุนการสอนที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ระดับยอด
เยี่ยม
นางสาวสุนิดา
สีไพร
ตาแหน่ง ลูกจ้างประจา
นางสาวภรธิดา
อินาวัง
ตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายสากล
จันทร์คา
ตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ( จ้างเหมาบริการ)
นายดิเรก
มีนามัย
ตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ( จ้างเหมาบริการ)
นายมณเทียร
ผ่องแผ้ว
ตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ( จ้างเหมาบริการ)
นางจารุพรรณ
นิลวงศ์
ตาแหน่ง พีเ้ ลี้ยงเด็กพิการ
นางมณีรัตน์
พรมลัทธิ์
ตาแหน่ง พี้เลี้ยงเด็กพิการ

๑๑. ผลงานนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินปีการศึกษา ๒๕๕๗

๒๕
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗สานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ ณ ศูนย์แสดงสินค้า และประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี และที่โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรอาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี และระหว่าง วันที่ ๑๗ – ๑๙เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันปั้น
ดินน้ามัน ระดับชั้นปฐมวัย
เด็กหญิงวิสาสินี แซ่ว่าง
เด็กหญิงวาสาลินี
ปาร์มวงศ์
 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขัน
แกะสลักผัก-ผลไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ นายสถาพร
ปรึกษา
นางสาวฉวีวรรณ
เมฆทา
นางสาวนิภาพร
พงษ์จิระปัญญา
 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันงาน
ออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔–๖
นายนิกร
มีศีล
นายศราวิน
อินวะกูล
นายธีรเดช
เสือราช
 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๔กิจกรรม
ประกวดมารยาทงามอย่างไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
นางสาวรัตติยาภรณ์
วิเศษศรี
นายธวัชชัย
จันทร์ผึ้ง
นายอิทธิกร
แก้วใหญ่
 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ กิจกรรมการจัดสวนถาดแบบแห้ง ระดับมะยมศึกษาไม่กาหนดช่วงชั้น
นายนิพนธ์
สุวรรณพิมพ์
นายอิทธิกร
แก้วใหญ่
เด็กชายสุทธิพงศ์
จันทร์หยวก
 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับ
ที่ ๑๑ กิจกรรมเล่าเรื่องด้วยภาษามือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑– ๖
เด็กหญิงกุลณัฐ บุญเหมือน
 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ
ที่ ๑ กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ( ประเภทโครงงานประดิษฐ์ )ไม่กาหนดช่วงชั้น
นางสาวพิมพ์ศิริ คานวณจิตร
นางสาวธันยพร สนิทผล
เด็กชายนภดล ธงชัย
 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ
ที่ ๖ กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ( ประเภทโครงงานประดิษฐ์ )ไม่กาหนดช่วงชั้น
นายนิพนธ์
สุวรรณพิมพ์

๒๖
เด็กชายกิตติโชค
นางสาวฐิติญา

วิชาธรรม
เบาะทอง

 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง กิจกรรม
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ไม่กาหนดช่วงชั้น
นายเนตร
เครือนาค
นายธีรเดช
เสือราช
เด็กชายเมธี
อัฏวรมงคล
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง) สานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ ณ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗เดือนธันวาคมพ.ศ. ๒๕๕๗
 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบเกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงินรองชนะเลิศ อันดับ 1 กิจกรรม
การแข่งขันระบายสีภาพ/สีเทียนระดับชั้นปฐมวัย
เด็กชายปรัชชัย ชมมัย
 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขัน
การปั้นดินน้ามันระดับชั้นปฐมวัย
เด็กหญิงวาสาลินี
ปาร์มวงศ์
เด็กหญิงวิสาสินี
แซ่ว่าง
 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันคัด
ลายมือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑– ๖
เด็กหญิงฟูาใส ภูเขียว
 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบเกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับ ๑กิจกรรมการ
เขียนเรื่องจากภาพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑– ๖
นางสาวรัตติยาภรณ์ วิเศษศรี

 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองแดงรองชนะเลิศอันดับ ๒
กิจกรรมการเล่าเรื่องด้วยภาษามือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑– ๖
เด็กชายกิตติพงษ์ เขียวแก้ว
 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการเล่าเรื่อง
ด้วยภาษามือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑– ๖
เด็กหญิงกุลณัฐ บุญเหมือน
 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขัน
โครงงานคณิตศาสตร์( ประเภทโครงงานประดิษฐ์ )ไม่กาหนดช่วงชั้น
นางสาวธันยพร
สนิทผล
เด็กชายนภดล
ธงชัย

๒๗
นางสาวพิมพ์ศิริ
คาณวนจิตร
 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขัน
โครงงานวิทยาศาสตร์ ( ประเภทโครงงานประดิษฐ์ )ไม่กาหนดช่วงชั้น
เด็กชายกิตติโชค วิชาธรรม
นางสาวฐิติญา
เบาะทอง
นายนิพนธ์
สุวรรณพิมพ์
 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวด
มารยาท ระดับประถมศึกษาปีท.ี่ ๑ –๖
เด็กชายวิทยา
ร้อยจันทร์
เด็กหญิงจิรัชญา
ร้อยจันทร์
 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวด
มารยาท ระดับมัธยมศึกษาปีที่.๑ – .๖
นายธวัชชัย
จันทร์ผึ้ง
นางสาวรัตติยาภรณ์ วิเศษศรี
 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบเกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๑ กิจกรรมรา
วงมาตรฐานระดับประถมศึกษาปีที่.๑ – ๖
เด็กชายปริญญา ชมมัย
เด็กหญิงฟูาใส
ภูเขียว
 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒
กิจกรรมราวงมาตรฐานระดับมัธยมศึกษาปีที่.๑ – ๖
นายจิรายุทธ
ชัยนิตย์
เด็กหญิงกุลณัฐ
บุญเหมือน
 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขัน
โปรแกรม Paint (Window 2007 )ระดับประถมศึกษาปีที่.๑ – ๖
เด็กชายสลัน
ถาจันทร์
 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขัน
โปรแกรม Paint (Window 2007 )ระดับมัธยมศึกษาปีที่.๑ –๓
นายสุทัศน์
มาสวัสดิ์
 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ไม่กาหนดช่วงชั้น
นายเนตร
เครือนาค
นายธีรเดช
เสือราช
เด็กชายเมธี
อัฏวรมงคล

๒๘
 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันงาน
ออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔–๖
นายนิกร
มีศีล
นายศราวิน
อินวะกูล
นายธีรเดช
เสือราช
 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขัน
แกะสลักผัก-ผลไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖
นายสถาพร
ปรึกษา
นางสาวฉวีวรรณ
เมฆทา
นางสาวนิภาพร
พงษ์จิระปัญญา
 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรมการจัดสวนถาดแบบแห้ง ระดับมะยมศึกษาไม่กาหนดช่วงชั้น
นายนิพนธ์
สุวรรณพิมพ์
นายอิทธิกร
แก้วใหญ่
เด็กชายสุทธิพงศ์
จันทร์หยวก
สรุปผลผลงานดีเด่นด้านกีฬา ปีการศึกษา 2557
1. การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 33 “โคราชเกมส์” ปีการศึกษา 2557
สรุป ระดับเหรียญเงิน
จานวน
5
เหรียญ
ระดับเหรียญทองแดง จานวน
3
เหรียญ
รวม 8
เหรียญ
2. การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 16 “เชียงรายเกมส์” ปีการศึกษา 2557
สรุป ระดับเหรียญทอง
จานวน
7
เหรียญ
ระดับเหรียญเงิน
จานวน
5
เหรียญ
ระดับเหรียญทองแดง
จานวน
8
เหรียญ
รวม 20
เหรียญ
สรุปผลการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 33 “โคราชเกมส์”ประจาปีการศึกา 2557 ณ จังหวัดนคร
ราชศรีมา
ระหว่างวันที่ 15 - 19 มกราคม 2558
1.ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 33 “โคราชเกมส์ “
ประจาปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดนครราชศรีมา ระหว่างวันที่ 15 - 19 มกราคม 2558ประเภทวิ่ง 100
เมตร หญิง สมอง T 36 รุ่นอายุ 16 ปีขึ้นไป
นางสาวนันนิภา อารีย์
ผู้ฝึกสอน นางสาวทวี แสนนนท์
2.ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 33“โคราชเกมส์ “

๒๙
ประจาปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดนครราชศรีมา ระหว่างวันที่ 15 - 19 มกราคม 2558ประเภทวิ่ง 200
เมตร หญิง สมอง T 36 รุ่นอายุ 16 ปีขึ้นไป
นางสาวนัน
นิภา อารีย์
ผู้ฝึกสอน นางสาวทวี แสนนนท์

3.ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 33 “โคราชเกมส์ “
ประจาปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดนครราชศรีมา ระหว่างวันที่ 15 - 19 มกราคม 2558ประเภทพุ่งแหลน
หญิง สมอง T 36 รุ่นอายุ 16 ปีขึ้นไป
นางสาวนันนิภา อา
รีย์
ผู้ฝึกสอน นางสาวทวี แสนนนท์
4.ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 33 “โคราชเกมส์ “
ประจาปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดนครราชศรีมา ระหว่างวันที่ 15 - 19 มกราคม 2558ประเภทวิ่ง 200
เมตร หญิง สมอง T 36 รุ่นอายุ 16 ปีขึ้นไป
นางสาววราพร ปิ่น
วงศ์เพชร
ผู้ฝึกสอน นางสาวทวี แสนนนท์
5.ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 33 “โคราชเกมส์ “
ประจาปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดนครราชศรีมา ระหว่างวันที่ 15 - 19 มกราคม 2558 ประเภทวิ่ง 400
เมตร หญิง สมอง T 36 รุ่นอายุ 16 ปีขึ้นไป
นางสาววราภร
ปิ่นวงค์เพชร
ผู้ฝึกสอน นางสาวทวี แสนนนท์
6.ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองแดงกิจกรรมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 33 “โคราชเกมส์ “
ประจาปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดนครราชศรีมา ระหว่างวันที่ 15 - 19 มกราคม 2558
ประเภทวิ่ง 100 เมตร หญิง สมอง T 36 รุ่นอายุ 16 ปีขึ้นไป
นางสาวนัวราภร ปิ่นวงศ์เพชร

ผู้ฝึกสอน นางสาวทวี แสนนนท์

7.ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียยทองแดง กิจกรรมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 33 “โคราชเกมส์ “
ประจาปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดนครราชศรีมา ระหว่างวันที่ 15 - 19 มกราคม 2558
ประเภทวิ่ง 200 เมตร ชาย สมอง T 36 รุ่นอายุ 16 ปีขึ้นไป
นายศักดิ์ณรงค์ สายคาตา ผู้ฝึกสอน นางสาวทวี แสนนนท์
8.ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 33 “โคราชเกมส์ “ ประจาปี
การศึกษา 2557 ณ จังหวัดนครราชศรีมา ระหว่างวันที่ 15 - 19 มกราคม 2558ประเภทเปตองทีม หญิง

๓๐
หู รุ่นอายุ 16 ปีขึ้นไป
นางสาวรัตติยาภรณ์ วิเศษศรี
2.นางสาวนิภาพร
พง์จิระปัญญา
3.นางสาวพิมพ์ศิริ
คานวณจิตร
ผู้ฝึกสอน
นายณัฏฐวี พิมพาพันธ์

1.

นายอานนท์ สีดาพรม

สรุปผลการแข่งขันกีนักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 16 “เชียงรายเกมส์”ประจาปีการศึกษา 2557
จังหวัดเชียงราย
ระหว่างวันที่ 2 - 7 มีนาคม 2558

ณ

ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 16 “เชียงรายเกมส์ “
ประจาปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 2 - 7 มกราคม 2558
ประเภทวิ่ง 100 เมตร ชาย สมอง T 36 รุ่นอายุ 10 - 16 ปี
เด็กชายอภิวัฒน์ ใสโต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผูฝ้ ึกสอน นางสาวทวี แสนนนท์
ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 16 “เชียงราย
เกมส์ “ ประจาปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 2 -7 มกราคม
2558
ประเภทวิ่ง 200 เมตร ชาย สมอง T 36 รุ่นอายุ 10 - 16 ปี
เด็กชายอภิวัฒน์ ใสโต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้ฝึกสอน นางสาวทวี แสนนนท์
1)

ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 16 “เชียงราย
เกมส์ “ ประจาปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 2 -7 มกราคม
2558
ประเภทพุ่งแหลม ชาย สมอง T 36 รุ่นอายุ 10 - 16 ปี
เด็กชายอภิวัฒน์ ใสโต
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้ฝึกสอน นางสาวทวี แสนนนท์
2)

ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 16 “เชียงราย
เกมส์ “ ประจาปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 2 - 7 มกราคม
2558 ประเภททุม่ น้าหนัก ชาย สมอง T 36 รุ่นอายุ 10 - 16 ปี
เด็กชายอภิวัฒน์ ใสโต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้ฝึกสอน นางสาวทวี แสนนนท์
3)

ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 16 “เชียงราย
เกมส์ “ ประจาปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 2 - 7 มกราคม
2558 ประเภทพุ่งแหลม ชาย สมอง T 36 รุ่นอายุ 17 - 25 ปี
นายสมบูรณ์ อดโอ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้ฝึกสอน นางสาวทวี แสนนนท์
4)

๓๑
ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 16 “เชียงราย
เกมส์ “ ประจาปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 2 - 7
มกราคม 2558 ประเภทขว้างจักร ชาย สมอง T 36 รุ่นอายุ 17 - 25 ปี
นายวาที วันนา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้ฝึกสอน นางสาวทวี แสนนนท์
5)

ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 16 “เชียงราย
เกมส์ “ ประจาปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 2 - 7 มกราคม
2558 ประเภทกีฬาแบดมินตัน หญิงเดี่ยวปัญญา รุ่นอายุ 10 - 16 ปี
เด็กหญิงสรินทรา
ได้รัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้ฝึกสอน นายกาธร ปินตา, นางสาวพรหมภัสสร์ ดีเจ้ยวาระ
6)

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 16 “เชียงราย
เกมส์ “ ประจาปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 2 - 7 มกราคม 2558
ประเภทพุ่งแหลม ชาย สมอง T 36 รุ่นอายุ 17 - 25 ปี
7)

นายวาที

วันนา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้ฝึกสอน นางสาวทวี แสนนนท์

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 16 “เชียงราย
เกมส์ “ ประจาปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 2 - 7
มกราคม 2558
ประเภทวิ่ง 200 เมตร ชาย สมอง T 36 รุ่นอายุ 17 - 25 ปี
นายสมบูรณ์ อดโด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้ฝึกสอน นางสาวทวี แสนนนท์
8)

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 16 “เชียงราย
เกมส์ “ ประจาปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 2 - 7
มกราคม 2558
ประเภทขว้างจักร ชาย สมอง T 36 รุ่นอายุ 17 - 25 ปี
นายสมบูรณ์ อดโด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้ฝึกสอน นางสาวทวี แสนนนท์
9)

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 16 “เชียงราย
เกมส์ “ ประจาปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 2 - 7
มกราคม 2558
ประเภทพุ่งแหลม ชาย สมอง T 36 รุ่นอายุ 10 - 16 ปี
เด็กชายกุลกร บุตรขจี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้ฝึกสอน นางสาวทวี แสนนนท์
10)

๓๒
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 16 “เชียงราย
เกมส์ “ ประจาปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 2 - 7
มกราคม 2558
ประเภททุ่มน้าหนัก ชาย สมอง T 36 รุ่นอายุ 10 - 16 ปี
เด็กชายกุลกร บุตรขจี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้ฝึกสอน นางสาวทวี แสนนนท์
11)

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 16 “เชียงราย
เกมส์ “ ประจาปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 2 - 7
มกราคม 2558
ประเภทแบดมินตันหญิงเดี่ยวปัญญา รุ่นอายุ 17 - 25 ปี
นางสาวณัฐพร ปูองนนท์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้ฝึกสอน นายกาธร ปิดตา
12)

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 16 “เชียงราย
เกมส์ “ ประจาปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 2 - 7 มกราคม 2558
ประเภทวิ่ง 100 เมตร ชาย สมอง T 36 รุ่นอายุ 10 - 16 ปี
เด็กชายกุลกร บุตรขจี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้ฝึกสอน นางสาวทวี แสนนนท์
13)

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 16 “เชียงราย
เกมส์ “ ประจาปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 2 - 7 มกราคม 2558
ประเภทวิ่ง 200 เมตร ชาย สมอง T 36 รุ่นอายุ 10 - 16 ปี
14)

เด็กชายกุลกร บุตรขจี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้ฝึกสอน นางสาวทวี แสนนนท์
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 16 “เชียงราย
เกมส์ “ ประจาปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 2 - 7 มกราคม 2558
ประเภทวิ่ง 100 ชาย สมอง T 36 รุ่นอายุ 17 - 25 ปี
นายสมบูรณ์ อดโด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้ฝึกสอน นางสาวทวี แสนนนท์
15)

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 16 “เชียงราย
เกมส์ “ ประจาปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่
2 - 7 มกราคม 2558
ประเภทวิ่ง ทุ่มน้าหนัก ชาย สมอง T 36 รุ่นอายุ 17 - 25 ปี
นายสมบูรณ์
อดโด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้ฝึกสอน นางสาวทวี แสนนนท์
16)

๓๓
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 16 “เชียงราย
เกมส์ “ ประจาปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่
2 - 7 มกราคม 2558
ประเภทแบตมินตัน หญิงคุ่หู รุ่นอายุ 10 - 16 ปี
เด็กหญิงณัชชา หิรัญโรจน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เด็กหญิงพัชรา มาลา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
17)

ผู้ฝึกสอน นายกาธร ปินตา, นางสาวพรหมภัสสร์ ดีเจ้ยวาระ
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 16 “เชียงราย
เกมส์ “ ประจาปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 2 - 7 มกราคม 2558
ประเภทเปตองชายคุ่หู รุ่นอายุ 17 - 25 ปี
18)

1) นายธวัชชัย จันทร์ผึ้ง
2) นายธีระเดช เสือราช
ผู้ฝึกสอน นายณัฏฐวี พิมพาพันธ์,

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นายอานนท์ สีดาพรม

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 16 “เชียงราย
เกมส์ “ ประจาปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 2 - 7 มกราคม 2558 ประเภท
ฟุตบอลชายปัญญา รุ่นอายุ 17 - 25 ปี
1) นายพีระพงษ์ หมีดง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2) นายศรายุทธ วรรณขัน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3) นายวสันต์
กาชัย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
4) เด็กชายรังสิมันต์ มาตย์ผดุง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
5) นายรุ่งโรจน์ คาจริงดี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
6) นายอาทิตย์
ธาบุตรตะ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
7) นายสมพงษ์ มูลศรี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้ฝึกสอน นายดวงเดช ผาดี , นายวิษณุ สารมโน
19)

๓๔
๑๒. งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ประสบความสาเร็จ
ชื่อ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
งาน/โครงการ/กิจกรรม
๑ งานธุรการฝุายวิชาการ ๑. จัดทาทะเบียนคุมและจัดทาแฟูมเอกสารหนังสือรับ-ส่ง
ของฝุายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้
๒. ประสานงาน แจ้ งหนั งสื อ เวีย นต่า งๆ ให้ ผู้ เกี่ย วข้อ ง
ทราบ
๓. จัดทาวาระการประชุม บันทึกและรายงานการประชุม
ของฝุายวิชาการเสนอผู้เกี่ยวข้องทราบตามลาดับ
๔. การเบิก-จ่ายพัสดุ ตรวจสอบและรายงานพัสดุครุภัณฑ์
ประจาปี
๕. ควบคุมการออกเกียรติบัตรของฝุายวิชาการ
ที่

๒ งานทะเบียนนักเรียน

เพื่อให้บริการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน
จัดทาข้อมูลนักเรียน ให้เป็นปัจจุบัน

วิธีดาเนินการ

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

๑. วางแผน
๒. ดาเนินงาน
๓. นิเทศ กากับ ติดตาม
๔. รายงานสรุปผลการ
ดาเนินงาน
๑. ประกาศรับสมัคร
๒. ประชาสัมพันธ์ตาม
หน่วยงาน
๓. รับสมัคร
๔. ประเมินศักยภาพผู้เรียน
๕. จัดนักเรียนเข้าชั้นเรียน
๖. จัดทาทะเบียนข้อมูลนักเรียน

๑. ทะเบียนคุมและแฟูมเอกสารหนังสือรับ ส่งของฝุายวิชาการ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
๒. ประสานงาน แจ้งหนังสือเวียนต่างๆ ให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบได้ทันตามกาหนดเวลา
๓. วาระการประชุม บันทึกและรายงานการ
ประชุ ม ของฝุ า ยวิ ช าการ มี ค วามถู ก ต้ อ ง
เสนอผู้เกี่ยวข้องทราบ ตามกาหนดเวลา
๔. เบิก-จ่ายพัสดุ ตรวจสอบและรายงานพัสดุ
ครุ ภั ณ ฑ์ ป ระจ าปี ครบถ้ ว น ถู ก ต้ อ ง และ
เป็นไปตามระเบียบ
จัดทาข้อมูลนักเรียนประจาปี ที่เป็นปัจจุบัน
ถูกต้อง และครบถ้วน

๓๕

ชื่อ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
งาน/โครงการ/กิจกรรม
๔ พัฒนากระบวนการ
๑. เพื่อให้ครูเข้าใจหลักปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา
จัดการสอนครูมืออาชีพ สาหรับคนพิการและนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้
ได้
๒. เพื่อให้ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการ
วางแผน กาหนดเปูาหมาย เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
๓. เพื่อให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนโดยการใช้สื่อ
การเรียนรู้และเทคโนโลยี สิ่งอานวยความสะดวก
เหมาะสมกับผู้เรียน
ที่

๕ งานวัดผล ประเมินผล
และเทียบโอนผลการ
เรียนรู้

เพื่อให้การจัดทาข้อมูลงานทะเบียนวัดผลที่ถูกต้อง เป็น
ระบบ และให้บริการฝุายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้รวดเร็ว มี
การวัดผลและประเมินผลถูกต้องเป็นไปตามระเบียบว่า
ด้วยการวัดผลตามหลักสูตร

วิธีดาเนินการ

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

๑. วางแผน และเสนอ
ดาเนินการ
๒. ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
๓. การดาเนินการตามแผน
๔. นิเทศ กากับ ติดตาม
๕. มีการประเมินผล
กิจกรรม
๖. จัดทารายงาน
๑.ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
๒. ดาเนินการจัดเก็บข้อมูล
นักเรียนให้ครบครอบคลุม
ทุกด้าน
๓. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันเสมอและแจ้งงานที่
เกี่ยวข้องรับทราบ

๑. ครูเข้าใจหลักปรัชญาและหลักการจัด
การศึกษา
๒. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและ
ใช้ข้อมูลเพื่อวางแผนพัฒนาผู้เรียน
๓. ครูมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนมีการ
ใช้สื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน

๑.การจัดทาข้อมูลสารสนเทศงานทะเบียนวัดผลที่ถูกต้อง เป็นระบบ และให้บริการฝุาย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้รวดเร็ว
๒. การวัดผลและประเมินผลถูกต้องเป็นไปตาม

๓๖
ชื่อ
งาน/โครงการ/กิจกรรม

๖ งานส่งเสริมอาชีพ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วิธีดาเนินการ

๔. ประสานงานในการให้
ข้อมูล
๕. สรุปรายงานผลการ
ดาเนินงาน
๑. นักเรียน จานวน ๒๗๘ คน มีความรู้ ความเข้าใจ และ ๑.จัดทาโครงการ/
มีทักษะในงานอาชีพ ตามความถนัด ความสนใจ และตาม แผนปฏิบัติงาน
ศักยภาพ
๒.ประชุมคณะทางาน
๒. นักเรียนมีแนวทางในการประกอบอาชีพเมื่อสาเร็จ
๓. ดาเนินงานจัดกิจกรรม
การศึกษา
การเรียนการสอน
๓. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพสุจริต
๔. ดาเนินงานกิจกรรม
ส่งเสริมอาชีพอิสระฯ
๕. นิเทศ กากับ ติดตาม
๖. ประเมินผลกิจกรรม
๗. จัดทารายงาน

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ระเบียบว่าด้วยการวัดผลตามหลักสูตร

๑. นักเรียน ร้อยละ ๘๕ มีความรู้ ความเข้าใจ
และมีทักษะในงานอาชีพ ตามความถนัด ความ
สนใจ และตามศักยภาพ
๒. นักเรียน ร้อยละ ๘๕ มีแนวทางในการ
ประกอบอาชีพเมื่อสาเร็จการศึกษา
๓. นักเรียนทุกคนมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพสุจริต

๓๗
ชื่อ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
๗ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ที่

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
นักเรียนจานวน ๒๗๘ คน สามารถ
นาความรู้ในห้องเรียนมาสู่ การปฏิบัติ
ที่จะพบองค์ความรู้ใหม่ในทุกด้าน

วิธีดาเนินการ

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

๑.จัดทาโครงการ/แผนปฏิบัติงาน
นักเรียนนาความรู้ในห้องเรียนมาสู่การ
๒.ประชุมคณะทางาน
ปฏิบัติที่จะพบองค์ความรู้ใหม่ในทุกด้าน
๓. ดาเนินกิจกรรมตามแผน
- กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย
- กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือเนตรนารี
- จัดทาสมุดบันทึกกิจกรรมชุมชน
- โครงการทัศนศึกษาตามโครงการเรียน
ฟรี ฯ
- จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
ตามนโยบายเรียนฟรี
-กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร
๔. กากับ ติดตาม
๕. สรุปรายงานผล

๓๘
ชื่อ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
๘ งานแนะแนว
ที่

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วิธีดาเนินการ

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

นักเรียนจานวน ๒๗๘ คนรู้จักและ
เข้าใจตนเองสามารถปรับตัวเข้ากับ
สังคมปกติและมองเห็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพในอนาคต

๑.จัดทา/โครงการ/แผนปฏิบัติงาน
๒.จัดทาเครื่องมือ/เอกสารปฏิทิน
ปฏิบัติงาน
๓. ดาเนินงานตามแผน
- จัดปูายนิเทศ/แนะแนวการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพ
- สารวจความต้องการประกอบอาชีพ
และศึกษาต่อ
- พัฒนางานแนะแนว จัดห้องบริการให้
คาปรึกษา
- กิจกรรมทุนการศึกษา
- สารวจรายชื่อทุนและมอบ
ทุนการศึกษา
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ/มอบ
ประกาศนียบัตร
- บริการให้คาปรึกษา
๔. ปรับปรุง นิเทศ ติดตาม
๕.สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน

นักเรียนรู้จักและเข้าใจตนเองสามารถ
ปรับตัวเข้ากับสังคมปกติและมองเห็น
แนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต

๓๙
ชื่อ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
๙ งานห้องสมุด
ที่

๑๐ งานพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา

๑๑ งานล่ามภาษามือไทย

วัตถุประสงค์/เปูาหมาย

วิธีดาเนินการ

นักเรียนก่อนประถม-ระดับ
มัธยมศึกษา จานวน ๒๗๘คน
ครู-บุคลากร จานวน ๗๐คนร้อยละ
๘๐ ได้รับความรู้ข่าวสารอย่างเพียงพอ

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ
๒. ประชุมและวางแผนการดาเนินงาน
๓. ดาเนินการ
๔. นิเทศ กากับ ติดตาม
๕.สรุปรายงานผลการดาเนินการ
จัดทาเอกสารรายงานผลการประเมิน ๑.ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
ตนเองและเอกสารโครงสร้าง
๒.รวบรวมงาน/โครงการร่วมกับประธาน
บริหารงานโรงเรียนจานวน
๕ ฝุายต่าง ๆ
เล่มแฟูมภาพอ้างอิงกิจกรรมโรงเรียน ๓. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
จานวน ๑๐เล่มพัฒนาสถานศึกษาให้มี ๔. จัดทาเอกสาร
หลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตร
๕.พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ท้องถิ่นที่เหมาะสมกับผู้เรียน
๖.สรุปและรายงานผล

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๕ ได้รับความรู้
ข่าวสารอย่างเพียงพอ
๒. คณะครู และบุคลากร ร้อยละ ๙๐
ได้รับความรู้ ข่าวสาร อย่างเพียงพอ

๑.ส่งเสริมความรู้ และทักษะภาษามือ
แก่นักเรียนให้สามารถใช้ภาษามือใน
การสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
๒. ให้การบริการความรู้เกี่ยวกับภาษา
มือแก่ครูและบุคลากรในโรงเรียนและ
หน่วยงานภายนอก
๓. ให้บริการล่ามภาษามือแก่
หน่วยงาน

๑.นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ร้อยละ ๘๕ มีความรู้ และทักษะภาษามือ
ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
๒. ครูและบุคลากรในโรงเรียน ร้อยละ
๗๐ มีความรู้ ความเข้าใจภาษามือไทย
พื้นฐานได้อย่างถูกต้อง

๑.ประชุมชี้แจงบุคคลกร
๒.จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
๓.ให้บริการงานล่ามภาษามือในกิจกรรม
ต่าง ๆ
๔. ปรับปรุง ติดตาม
๕. สรุปและรายงานผล

สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนและ
ท้องถิ่น

๔๐
ชื่อ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
๑๒ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ที่

วัตถุประสงค์/เปูาหมาย
๑. เพื่อให้การดาเนินงานดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเป็นไป
อย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อให้โรงเรียนผู้ปกครองหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องหรือบุคคล มีการทางาน
ร่วมกันโดยผ่านกระบวนการทางานที่
ชัดเจน พร้อมด้านเอกสารหลักฐานการ
ปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบหรือ
ประเมินได้
๓. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ
และส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
เป็นคนที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย อารมณ์
สังคมและสติปัญญา
๔. เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างมีระบบเพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้องรู้และปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่อย่างสมบูรณ์

วิธีดาเนินการ
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ
๒. ประชุมคณะกรรมการ
๓. ดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
- รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
- การคัดกรองนักเรียน
- การส่งเสริมนักเรียน
- การปูองกันและแก้ไขปัญหา
- ส่งต่อนักเรียน
๔. นิเทศ กากับ ติดตาม
๕. รายงานผลการดาเนินงาน

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
๑. การดาเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนมีระบบ และมีประสิทธิภาพ
๒. โรงเรียนผู้ปกครอง หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหรือบุคคล มีการทางานร่วมกัน
โดยผ่านกระบวนการทางานที่ชัดเจน
พร้อมด้านเอกสารหลักฐานการปฏิบัติงาน
สามารถตรวจสอบหรือประเมินได้
๓. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ และ
ส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เป็นคนที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย
๔. นักเรียนได้รับการดูและอย่างทั่วถึงตรง
ตามสภาพปัญหา และส่งต่ออย่างมีระบบ
เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรู้และปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์

๔๑
นักเรียนจานวน ๒๗๘ คน
๑๓ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร เอื้ออาทรผู้อื่น และกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิด
และวัฒนธรรมที่แตกต่าง ตระหนักรู้
คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามระเบียบและ
ข้อกาหนดของสถานศึกษา ปฏิบัติ
กิจวัตรประจาวันได้ทั้งส่วนตัว
ครอบครัว และสังคม มีทักษะในการ
ช่วยเหลือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ทั้ง
ในและนอกสถานศึกษา

๑๔ งานบริการสุขภาพ

๑. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี มี
สุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
๒. นักเรียนได้รับการรักษาพยาบาล
เบื้องต้น

๑๕ งานโภชนาการสาหรับ
นักเรียน

เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหาร
ครบทั้ง ๕ หมู่

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ
๒. ประชุมวางแผน
๓. ดาเนินงาน
๔. รวบรวมข้อมูล
๕. รายงานสรุปผลการดาเนินงาน

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ
๒. ประชุมวางแผน
๓. ดาเนินงาน
- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค
- จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
- ให้การรักษาสุขภาพ
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ
๒. ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
๓. ปฏิบัติกิจกรรมตามแผน
๔. กากับ ติดตามการดาเนินงาน

๑. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตร
๒. นักเรียนเอื้ออาทรผู้อื่น และกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
๓. นักเรียนยอมรับความคิด และ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง
๔. นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
๕. นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบข้อกาหนด
ของสถานศึกษา
๖. นักเรียนปฏิบัติกิจวัตรประจาวันได้ทั้ง
ส่วนตัว ครอบครัว และสังคม
๗. นักเรียนมีทักษะในการช่วยเหลือ
๘. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้ทั้ง
ในและนอกสถานศึกษา
๑. นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์
แข็งแรง
๒. นักเรียนได้รับการรักษาพยาบาล
เบื้องต้น
นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหาร ที่มี
คุณค่าทางโภชนาการ ครบทั้งสามมื้อ โดย
มีปริมาณที่เพียงพอ

๔๒
๑๖ งานส่งเสริมระเบียบวินัย

๑๗ โครงการส่งเสริมผู้เรียนมีสุข
ภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

๑. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบวินัย
๒. เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบ
และข้อกาหนดของสถานศึกษา
๓. เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติกิจวัตร
ประจาวันได้ทั้งส่วนตัว ครอบครัว และ
ชุมชน
๑.เพื่อส่งเสริมนักเรียนมีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพและออกกาลังกาย
๒.เพื่อส่งเสริมนักเรียนมีน้าหนักส่วนสูง
และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
๓.เพื่อส่งเสริมปูองกันตนเองจากสิ่ง
เสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรงโรคภัย
อุบัติเหตุและการล่วงละเมิดทางเพศ
๔.เพื่อส่งเสริมเห็นคุณค่าในตนเองมี
ความมั่นใจและกล้าแสดงออก
๕.เพื่อส่งเสริมเห็นคุณค่าสัมพันธ์ที่ดี
และให้เกียรติผู้อื่น
๖.เพื่อส่งเสริมสร้างผลงานจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการ ตาม
จินตนาการ

๑. วางแผน
๒. ดาเนินงาน
๓. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวินัย
๔. ประกวดเด็กไทยมีวินัย
๕. รายงานผลการดาเนินงาน

๑. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบวินัย
๒. นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบและ
ข้อกาหนดของสถานศึกษา
๓. นักเรียนปฏิบัติกิจวัตรประจาวันได้ทั้ง
ส่วนตัว ครอบครัว และชุมชน

๑. วางแผน
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
๓. ดาเนินงานตามแผนงาน
๔. นิเทศ กากับ ติดตาม
๕. สรุป รายงานผลการดาเนินงาน

๑. ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ
ออกกาลังกาย
๒. ผู้เรียนมีน้าหนักส่วนสูงและมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
๓. ผู้เรียนสามารถปูองกันตนเองจากสิ่ง
เสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรงโรคภัย
อุบัติเหตุและการล่วงละเมิดทางเพศ
๔.ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเองมีความมั่นใจ
และกล้าแสดงออก
๕. ผู้เรียนเห็นคุณค่าความสัมพันธ์ที่ดีและ
ให้เกียรติผู้อื่น
๖. ผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา
นันทนาการ

๔๓
๑๘ โครงการส่งเสริม
ความสามารถด้านกีฬา

๑. มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ
กาลังกาย
๒.มีน้าหนักส่วนสูงและมีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์
๓. เพื่อส่งเสริมสร้างผลงานจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการ ตาม
จินตนาการ

๑๙ โครงการส่งเสริมโภชนาการ

เพื่อส่งเสริมผู้เรียนมีน้าหนักส่วนสูง
และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์

๒๐ โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์

๑. วางแผน
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
๓. ดาเนินงานตามแผนงาน
๔. นิเทศ กากับ ติดตาม
๕. สรุป รายงานผลการดาเนินงาน

๑. วางแผน
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ
๓. การดาเนินการตามแผน
๔. นิเทศ กากับ ติดตาม
๕. ประเมินผลและรายงานผล
๑.เพื่อส่งเสริมผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึง ๑. วางแผน และขอเสนอดาเนินการ
ประสงค์ตามหลักสูตร
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
๒. เพื่อส่งเสริมผู้เรียนมีความเอื้ออาทร ๓. การดาเนินการตามแผน
ผู้อื่น และกตัญญูกตเวทีต่อผู้พระคุณ ๔. นิเทศ กากับ ติดตาม
๓.เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้ยอมรับ
๕. ประเมินผลจัดทารายงานผล
ความคิด และวัฒนธรรมที่แตกต่าง
๔.เพื่อส่งเสริมผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า
ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

๑. ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ
กาลังกาย
๒. ผู้เรียนมีน้าหนักส่วนสูงและมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์

ผู้เรียนมีน้าหนักส่วนสูงและมีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์

๑. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร
๒. ผู้เรียนเอื้ออาทรผู้อื่น และกตัญญู
กตเวทีต่อผู้พระคุณ
๓. ผู้เรียนยอมรับความคิด และวัฒนธรรม
ที่แตกต่าง
๔. ผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

๔๔
๒๑ โครงการส่งเสริมทักษะในการ
เรียนรู้ด้วยตนเองรักการ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง

๒๒ โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน

๑.เพื่อพัฒนาทักษะในการอ่านและการ
สื่อสารด้วยภาษามือ
๒.เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้และความสามารถตั้ง
คาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
ด้วยตนเองจากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้
และสื่อต่างๆ รอบตัว
๓. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันเป็น
กลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการ
เรียนรู้ระหว่างกัน
๔.เพื่อส่งเสริมให้สามารถใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี
สิ่งอานวยความสะดวกในการเรียนรู้
และนาเสนอผลงาน
นักเรียนจานวน ๒๗๘ คน มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการ
เลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย

๑. วางแผน และขอเสนอดาเนินการ
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
๓. การดาเนินการตามแผน
๔. นิเทศ กากับ ติดตาม
๕. ประเมินผลจัดทารายงานผล

๑.ผู้เรียนมีทักษะในการอ่านและการ
สื่อสารด้วยภาษามือ
๒. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้และความสามารถตั้งคาถามเพื่อ
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองจาก
ห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัว
๓. ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้
ระหว่างกัน
๔. ผู้เรียนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคโนโลยีสิ่งอานวยความ
สะดวกในการเรียนรู้และนาเสนอผลงาน

๑. วางแผน และขอเสนอดาเนินการ
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
๓. การดาเนินการตามแผน
๔. ประชุมกรรมการนักเรียน
๕. สรุปผลงานในรอบปี และนาเสนอ
แนวทางแก้ไข
๖. ประเมินผล จัดทารายงานผล

๑. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
๒. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้และฝึกตนเอง
เกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอ
ภาค และหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย
๓. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความ
รับผิดชอบร่วมกันในการรักษา
ผลประโยชน์ของโรงเรียน

๔๕
๒๓ โครงการกิจกรรมเสริม
หลักสูตร

๑.เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ
ความสามารถ ความถนัด และความ
สนใจของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาเต็มศักยภาพ
๒.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันเป็น
กลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการ
เรียนรู้ระหว่างกัน
๓.เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตรสถานศึกษา

๑. วางแผน และขอเสนอดาเนินการ
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
๓. การดาเนินการตามแผน
๔. นิเทศ กากับ ติดตาม
๕. ประเมินผล จัดทารายงานผล

๒๔ โครงการส่งเสริม
ความสามารถในการคิดอย่าง
เป็นระบบ คิดสร้างสรรค์

๑. เพื่อส่งเสริมนักเรียนสร้างผลงาน
จากการเข้าร่วมกิจกรรม ด้านศิลปะ
ดนตรี นาฏศิลป์ นันทนาการตาม
จินตนาการ
๒. เพื่อส่งเสริมนักเรียนสรุปความคิด
จากเรื่องที่อ่าน เห็น รับรู้และถ่ายทอด
โดยการเขียนหรือนาเสนอด้วยวิธีการ
อื่น ตามความคิดเป็นของตนเอง
๓. เพื่อส่งเสริมนักเรียนนาเสนอวิธีคิด
วิธีแก้ปัญหาด้วยการเขียนภาษามือ หรือ
วิธีการของตนเอง

๑. วางแผน และขอเสนอดาเนินการ
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
๓. การดาเนินการตามแผน
๔. นิเทศ กากับ ติดตาม
๕. ประเมินผล จัดทารายงานผล

๑. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร
๒.ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้
ระหว่างกัน
๓. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ
๑. ผู้เรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่านรับรู้
และถ่ายทอดโดยการเขียนหรือนาเสนอ
ด้วยวิธีการอื่น ตามความคิดเป็นของ
ตนเอง
๒. ผู้เรียนนาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วย
การเขียนภาษามือ หรือวิธีการของตนเอง
๓. ผู้เรียนกาหนดเปูาหมายคาดการณ์
ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
๔. ผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรม ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
นันทนาการตามจินตนาการ

๔๖
๔. เพื่อส่งเสริมนักเรียนในการกาหนด
เปูาหมายคาดการณ์ และการตัดสินใจ
๒๕ โครงการส่งเสริมทักษะการใช้ ๑.เพื่อส่งเสริมผู้เรียนสรุปความคิดจาก
ภาษามือไทย
เรื่องที่อ่าน เห็นหรือรับรู้และถ่ายทอด
โดยการเขียนหรือนาเสนอด้วยวิธีการ
อื่นตามความคิดของตนเอง
๒.เพื่อส่งเสริมผู้เรียนนาเสนอวิธีคิด วิธี
แก้ปัญหาด้วยภาษาเขียนภาษามือ
หรือวิธีการของตนเอง
๓.เพื่อส่งเสริมผู้เรียนกาหนดเปูาหมาย
คาดการณ์ ตัดสินใจ แก้ปัญหา โดยมี
เหตุผลประกอบ
๔.มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
๒๖ โครงการพัฒนาผู้เรียนตาม
๑. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่
หลักสูตร
จาเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
๒. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น

๑. วางแผน และขอเสนอดาเนินการ
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
๓. การดาเนินการตามแผน
๔. นิเทศ กากับ ติดตาม
๕. ประเมินผล จัดทารายงานผล

๑. ผู้เรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน
เห็นหรือรับรู้และถ่ายทอด โดยการเขียน
หรือนาเสนอด้วยวิธีการอื่นตามความคิด
ของตนเอง
๒. ผู้เรียนนาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วย
ภาษาเขียนภาษามือ หรือวิธีการของ
ตนเอง
๓. ผู้เรียนกาหนดเปูาหมาย คาดการณ์
ตัดสินใจ แก้ปัญหา โดยมีเหตุผลประกอบ
๔. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

๑. วางแผน และขอเสนอดาเนินการ
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
๓. การดาเนินการตามแผน
๔. นิเทศ กากับ ติดตาม
๕. ประเมินผล จัดทารายงานผล

๑.พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่
ละสาระเป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กาหนด
๒.ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตาม
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กาหนด
๓.ผลประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
การเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กาหนด
๔. ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตาม
เกณฑ์

๔๗
๒๗ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาล
จนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(เรียนฟรี ๑๕ปี

เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริม
และตอบสนองความต้องการ
ความสามารถ ความถนัด และความ
สนใจของผู้เรียนให้ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

๒๘ โครงการนิเทศการศึกษา

เพื่อนิเทศภายใน กากับ ติดตามและ
ตรวจสอบและนาผลไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนสอน

๒๙ โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา

๑. วางแผน
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ
๓. การดาเนินการตามแผน
๔. นิเทศ กากับ ติดตาม
๕. ประเมินผล รายงานผล

๑. วางแผน และขอเสนอดาเนินการ
จัดทาปฏิทินการนิเทศ
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ
๓. การดาเนินการตามแผน
๔. นิเทศ กากับ ติดตาม
๕. ประเมินผล จัดทารายงานผล
๑.เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
๑. วางแผน และขอเสนอดาเนินการ
เหมาะสาหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่อง ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ทางการได้ยินแต่ละกลุ่มและมีความ
๓. การดาเนินการตามแผน
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นมา
๔. นิเทศ กากับ ติดตาม
บูรณาการในหลักสูตรสถานศึกษา
๕. ประเมินผล จัดทารายงานผล
๒.เพื่อจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย
ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด
ความสามารถและการสนใจ
๓.เพื่อสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจน
สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง

จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
ครูผู้สอนได้รับการนิเทศภายใน กากับ
ติดตามและตรวจสอบ และนาผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๑. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา
เหมาะสาหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยินแต่ละกลุ่มและมีความ
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นมาบูรณา
การในหลักสูตรสถานศึกษา
๒. สถานศึกษาจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่
หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความ
ถนัด ความสามารถและการสนใจ
๓.สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง

๔๘
๓๐ โครงการพัฒนาบุคลากร

ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
เฉพาะบุคคล และกาหนดเปูาหมายเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
๓. เพื่อส่งเสริมครูออกแบบและจัดทา
แผนจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและมีการปรับ
แผนเป็นระยะ
๔. เพื่อส่งเสริมครูจัดกระบวนการ
เรียนรู้ตามแผนโดยใช้สื่อการเรียนรู้
และเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก
เหมาะสมกับผู้เรียน
๕. เพื่อส่งเสริมครูใช้เครื่องมือและ
วิธีการที่หลากหลายในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน และ
สรุปรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนเพื่อส่ง
ต่อชั้นเรียนถัดไป
๖. เพื่อส่งเสริมครูให้คาปรึกษาและ
แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียน และให้
คาแนะนาแก่ผู้ปกครองทั้งด้านการเรียน
และคุณภาพชีวิตของผู้เรียนด้วยความ
เสมอภาค

๑. วางแผน และขอเสนอดาเนินการ
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
๓. การดาเนินการตามแผน
๔. นิเทศ กากับ ติดตาม
๕. ประเมินผล จัดทารายงานผล

๑. ครูเข้าใจปรัชญาและหลักการของการ
จัดการศึกษาสาหรับคนพิการและสามารถ
นามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้
๒. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ใช้ข้อมูลในการรายงานแผนการจัดการ
เรียนเป็นรายบุคคลและกาหนดเปูาหมาย
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุและ
กาหนดเปูาหมายหรือพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนให้บรรลุตามหลักสูตรสถานศึกษา
๓. ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนโดย
ใช้สื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีอานวย
ความสะดวกและเหมาะสมกับผู้เรียน
๔. ครูมีการศึกษาวิจัย และพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลใน
การปรับการสอน
๕. ครูใช้เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย
ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน และสรุปรายงานผลการพัฒนา
ผู้เรียนเพื่อส่งต่อชั้นเรียนถัดไป
๖. ครูให้คาปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่
ผู้เรียน และให้คาแนะนาแก่ผู้ปกครองทั้ง
ด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตของผู้เรียน
ด้วยความ

๔๙
๓๑ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
และส่งเสริมปัญญาชาวบ้าน

๑. เพื่อจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้
เอื้อต่อการเรียนรู้
๒.เพื่อจัดห้องสมุดที่บริการสื่อการ
เรียนเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก
ที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและ
หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
๓. เพื่อสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากร
สถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง

๑. วางแผน และขอเสนอดาเนินการ
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
๓. การดาเนินการตามแผน
๔. นิเทศ กากับ ติดตาม
๕. ประเมินผล จัดทารายงานผล

๑. จัดให้มีเทคโนโลยี สิ่งอานวยความ
สะดวก สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ
หรือบริการความช่วยเหลือ อื่นใดสาหรับ
ผู้เรียนเพียงพอ
๒.มีการสร้างพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
๓. จัดห้องสมุดที่บริการสื่อการเรียน
เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม

๓๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรเห็น
พัฒนาสภาพแวดล้อมใน
ความสาคัญและประโยชน์ของการ
สถานศึกษา
ปลูกต้นไม้ พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และ
สร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม ทาให้นักเรียน
มีสุขภาพอนามัยดี มีจิตใจอ่อนโยน
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิต
สาธารณะ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. วางแผน และขอเสนอดาเนินการ
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
๓. การดาเนินการตามแผน
๔. นิเทศ กากับ ติดตาม
๕. ประเมินผล จัดทารายงานผล

๑. นักเรียน ครู และบุคลากรตระหนัก รู้
คุณค่า ร่วมอนุรักษ์ และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม
๒. สถานศึกษามีการจัดหรือปรับ
สภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนได้เรียนอย่าง
ปลอดภัย และมีความสุข ห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการรวมทั้งอาคารเรียนมั่นคง
อยู่ในสภาพใช้การได้ดี

๕๐
๓๓ โครงการพัฒนาศูนย์การ
๑.เพื่อสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
เรียนรู้งานอาชีพตามหลัก
ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากร
สถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อส่งเสริมสถานศึกษามีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสานศึกษา
กับชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

๑. วางแผน และขอเสนอดาเนินการ
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
๓. การดาเนินการตามแผน
๔. นิเทศ กากับ ติดตาม
๕. ประเมินผลจัดทารายงานผล

๓๔ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี

๑. วางแผนดาเนินงาน
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
๓. การดาเนินการตามแผน
๔. นิเทศ กากับ ติดตาม
๕. ประเมินผล รายงานผล

๓๕ โครงการปรับปรุงอาคาร
สถานที่และระบบ
สาธารณูปโภคของโรงเรียน

๑. เพื่อสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากร
สถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อส่งเสริมสถานศึกษามีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสานศึกษา
กับชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจัดหรือปรับสภาพแวดล้อมให้
ผู้เรียนได้เรียนอย่างปลอดภัย และมี
ความสุข ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
รวมทั้งอาคารเรียนมั่นคงอยู่ในสภาพ
ใช้การได้ดี

๑. วางแผนดาเนินงาน
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
๓. การดาเนินการตามแผน
๔. นิเทศ กากับ ติดตาม
๕. ประเมินผล รายงานผล

๑. สถานศึกษามีกาสร้างพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและบุคลากรสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้อง
๒. สถานศึกษาจัดห้องสมุดที่บริการสื่อ
การเรียนเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก
ทีเ่ อื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
๑. สถานศึกษาจัดให้มีเทคโนโลยีสิ่ง
อานวยความสะดวก สื่อการเรียนรู้และ
บริการความช่วยเหลืออื่นใดสาหรับผู้เรียน
เพียงพอ
๒. สถานศึกษาจัดโครงการกิจกรรมพิเศษ
เพื่อตอบเสนอนโยบายจุดเน้นตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษา
โดยมีผลการดาเนินงานบรรลุตาม
เปูาหมาย
สถานศึกษาจัดหรือปรับสภาพแวดล้อมให้
ผู้เรียนได้เรียนอย่างปลอดภัย และมี
ความสุข ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
รวมทั้งอาคารเรียนมั่นคงอยู่ในสภาพใช้
การได้ดี

๕๑
๓๖ โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศสื่อเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา

๓๗ โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

๓๘ โครงการประสานเครือข่าย
เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา

๓๙ โครงการสร้างเครือข่ายงาน
อาชีพ

๑.เพื่อจัดให้มีเทคโนโลยีสิ่งอานวย
ความสะดวกสื่อการเรียนรู้ แหล่ง
เรียนรู้ และหรือบริการความ
ช่วยเหลืออื่นใดสาหรับผู้เรียนเพียงพอ
๒.เพื่อจัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อการ
เรียนรู้เทคโนโลยีสิ่งอานวยความ
สะดวกที่เอื้อให้ผู้เรียนด้วยตนเองและ
หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
๑. เพื่อจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
ที่มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมถึง
ผู้เรียนทุกคน
๒.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ปกครอง
และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษา

๑. วางแผน และขอเสนอดาเนินการ
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
๓. การดาเนินการตามแผน
๔. นิเทศ กากับ ติดตาม
๕. ประเมินผล จัดทารายงานผล

๑.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ปกครอง
และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษา
๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร
ภายใน สถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัวชุมชนและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
๑.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ปกครอง
และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

๑. วางแผน และขอเสนอดาเนินการ
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
๓. การดาเนินการตามแผน
๔. นิเทศ กากับ ติดตาม
๕. ประเมินผล รายงานผล

๑.ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสถานศึกษา
๒.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายใน สถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัวชุมชนและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง

๑. วางแผน และขอเสนอดาเนินการ
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร
ภายใน สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา

๑. วางแผน และขอเสนอดาเนินการ
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
๓. การดาเนินการตามแผน
๔. นิเทศ กากับ ติดตาม
๕. ประเมินผล รายงานผล

๑. สถานศึกษาจัดให้มีเทคโนโลยีสิ่ง
อานวยความสะดวกสื่อการเรียนรู้ แหล่ง
เรียนรู้ และหรือบริการความช่วยเหลืออื่น
ใดสาหรับผู้เรียนเพียงพอ
๒. สถานศึกษาจัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อ
การเรียนรู้เทคโนโลยีสิ่งอานวยความ
สะดวกที่เอื้อให้ผู้เรียนด้วยตนเองและหรือ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
๑. สถานศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมถึง
ผู้เรียนทุกคน
๒. ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาสถานศึกษา

๕๒

๔๐ โครงการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพของ
สถานศึกษา

พัฒนาสถานศึกษา
๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร
ภายใน สถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัวชุมชนและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
๑. เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
๒. เพื่อนาผลการประเมินระบบการ
ประกันคุณภาพภายในและภายนอก
มาใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๓. ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจผลการ บริหารงานและผลการ
พัฒนาผู้เรียน

๓. การดาเนินการตามแผน
๔. นิเทศ กากับ ติดตาม
๕. ประเมินผล รายงานผล

กับครอบครัวชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

๑.เสนอโครงการขออนุมัติ
๒.แต่งตั้งคณะกรรมการ
๓. ประชุมคณะกรรมการ
๔.ปฏิบัติกิจกรรมตามแผน
๕.สรุปรายงานผลการ

๑. สถานศึกษาดาเนินการจัดระบบการ
ประกันคุณภาพภายในมีการกาหนด
มาตรฐานของสถานศึกษาโดยใช้มาตรฐาน
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ๑๕
มาตรฐาน
( สพฐ. )
จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและ
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง
และมีแฟูมพัฒนางานครู และแฟูมพัฒนา
งานดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินจัดทารายงานประจาปี ที่เป็น
รายงานการประกันคุณภาพภายใน
๑.๑มาตรฐานสถานศึกษา
๑.๒รายงานประจาปีของสถานศึกษา
๒. ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจผล
การบริหารงานและการประกันคุณภาย
ภายในโดยสถานศึกษา และต้นสังกัด

๕๓
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
๔๑ และจัดการศึกษา

๔๒ โครงการส่งเสริมงานอาชีพ
เพื่อการมีงานทา

๑. เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการประจาที่
สอดคล้องกับกลยุทธ์การดาเนินงาน
ของสถานศึกษา
๒.เพื่อพัฒนาแผนงาน/งานกิจกรรม/
โครงการให้มีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อจัดทาคู่มือการบริหารงานและ
เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานสถานศึกษา
๔. เพื่อจัดทาเอกสารขอตั้งงบประมาณ
ประจาปี
๕. เพื่อนิเทศให้คาปรึกษาการเขียน
โครงการกิจกรรมการเสนอของ
งบประมาณการทาโครงการ
๖.เพื่อติดตามผลการดาเนินงาน
โครงการ
7. เพื่อจัดทาข้อมูลการเงิน บัญชีใน
ระบบ GFMIS ที่มีประสิทธิภาพ
๑.เพื่อส่งเสริมทักษะในการพึ่งพาตนเอง
และทางานร่วมกับผู้อื่นได้
๒.เพื่อส่งเสริมทักษะในการทางาน
มุ่งมั่นทางานจนสาเร็จ และภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง
๓. เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนสนใจ และมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต

๑. เสนอโครงการขออนุมัติ
๒.แต่งตั้งคณะกรรมการ
๓.ประชุมคณะกรรมการ
๔.ปฏิบัติกิจกรรมตามแผน
๕. สรุปรายงานผลการดาเนินงาน

๑. วางแผน และขอเสนอดาเนินการ
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
๓. การดาเนินการตามแผน
๔. นิเทศ กากับ ติดตาม
๕. ประเมินผลจัดทารายงาน

๑.ร้อยละ ๙๕สถานศึกษาจัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับกล
ยุทธ์การดาเนินงานของสถานศึกษา
๒.ร้อยละ ๙๕จัดทาเอกสารคู่มือการ
บริหารงานของสถานศึกษา
๓.ร้อยละ ๙๕สถานศึกษาจัดทาเอกสารขอ
ตั้งงบประมาณประจาปี
๔.ร้อยละ ๙๕สถานศึกษานิเทศให้
คาปรึกษาการเขียนโครงการกิจกรรมการ
เสนอของงบประมาณการทาโครงการ
๕. ร้อยละ ๙๕สถานศึกษาติดตามผลการ
ดาเนินงานโครงการ

๑. ผู้เรียนมีทักษะในการพึ่งพาตนเอง และ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
๒. ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน มุ่งมั่น
ทางานจนสาเร็จ และภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง
๓.ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ
และมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต

๕๔
ชื่อ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
๔๓ โครงการเผยแพร่ความรู้สู่
ประชาคมอาเซียน
ที่

๔๔ โครงการระดมทุนเพื่อ
พัฒนาการจัดการศึกษา

๔๕ โครงการส่งเสริมมารยาทงาม
อย่างไทย

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
๑. เพื่อส่งเสริมนักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่านและแสวงหาความรู้และ
ความสามารถตั้งคาถามเพื่อค้นคว้า หา
ความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองจากห้องสมุด
แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว
๒. เพื่อส่งเสริมนักเรียนเรียนรู้ร่วมกัน
เป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อ
การเรียนรู้ระหว่างกัน
๓. จัดโครงการกิจกรรมพิเศษหรือ
ตอบสนองนโยบายจุดเน้นตามแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา
เพื่อส่งเสริมผู้ปกครองและชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมเข้ามามาส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษา

เพื่อจัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมาย วิสัยทัศน์
ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา
ตามคาขวัญของโรงเรียน คือ “
มารยาทดี มีวินัย
ใฝุเรียนรู้ สู่อาชีพ ”

วิธีดาเนินการ

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

๑. วางแผน และขอเสนอดาเนินการ
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
๓. การดาเนินการตามแผน
๔. นิเทศ กากับ ติดตาม
๕. ประเมินผล จัดทารายงานผล

๑. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้และความสามารถตั้งคาถามเพื่อ
ค้นคว้า หาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองจา
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ
รอบตัว
๒. ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้
ระหว่างกัน

๑. วางแผน
๒. ดาเนินงาน
๓. จัดซื้อและจัดหาอุปกรณ์
๔. ให้บริการดูแลสุขภาพ
๕. ส่งต่อนักเรียนไปสถานบริการ
๖. รายงานผลการดาเนินงาน
๑. วางแผน
๒. ออกคาสั่ง และประชุมชี้แจง
๓. ดาเนินการ
๔. สรุปรายงานผลการดาเนินการ

ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเข้า
มามาส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา

๑. โรงเรียนจัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมาย วิสัยทัศน์
ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา
๒. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
คาขวัญของทางโรงเรียน คือ “ มารยาทดี
”

๕๕
๔๖ กิจกรรมบริการสุขภาพ

๔๗ กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน

๔๘ กิจกรรมเยี่ยมบ้าน นักเรียน

๔๙ กิจกรรมเฝูาระวังการ
เจริญเติบโต

นักเรียนจานวน ๒๗๘ คน มีความรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับสุขนิสัย
สุขภาพทางกายและสุขภาพจิตของ
ตนเองและสามารถนาความรู้ไปใช้ใน
การปฏิบัติตนในชีวิตประจาวัน

๑. วางแผน
๒. ดาเนินงาน
๓. จัดซื้อและจัดหาอุปกรณ์
๔. ให้บริการดูแลสุขภาพ
๕. ส่งต่อนักเรียนไปสถานบริการ
๖. รายงานผลการดาเนินงาน
๑. เพื่อจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่ ๑. วางแผน
มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมถึง
๒. ออกคาสั่ง และประชุมชี้แจง
ผู้เรียนทุกคน
๓. ดาเนินการ
๒.เพื่อให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามี ๔. สรุปรายงานผลการดาเนินการ
ส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา

๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตของ
ตนเอง
๒. นักเรียนนาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติ
ตนในชีวิตประจาวัน

๑. เพื่อจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่
มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมถึง
ผู้เรียนทุกคน
๒.เพื่อให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา

๑. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุก
คน
๒. โรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชนมีความ
เข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อกัน

๑. วางแผน
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุม
ชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง
๓. ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนแยกตามสาย
ตามอาเภอ
๔. สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
นักเรียนจานวน ๒๗๘ คน มีน้าหนัก ๑. วางแผน
ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตาม ๒. ดาเนินงาน
เกณฑ์
๓. ชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง
๔. ทดสอบสมรรถภาพ
๕. ให้อาหารเสริม (นม) และออกกาลัง
กาย
๖. รายงานผลการเนินงาน

๑. ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลถมถึงผู้เรียนทุก
คน
๒. ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาสถานศึกษา

นักเรียน ร้อยละ ๘๕ มีน้าหนักส่วนสูง
และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์

๕๖
๕๐ กิจกรรมตรวจสุขภาพประจาปี นักเรียน จานวน ๒๗๘ คน ได้รับการ
ตรวจสุขภาพและแก้ไขปัญหาสุขภาพ

๑. วางแผน
๒. ดาเนินงาน
๓. ประสานงานเจ้าหน้าที่
๔. ตรวจสุขภาพนักเรียน
๕. ส่งต่อนักเรียนให้สถานบริการ
๖. รายงานผลการดาเนินงาน

นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริม การตรวจ
สุขภาพ และรักษาปัญหาสุขภาพ

๕๑ กิจกรรม TO BE NUMBER
ONE

๑. วางแผน
๒. ดาเนินงาน
๓. รับสมัครสมาชิก TO BE NUMBER
ONE
๔. จัดทาทะเบียน TO BE NUMBER
ONE
๕. ตั้งศูนย์เพือ่ นใจวัยรุ่น
๖. ให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม TO BE
NUMBER ONE
๗. ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดกิจกรรม TO BE NUMBER
ONE
๘. เข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเกี่ยวกับ TO BE
NUMBER ONE
๙. จัดนิทรรศการ TO BE NUMBER
ONE
๑๐. รายงานผลการดาเนินงาน

๑. นักเรียนทุกคนเป็นสมาชิกโครงการTO
BE NUMBER ONE
๒. โรงเรียนมีเครือข่ายในการพัฒนาทักษะ
ในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๑. เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม TO
BE NUMBER ONE
๒. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการปฏิเสธ และ
ชักชวนไม่ให้เพื่อนเสพยาเสพติดและ
สิ่งมอมเมา
๓. เพื่อให้นักเรียนไม่เสพสิ่งเสพติด
และปลอดจากสิ่งมอมเมา
๔. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์

๕๗
๕๒ กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
โลก

๕๓ กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่

๑. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด
๒. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการปฏิเสธและ
ชักชวนไม่ให้เพื่อเสพยาเสพติด
๓. เพื่อให้นักเรียนไม่เสพสิ่งเสพติดและ
ปลอดจากสิ่งมอมเมา

๑. วางแผน
๒. ดาเนินงาน
๓. เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโทษของ สิ่งเสพติดและสิ่ง
มอมเมา
๔. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่องยา
เสพติด
๕. จัดกิจกรรมฝึกทักษะ การปฏิเสธและ
ชักชวนไม่ให้เพื่อนเสพยาเสพติด
๖. กิจกรรมตอบปัญหา
๗. รายงานผลการดาเนินงาน
๑. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ๑. วางแผน
เกี่ยวกับโทษของบุหรี่
๒. ดาเนินงาน
๒. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักการปฏิเสธ และ ๓. เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ ความ
ชักชวนไม่ให้เพื่อเสพบุหรี่และสิ่งมอม เข้าใจเกี่ยวกับโทษของ สิ่งเสพติดและสิ่ง
เมา
มอมเมา
๓. เพื่อให้ผู้เรียนไม่เสพสิ่งเสพติด บุหรี่ ๔. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่องบุหรี่
และปลอดจากสิ่งมอมเมา
๕. จัดกิจกรรมฝึกทักษะ การปฏิเสธและ
ชักชวนไม่ให้เพื่อเสพยาเสพติด
๖. กิจกรรมตอบปัญหา
๗. รายงานผลการดาเนินงาน

๑. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โทษของยาเสพติด
๒. นักเรียนรู้จักการปฏิเสธและชักชวน
ไม่ให้เพื่อเสพยาเสพติด
๓. นักเรียนไม่เสพสิ่งเสพติดและปลอด
จากสิ่งมอมเมา

๑. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โทษของบุหรี่
๒. ผู้เรียนรู้จักการปฏิเสธ และชักชวน
ไม่ให้เพื่อเสพบุหรี่และสิ่งมอมเมา
๓. ผู้เรียนไม่เสพสิ่งเสพติด บุหรี่ และ
ปลอดจากสิ่งมอมเมา

๕๘

ชื่อ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
งาน/โครงการ/กิจกรรม
๕๔ กิจกรรมรณรงค์
๑. นักเรียนจานวน ๒๗๘ คน มีความรู้และความเข้าใจ
ไข้เลือดออก
เกี่ยวกับสุขนิสัย สุขภาพทางกายและสุขภาพจิตของ
ตนเองและสามารถนาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติตนใน
ชีวิตประจาวัน
ที่

๕๕ กิจกรรมพี่ดูแลน้อง

วิธีดาเนินการ

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ
๒. ประชุมคณะกรรมการ
๓. ดาเนินงาน
- สารวจและทาลายแหล่ง
ลูกน้ายุงลาย
- ให้ความรู้เรื่อง
ไข้เลือดออก
๔. นิเทศ กากับ ติดตาม
๕. รายงานผลการ
ดาเนินงาน
๑. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ๑. เสนอโครงการขออนุมัติ
๒. เพื่อให้ผู้เรียนยอมรับความคิด และวัฒนธรรมที่
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ
แตกต่าง
๓. ประชุมคณะกรรมการ
๓. เพื่อให้ผู้เรียนเอื้ออาทรผู้อื่น และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี ๔. ปฏิบัติกิจกรรมตามแผน
พระคุณ
๕. สรุปรายงานผลการ
๔. เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตามระเบียบและข้อกาหนดของ
ดาเนินงาน
สถานศึกษา
๕. เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจวัตรประจาวันได้ทั้งส่วนตัว
ครอบครัว และสังคม

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขนิสัย
สุขภาพกาย และสุขภาพจิตของตนเอง
๒. นักเรียนนาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติตนใน
ชีวิตประจาวัน

๑. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร ร้อยละ ๘๕
๒. ผู้เรียนเอื้ออาทรผู้อื่น และกตัญญูกตเวทีต่อผู้
มีพระคุณ ร้อยละ ๙๐
๓. ผู้เรียนยอมรับความคิด และวัฒนธรรมที่
แตกต่าง ร้อยละ ๙๐
๔. ผู้เรียนปฏิบัติตามระเบียบและข้อกาหนดของ
สถานศึกษา ร้อยละ ๘๐
๕. เพือ่ ให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจวัตรประจาวันได้ทั้ง

๕๙
ชื่อ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วิธีดาเนินการ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
๕๖ กิจกรรมวันมาฆบูชา
๑. เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ๑. เสนอโครงการขออนุมัติ
๒. เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ทั้งในและนอก ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษา
๓. ประชุมคณะกรรมการ
๔. ปฏิบัติกิจกรรมตามแผน
๕. สรุปรายงานผล
๕๗ กิจกรรมถวายเทียนจานา ๑. เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ๑. เสนอโครงการขออนุมัติ
พรรษา
๒. เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ทั้งในและนอก ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษา
๓. ประชุมคณะกรรมการ
๔. ปฏิบัติกิจกรรมตามแผน
๕. สรุปรายงานผล
๕๘ กิจกรรมวันวิสาขบูชา
๑. เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ๑. เสนอโครงการขออนุมัติ
๒. เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ทั้งในและนอก ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษา
๓. ประชุมคณะกรรมการ
๔. ปฏิบัติกิจกรรมตามแผน
๕๙ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๑. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ความสาคัญของ ๑. เสนอโครงการขออนุมัติ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ
๒. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก มีความสุข
๓. ประชุมคณะกรรมการ
สนุกสนาน
๔. ปฏิบัติกิจกรรมตามแผน
๕. สรุปรายงานผลการ

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
๑. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร
๒. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ทั้งในและ
นอกสถานศึกษา
๑.นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร
๒. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ทั้งในและ
นอกสถานศึกษา
๑. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร
๒. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ทั้งในและ
นอกสถานศึกษา
๑. นักเรียน ร้อยละ ๘๕ มีความรู้ ความเข้าใจ
ความสาคัญของกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
๒. นักเรียน ร้อยละ ๘๕ มีความกล้าแสดงออก
มีความสุขในการร่วมกิจกรรม

๖๐
ชื่อ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
งาน/โครงการ/กิจกรรม
๖๐ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม
วันสาคัญต่างๆ ของไทย
๒. เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๓. เพื่อให้นักเรียนมีความกตัญญูรู้คุณบิดามารดา และครู
อาจารย์
๔. เพื่อให้นักเรียนได้รับการจัดกิจกรรมและทักษะต่าง ๆ
ในกิจกรรมให้หลากหลายเป็นการกระตุ้นในการเรียนการ
สอนและเพิ่มความแข็งแรงของสุขภาพกายและใจให้แก่
ผู้เรียน
ที่

วิธีดาเนินการ

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

๑. เสนอโครงการขออนุมัติ
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ
๓. ประชุมคณะกรรมการ
๔. ปฏิบัติกิจกรรมตามแผน
๕. สรุปรายงานผลการ
ดาเนินงาน

๑. ผู้เรียนมีทักษะในการพึ่งพาตนเองทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ร้อยละ ๘๐ อยู่ในระดับ ดีมาก
๒. ผู้เรียนวางแผนการทางานเป็น มุ่งมั่นทางาน
อย่างมีความสุขจนสาเร็จได้ ร้อยละ ๘๐ อยู่ใน
ระดับ ดีมาก

๖๑
๑๓.ผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา
๑๓.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย
ด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
๑.๑ มีน้าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน
๑.๒ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน
๑.๔ หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค
อุบัติเหตุภัยและสิ่งเสพติด
รวมเฉลี่ย
มาตรฐานที่ ๒เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์
และจิตใจ
๒.๑ ร่าเริง แจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
๒.๒ มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
๒.๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองให้เหมาะสมกับวัย
๒.๔ ชื่นชมศิลปะดนตรี การเคลื่อนไหว และรัก
ธรรมชาติ
รวมเฉลี่ย
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
๓.๑ มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของ
พ่อ แม่ ครูอาจารย์
๓.๒ มีความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน
๓.๓ เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
๓.๔ ประพฤติตนตามขนบธรรมเนียม ประเพณี
ท้องถิ่น วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
รวมเฉลี่ย
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา
๔.๑ สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ
และรักการเรียนรู้
๔.๒ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิด

ระดับคุณภาพ
ปรับป
รุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีเยี่ยม


๗๕.๐๐
๘๐.๐๐
๘๐.๐๐
๙๐.๐๐
๘๑.๐๐

๙๐.๐๐
๙๐.๐๐
๗๕.๐๐
๘๐.๐๐
๘๓.๐๐

๗๕.๐๐
๗๕.๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๘๕.๐๐

๘๐.๐๐
๗๕.๐๐

๖๒
มาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย
จากประสบการณ์การเรียนรู้
๔.๓ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัยหรือ
สภาพและระดับความพิการ
๔.๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
รวมเฉลี่ย
ด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
๕.๑ ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติ
ของการจัดการศึกษาปฐมวัยและสามารถนามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์
๕.๒ ครูจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ
สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและความต้องการจาเป็นพิเศษ
เฉพาะบุคคล
๕.๓ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิง
บวก
๕.๔ ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีเหมาะสมสิ่งอานวย
ความสะดวก และปรับสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
๕.๕ ครูใช้เครื่องมือวัดและประเมินพัฒนาการ
ของเด็กอย่างหลากหลายเหมาะสมกับศักยภาพ
ของแต่ละบุคคลและสรุปรายงานผลพัฒนาการ
ของเด็กแก่ผู้ปกครอง
๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตน
รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการจัด
ประสบการณ์
๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้

ระดับคุณภาพ
ปรับป
รุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีเยี่ยม

๗๕.๐๐
๗๕.๐๐
๙๐.๐๐
๗๙.๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐
๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐
๑๐๐

๖๓
มาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย

ระดับคุณภาพ
ปรับป
รุง

พอใช้

ดี

ตลอดเวลา
๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง
๕.๙ ครูมีวุฒิและความรู้ความสารถในด้าน
การศึกษาปฐมวัย และการศึกษาพิเศษเฉพาะ
ความพิการ
๕.๑๐ ครูจัดทาข้อมูลก่อน ระหว่าง และหลัง
การจัดการเรียนรู้ และนามาไตร่ตรองเพื่อใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก

ดีมาก

ดีเยี่ยม
๑๐๐
๑๐๐

๑๐๐

๕.๑๑ ครูมีทักษะในการสื่อสารสาหรับเด็กที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน ส่งเสริมการ
สื่อสารของเด็กและมีทักษะในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการดารงชีวิตของเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน
รวมเฉลี่ย
มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
๖.๑ ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัด
การศึกษาของปฐมวัย
๖.๒ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา และ
ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๖.๓ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัย
เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
๖.๔ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้
บรรลุเปูาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา
๖.๕ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
๖.๖ ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทาง

๑๐๐
๑๐๐

๕
๕
๕
๕
๕
๕

๖๔
มาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย
วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัย
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา
๖.๗ เด็ก ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการ
บริหารจัดการศึกษาปฐมวัย
ระดับที่ได้

ระดับคุณภาพ
ปรับป
รุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

๕
๕


มาตรฐานที่ ๗แนวการจัดการศึกษา
๗.๑ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาและนาสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๗.๒ มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝุาย
ตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
๗.๓ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้
และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
๗.๔ สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น
๗.๕ จัดสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็ก
อย่างรอบด้าน
ระดับที่ได้
มาตรฐานที่ ๘สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง
๘.๑ กาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา
๘.๒ จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
๘.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการจัดการ
๘.๔ ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ
ดาเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

ดีเยี่ยม

๓.๒๐
๔
๔
๔
๔
๔

๔
๕
๔
๔

๖๕
มาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย
การศึกษาของสถานศึกษา
๘.๕ นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๘.๖ จัดทารายงานประจาปีที่เป็นราย
งานการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับที่ได้
ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้
๙.๑เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
เด็กและบุคลากรในสถานศึกษา
๙.๒มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ระดับที่ได้
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๐การพัฒนาสถานศึกษาให้
บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และ
จุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา
๑๐.๑จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุ
ตามเปูาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น
ของการศึกษาปฐมวัย
๑๐.๒ผลการดาเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย
ระดับที่ได้

ด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ ๑๑การจัดกิจกรรมตามนโยบาย
และแนวทางปฏิรูปการศึกษา เพื่อยกระดับ
คุณภาพให้สูงขึ้น

ระดับคุณภาพ
ปรับป
รุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีเยี่ยม

๔
๔
๔


๕
๕
๕



๕
๕
๕



๖๖
มาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย

ระดับคุณภาพ
ปรับป
รุง

พอใช้

๑๑.๑จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน
ตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
๑๑.๒ผลการดาเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย
ระดับที่ได้
คะแนนรวมเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ

ดี

ดีมาก

๕
๕
๕
๙๕.๐๐
ระดับดีเยี่ยม

ตารางเทียบเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนที่คานวณได้ (เต็ม ๑๐๐คะแนน)
๙๐.๐๐ – ๑๐๐.๐๐
๗๕.๐๐ – ๘๙.๙๙
๖๐.๐๐ – ๗๔.๙๙
๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙
๐.๐๐ – ๔๙.๙๙

ดีเยี่ยม

ระดับคุณภาพ
๕
๔
๓
๒
๑

แปลคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๖๗
๑๓.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปรับปรุง
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ
๑.๑มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออก
กาลังกาย
๑.๒มีน้าหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์
๑.๓ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และการล่วงละเมิด
ทางเพศ
๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม
๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น
๑.๖ สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/
นันทนาการตามจินตนาการ
คะแนนเฉลี่ย
มาตรฐานที่ ๒ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
๒.๑มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
๒.๒เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ
๒.๓ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง
๒.๔ตระหนัก รู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม
คะแนนเฉลี่ย

พอใช้

ระดับคุณภาพ
ดี
ดีมาก

ดีเยี่ยม


๙๐.๐๐
๘๖.๐๐
๘๘.๐๐
๙๐.๐๐
๙๘.๐๐
๙๒.๐๐
๙๐.๘๐

๙๘.๕๐
๙๗.๐๐
๙๗.๐๐
๘๗.๐๐
๙๕.๖๐

๖๘
มาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๓ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
๓.๑ มีทักษะในการอ่านและการสื่อสารด้วย
ภาษามือ
๓.๒ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้
และสามารถตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติมด้วยตนเองจากห้องสมุดแหล่ง
เรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัว
๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
๓.๔ สามารถใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกใน
การเรียนรู้และนาเสนอผลงาน
คะแนนเฉลี่ย
มาตรฐานที่ ๔ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล
๔.๑สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน เห็น รับรู้
และถ่ายทอดโดยการเขียนหรือนาเสนอด้วย
วิธีการอื่นตามความคิดของตนเอง
๔.๒นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา
เขียนหรือภาษามือ หรือวิธีการของตนเอง
๔.๓กาหนดเปูาหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
๔.๔มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ
คะแนนเฉลี่ย
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่
จาเป็นตามหลักสูตร
๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่ม
สาระเป็นไปตามเกณฑ์
๕.๒ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตาม
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์

ปรับปรุง

ระดับคุณภาพ
พอใช้
ดี
ดีมาก

ดีเยี่ยม


๘๕.๕๐
๗๕.๐๐
๙๔.๐๐
๗๙.๐๐
๘๒.๒๐

๘๑.๕๐
๘๑.๐๐
๘๑.๐๐
๘๑.๐๐
๘๑.๒๐

๕
๕

๖๙
๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตาม
เกณฑ์
ระดับที่ได้
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน
รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
ได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
๖.๑ มีทักษะในการพึ่งพาตนเอง และ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
๖.๒ มีทักษะในการทางาน มุ่งมั่นทางานจน
สาเร็จ และภูมิใจในผลงานของตนเอง
๖.๓ มีความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ
และมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต
คะแนนเฉลี่ย
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
๗.๑ครูเข้าใจปรัชญาและหลักการของการจัด
การศึกษาสาหรับคนพิการ และสามารถนามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้
๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
เฉพาะบุคคล และกาหนดเปูาหมายเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนให้บรรลุตรมหลักสูตร
สถานศึกษา
๗.๓ ครูออกแบบและแผนการจัดการเรียนรู้
ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
มีการปรับแผนเป็นระยะ
๗.๔ ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนโดย
ใช้สื่อการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสิ่งอานวย
ความสะดวกที่เหมาะสมกับผู้เรียน
๗.๕ ครูใช้เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย
ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและสรุปรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน
เพื่อส่งต่อชั้นเรียนถัดไป

๕
๕
๕

๙๕.๐๐
๙๕.๐๐
๙๖.๐๐
๙๕.๒๐

๔

๔

๔
๕

๔

๗๐
๗.๖ ครูให้คาปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่
ผู้เรียน และให้คาแนะนาแก่ผู้ปกครองทั้งด้าน
การเรียนและคุณภาพชีวิตของผู้เรียนด้วย
ความเสมอภาค
๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้
ผลในการปรับสอน
๗.๘ ครูมีคุณวุฒิหรือความรู้ความสามารถ
ด้านการศึกษาพิเศษโดยเฉพาะมีทักษะใน
การใช้ภาษามือเพื่อการสื่อสารกับผู้เรียน
และสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้
พัฒนาเต็มศักยภาพ
๗.๙ ครูมีความเมตตา เอาใจใส่ดูแลผู้เรียน
และมีศรัทธาต่อการช่วยเหลือคนพิการ
๗.๑๐ ครุมีความรับผิดชอบต่อการจัดการ
เรียนการสอนเต็มเวลาและเต็ม
ความสามารถ
ระดับที่ได้
มาตรฐานที่ ๘ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นาและ
ความคิดริเริ่ม และมีเจคติที่ดีต่อการจัด
การศึกษาสาหรับคนพิการ
๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและ
การจัดการ
๘.๓ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาตามวัตถุประสงค์ให้บรรลุ
เปูาหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
๘.๔ผู้บริหารพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ให้ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริม
ให้ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาผู้เรียน
๘.๕ ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทาง
วิชาการแก่บุคลากร และปฏิบัติหน้าที่เต็ม
ศักยภาพ และเต็มเวลา

๕

๔

๔

๕
๔
๔

๕

๕

๕
๕

๕

๗๑
๘.๖ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
พึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา
ระดับที่ได้
มาตรฐานที่ ๙คณะกรรมการสถานศึกษา
และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษากากับ
ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ของสถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จตาม
เปูาหมาย
๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาสถานศึกษา
ระดับที่ได้
มาตรฐานที่ ๑๐สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน
๑๐.๑หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมกับ
ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินแต่
ละกลุ่มและนาบริบทของท้องถิ่นมาบูรณา
การในหลักสูตรสถานศึกษา
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้
ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด
ความสามารถและความเข้าใจ
๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริม
และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ
ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ
๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง
๑๐.๕ นิเทศภายใน กากับ ติดตาม
ตรวจสอบและนาผลไปปรับปรุงการเรียน
การสอน

๕
๕

๕
๕
๔
๕


๔

๕

๔

๔
๔

๗๒
๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุก
คน
ระดับที่ได้
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
๑๑.๑ จัดหรือปรับสภาพห้องเรียนให้ผู้เรียน
ได้เรียนอย่างปลอดภัยและมีความสุข
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ รวมทั้งอาคาร
เรียนมั่นคงอยู่ในสภาพใช้การได้ดี
๑๑.๒จัดให้มีเทคโนโลยี สิ่งอานวยความ
สะดวก สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ
หรือบริการความช่วยเหลืออื่นใดสาหรับ
ผู้เรียนเพียงพอ
๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง
และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
๑๑.๔ จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
บริการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และฝึก
ทักษะการดาเนินชีวิตอิสระให้แก่ผู้เรียน
ระดับที่ได้
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง
๑๒.๑ กาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
๑๒.๒ จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
๑๒.๓จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา
๑๒.๔ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา

๔
๔


๕

๕

๕
๕
๕

๕

๕

๔
๔

๗๓
๑๒.๕ นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๑๒.๖ จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน
ระดับที่ได้
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้
๑๓.๑มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากร
ของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน องค์กรที่
เกี่ยวข้อง
ระดับที่ได้
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที๑่ ๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา
๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้นของสถานศึกษา
๑๔.๒ผลการดาเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียน
บรรลุตามเปูาหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญาและ
จุดเน้นของสถานศึกษา
ระดับที่ได้
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ ๑๕การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับสูงขึ้น

๔
๔
๔



๕

๕
๕

๕
๕
๕



๗๔
๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา
๑๕.๒ ผลการดาเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย
ระดับที่ได้
คะแนนเฉลี่ยรวม
ระดับคุณภาพ

๕
๕
๕
๙๔.๘๓
ดีเยี่ยม

ตารางเทียบเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนที่คานวณได้ (เต็ม ๑๐๐คะแนน)
๙๐.๐๐ – ๑๐๐.๐๐
๗๕.๐๐ – ๘๙.๙๙
๖๐.๐๐ – ๗๔.๙๙
๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙
๐.๐๐ – ๔๙.๙๙

ระดับคุณภาพ
๕
๔
๓
๒
๑

แปลคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๗๕
๑๔. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก จากสานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ . รอบแรก เมื่อวันที่ ๒๓ ถึงวันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๔๖ รอบสอง เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ถึงวันที่ ๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑และรอบสาม เมื่อวันที่ ๑๑ ถึง
วันที่ ๑๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน ๓ ด้าน คือ ผู้บริหาร ด้านครู และ ด้าน
ผู้เรียน ซึ่งสรุปผลการประเมิน โดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้
๑. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม
การจัดการศึกษาปฐมวัย ประเภทความพิการทางสติปัญญา
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ / ตัวบ่งชี้ย่อย
ระดับ ปรับปรุง ต้อง
การประเมินคุณภาพภายนอกโรงเรียนเฉพาะความพิการ คะแนน เร่งด่วน ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน ( ตัวบ่งชี้ที่ ๑ – ตัวบ่งชี้ที่ ๘ )
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย
๕.๐๐
๑.๑ เด็กมีสุขภาพกายสมวัย
๒.๐๐

๑.๒ เด็กมีสุขนิสัยสมวัย
๒.๕๐

ผลรวมคะแนนตัวบ่งชี้ที่ ๑ ๔.๕๐

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ๕.๐๐
๒.๑ เด็กมีสุขภาพจิตสมวัย
๒.๕๐

๒.๒ เด็กมีสุนทรียภาพสมวัย
๒.๕๐

ผลรวมคะแนนตัวบ่งชี้ที่ ๒ ๕.๐๐

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย
๕.๐๐
๓.๑ เด็กมีวินัยและรู้ผิดชอบสมวัย
๒.๕๐

๓.๒ เด็กสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้
๒.๕๐

ผลรวมคะแนนตัวบ่งชี้ที่ ๓ ๕.๐๐

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย
๑๐.๐๐
๔.๑ เด็กมีความใฝุรู้สมวัย
๒.๕๐

๔.๒ เด็กมีการเรียนรู้ด้วยตนเองสมวัย
๒.๕๐

๔.๓ เด็กมีทักษะในการสื่อสารสมวัย
๒.๕๐

๔.๔ เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สมวัย
๒.๕๐

ผลรวมคะแนนตัวบ่งชี้ที่ ๔ ๑๐.๐๐

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป
๕.๑ เด็กมีทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการทุดด้านสมวัย
๕.๒ เด็กมีความรู้พื้นฐานสมวัย
ผลรวมคะแนนตัวบ่งชี้ที่ ๕

๑๐.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๑๐.๐๐





๗๖
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ / ตัวบ่งชี้ย่อย
ระดับ ปรับปรุง ต้อง
การประเมินคุณภาพภายนอกโรงเรียนเฉพาะความพิการ คะแนน เร่งด่วน ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิภาพของการจัดประสบการณ์การ
๓๕.๐๐
เรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
๖.๑ครูหรือพี่เลี้ยงส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการด้าน
๕.๐๐

ร่างกาย
๖.๒ ครูหรือพี่เลี้ยงส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการด้าน
๕.๐๐

อารมณ์และจิตใจ
๖.๓ครูและพี่เลี้ยงส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการด้าน
๕.๐๐

สังคม
๖.๔ ครูหรือพี่เลี้ยงส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการด้าน
๕.๐๐

สติปัญญา
๖.๕ ครูหรือพี่เลี้ยงส่งเสริมความสัมพันธ์ทางบวกกับเด็ก
๕.๐๐

และครอบครัว
๖.๖ ครู ห รื อ พี่ เ ลี้ ย งส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ที่ ต อบสนองต่ อ
๕.๐๐

ธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก
๖.๗ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
๕.๐๐

ประสิทธิภาพตามความบกพร่องและความพิการ
ผลรวมคะแนนตัวบ่งชี้ที่ ๖ ๓๕.๐๐

ตัวบ่งชี้ที่ ๗ประสิทธิภาพของการบริหารและการพัฒนา
๑๕.๐๐
สถานศึกษา
๗.๑ ประสิ ทธิภ าพของการบริ ห ารจั ดการของผู้ บริห าร
๒.๕๐

สถานศึกษา
๗.๒ ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา
๒.๕๐

๗.๓ ประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัดให้มีครูหรือ
๒.๕๐

ครูพี่เลี้ยงเพียงพอและมีคุณภาพ
๗.๔ ประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัดสภาพ
แวดล้อมภายนอกอาคารให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ปลอดภัย
๒.๕๐

และถูกสุขลักษณะ
๗.๕ ประสิ ท ธิ ภ าพของสถานศึ ก ษาในการจั ด สภาพ
แวดล้ อ มภายในอาคารให้ เอื้ อ ต่อ การเรี ย นรู้ ปลอดภั ย ๒.๕๐

และถูกสุขลักษณะ
๗.๖ ประสิ ท ธิ ภ าพของสถานศึ ก ษาในการจั ด ให้ มี
มาตรการด้านความปลอดภัยและการปูองกันการบาดเจ็บ ๒.๕๐

ในเด็ก

๗๗
ผลรวมคะแนนตัวบ่งชี้ที่ ๗ ๑๕.๐๐



ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ / ตัวบ่งชี้ย่อย
ระดับ ปรับปรุง ต้อง
การประเมินคุณภาพภายนอกโรงเรียนเฉพาะความพิการ คะแนน เร่งด่วน ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ประสิทธิภาพของระบบการประกัน
๕.๐๐
คุณภาพภายใน
๘.๑ ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด
๒.๔๓
๘.๒ พั ฒ นาการของระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในของ
๒.๕๐
สถานศึกษา
ผลรวมคะแนนตัวบ่งชี้ที่ ๘ ๔.๙๓

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา
ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการ
๒.๕๐
จัดตั้งสถานศึกษา
๙. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์
๒.๕๐

พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ผลรวมคะแนนตัวบ่งชี้ที่ ๙ ๒.๕๐

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่
๒.๕๐

ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
๑๐. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
๒.๕๐

เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ผลรวมคะแนนตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ๒.๕๐

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อ
๒.๕๐
ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
๑๑.๑ คะแนนเชิงคุณภาพ
๑.๐๐
๑๑.๒ คะแนนพัฒนาการ
๑.๕๐
ผลรวมคะแนนตัวบ่งชี้ที่ ๑๑

๒.๕๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อ
๒.๕๐
ยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
๑๒. ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
๒.๕๐
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ผลรวมคะแนนตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ๒.๕๐




๗๘
การวิเคราะห์สถานศึกษาจากผลการประเมินระดับปฐมวัย
ปัจจัยภายในสถานศึกษา
จุดเด่น
ด้านผลการจัดการศึกษา
ผู้เรียนแต่งกายสะอาด มารยาทเรียบร้อย มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีเป็นมิตรกับคนรอบข้าง มีความเบิกบาน แย้มแย้ม
แจ่มใส ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ด้านการบริหารจัดการ
ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารจนได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น (ระดับกลุ่มโรงเรียน) ของ
สมาคมชายศึกษาสงเคราะห์และการศึกษาพิเศษ สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประจาปี ๒๕๕๔
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ครูมีความสามารถ และความทุ่มเทให้กับการสอนเด็กที่มีความบกพร่อง จนได้รับรางวัลต่าง ๆ ทั้งในระดับ
ภูมิภาค และระดับประเทศ
ด้านการประเมินคุณภาพภายใน
ไม่มี
จุดควรพัฒนา
ด้านผลการจัดการศึกษา
ทักษะในการค้นคว้า แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
ด้านการบริหารจัดการ
ไม่มี
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ไม่มี
ด้านการประเมินคุณภาพภายใน
ไม่มี
ด้านปัจจัยภายนอก
โอกาส
สถานศึกษาอยู่ใกล้ชุมชน ชุมชนเข้มแข็ง มีความสามัคคีอย่างสันติ และให้การสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา
มีองค์กรภายนออก มูลนิธิให้การสนับสุนนด้านปัจจัยต่าง ๆ แต่สถานศึกษา
อุปสรรค
ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีภูมิลาเนาห่างไกล ไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่ด้านการศึกษาของบุตรหลาน มอบเป็นภาระ
งานของโรงเรียน และผู้ปกครองขาดความรู้ด้านการดูแลช่วยเหลือและด้านการศึกษาสาหรับผู้เรียน จึงไม่สามารถให้
คาแนะนาด้านการเรียนได้เท่าที่ควร
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการปรันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๓

๗๙
๑. ด้านผลการจัดการศึกษา
ครูควรเพิ่มกิจกรรมส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในการค้นคว้า แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ และเพิ่มจานวนชั่วโมงในการนาผู้เรียนเข้าศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด ฝึกให้รู้จักการยืม คืนหนังสือ แนะนา
หนังสือที่น่าสนใจให้กับผู้เรียน
๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา
๑) ผู้บริหารควรนิเทศ กากับ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อประกอบการสอน การ
วัดผล ประเมินผลของครูทุกคนอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง โดยเฉพาะการนาผลการประเมิน มาวิเคราะห์เพื่อ
วางแผนปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือวัดผลให้มีความเที่ยงตรงและมีประสิทธิภาพได้
มาตรฐาน เหมาะสม ทั้งนี้สถานศึกษาความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เครือข่ายประเดสิทธิภาพัฒนาเครื่องมือ
วัดผลดังกล่าว
๒) สถานศึกษาควรส่งเสริม สนับสนุนครูและผู้เกี่ยวข้องได้พัฒนาความรู้ ความสามารถที่โดดเด่นเป็นที่
ประจักษ์แก่สังคม โดยส่งผลงานดีเด่นนี้เข้ารับการคัดเลือกทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
เช่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(งานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน) รางวัลสถานศึกษานักเรียนพระราชทาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ รางวัลทรงคุณค่า
สพฐ. (OBEC AWARDS )
๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑) ครูควรจัดเตรียมและใช้สื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหากิจกรรมและสอดคล้องกับ
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเฉพาะสื่อประเภทวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กิจรรมที่ช่วยส่งเสริมการคิดและจูงใจให้
เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข
๒) สถานศึกษาควรนาผลประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครุ การจัดการเรียนการสอนและเครื่องมือ
การวัดผลประเมินผล/แบบทดสอบที่ครูจัดทา หรือพัฒนาขึ้นมาตรวจสอบ เพื่อวางแผนปรับปรุงการดาเนินงานให้ดี
ยิ่งขึ้นในปีต่อ ๆ ไป
๔. ด้านกรประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาควรจัดและพัฒนาความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงศึกษาธิการให้
ครบ ๘ ขั้นตอน อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง และพิจารณานาผลการประเมินในแต่ละปีเป็นข้อมูลสาหรับวางแผนงานในปี
ต่อไป ทั้งนี้ ควรรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดความตระหนัก เห็นความสาคัญ มีความมุ่งมั่นทางานร่วมกันอย่างเต็มที่ และ
จริงจัง ให้เป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนดไว้ เพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นตามลาดับทุกปี
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice)ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ไม่มี

๘๐
การจัดการศึกษาประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ / ตัวบ่งชี้ย่อย
ระดับ ปรับปรุง ต้อง
การประเมินคุณภาพภายนอกโรงเรียนเฉพาะความพิการ คะแนน เร่งด่วน ปรับปรุง พอใช้
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน ( ตัวบ่งชี้ที่ ๑ – ตัวบ่งชี้ที่ ๘ )
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
๑๐.๐๐
๑.๑ ผู้ เรียนมีน้าหนัก ส่ วนสูง และสมรรถภาพทางกาย
๔.๖๒
ตามเกณฑ์ รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย
๑.๒ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ
๔.๘๙
ผลรวมคะแนนตัวบ่งชี้ที่ ๑ ๙.๕๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
๑๐.๐๐
ที่พึงประสงค์
๒.๑ ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง
๓.๕๘
๒.๒ ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน
๓.๗๙
๒.๓ ผู้เรียนมีการบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
๑.๗๔
ผลรวมคะแนนตัวบ่งชี้ที่ ๒ ๙.๑๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐
๓.๑ ผู้ เ รี ย นค้ น คว้ า หาความรู้ จ ากการอ่ า น และใช้ ๔.๓๓
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๒ ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ร่วมกับผู้อื่นทั้ง ๔.๔๑
ในและนอกสถานศึกษา
ผลรวมคะแนนตัวบ่งชี้ที่ ๓ ๘.๗๔
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
๑๐.๐๐
๔.๑ ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด
๔.๗๕
๔.๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม
๔.๖๐
ผลรวมคะแนนตัวบ่งชี้ที่ ๔ ๙.๓๕
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
๒๐.๐๐
๕.๑ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
๖.๘๓
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕.๒ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
๙.๘๘
สถานศึกษา
ผลรวมคะแนนตัวบ่งชี้ที่ ๕ ๑๖.๗๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่ ๑๐.๐๐
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๖.๑ ประสิทธิผลการดาเนินการของสถานศึกษา
๕.๐๐
๖.๒ กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู
๔.๐๐
ผลรวมคะแนนตัวบ่งชี้ที่ ๖ ๙.๐๐

ดี

ดีมาก




















๘๑
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ / ตัวบ่งชี้ย่อย
ระดับ ปรับปรุง ต้อง
การประเมินคุณภาพภายนอกโรงเรียนเฉพาะความพิการ คะแนน เร่งด่วน ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและ
๕.๐๐
การพัฒนาสถานศึกษา
ข้อที่ ๑ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาท
๒.๐๐
หน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อที่ ๒ ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
๑.๐๐
พื้นฐาน
ข้อที่ ๓ บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
๒.๐๐
ผลรวมคะแนนตัวบ่งชี้ที่ ๗ ๕.๐๐

ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน
๕.๐๐
โดยสถานศึกษาและต้นสังกัด
๘.๑ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด
๒.๔๐
๘.๒พัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพภายในของ
๒.๕๐
สถานศึกษา
ผลรวมคะแนนตัวบ่งชี้ที่ ๘ ๔.๙๐

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา
ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการ
๕.๐๐
จัดตั้งสถานศึกษา
๙. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์
๕.๐๐

พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ผลรวมคะแนนตัวบ่งชี้ที่ ๙ ๕.๐๐

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่
๕.๐๐

ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
๑๐. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
๕.๐๐

เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ผลรวมคะแนนตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ๕.๐๐

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อ
๕.๐๐
ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
๑๑.๑ คะแนนเชิงคุณภาพ
๒.๐๐
๑๑.๒ คะแนนพัฒนาการ
๓.๐๐
ผลรวมคะแนนตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ๕.๐๐

ตัวบ่งชี้ / ตัวบ่งชี้ย่อย
ระดับ
ระดับคุณภาพ

๘๒
การประเมินคุณภาพภายนอกโรงเรียนเฉพาะความพิการ คะแนน ปรับปรุง

ต้อง
เร่งด่วน ปรับปรุง พอใช้

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อ
๕.๐๐
ยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
๑๒. ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
๕.๐๐
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ผลรวมคะแนนตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ๕.๐๐

ดี

ดีมาก




การวิเคราะห์สถานศึกษาจากผลการประเมินระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ปัจจัยภายในสถานศึกษา
จุดเด่น
ด้านผลการจัดการศึกษา
ผู้เรียนแต่งกายสะอาด มารยาทเรียบร้อย มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีเป็นมิตรกับคนรอบข้าง มีความเบิกบาน แย้มแย้ม
แจ่มใส ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่
ดีต่ออาชีพสุจริตนักเรียนมีความสามารถด้านกีฬา ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในด้านทักษะทางวิชาการ สถานศึกษา
มีครูมีความสามารถในการสอนผู้เรียนที่มีความบกพร่องทั้งทางการได้ยิน และทางสติปัญญา จนได้รับรางวัลจาก
องค์กรต่าง ๆ มากมาย
ด้านการบริหารจัดการ
ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารจนได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น (ระดับกลุ่มโรงเรียน) ของ
สมาคมชายศึกษาสงเคราะห์และการศึกษาพิเศษ สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประจาปี ๒๕๕๔
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ไม่มี
ด้านการประเมินคุณภาพภายใน
ไม่มี
จุดควรพัฒนา
ด้านผลการจัดการศึกษา
๑)ทักษะในการค้นคว้า แสวงหาความรู้จากแหล่างเรียนรู้ต่าง ๆ
๒) การเขียนภาษาไทยให้ถูกต้องตามอักขรวิธี
ด้านการบริหารจัดการ
ไม่มี

๘๓
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ไม่มี
ด้านการประเมินคุณภาพภายใน
ไม่มี
ด้านปัจจัยภายนอก
โอกาส
สถานศึกษาอยู่ใกล้ชุมชน ชุมชนเข้มแข็ง มีความสามัคคีอย่างสันติ และให้การสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา
มีองค์กรภายนออก มูลนิธิให้การสนับสุนนด้านปัจจัยต่าง ๆ แต่สถานศึกษา
อุปสรรค
ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีภูมิลาเนาห่างไกล ไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่ด้านการศึกษาของบุตรหลาน มอบเป็นภาระ
งานของโรงเรียน และผู้ปกครองขาดความรู้ด้านการดูแลช่วยเหลือและด้านการศึกษาสาหรับผู้เรียน จึงไม่สามารถให้
คาแนะนาด้านการเรียนได้เท่าที่ควร
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการปรันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๓
๑. ด้านผลการจัดการศึกษา
๑) สถานศึกษาควรรณรงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกทักษะในการค้นคว้า แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง
ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ สื่ออินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะห้องสมุด ควรให้นักเรียนมีบัตรสมาชิกห้องสมุดให้ได้มากที่สุด และใช้
บัตรห้องสมุดนี้ฝึกให้นักเรียนรู้จักการยืม การส่งหนังสือ ฝึกนิสัยรักการอ่าน และคุณธรรมด้านความรับผิดชอบ
ซื่อสัตย์และมีวินัย
๒) สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้เรียนเขียนภาษาไทยให้ถูกต้องตามอักขรวิธี โดยครูฝึกฝน ทาซ้า ย้าทวน ให้
ผู้เรียนเกิดการซึมซับ เช่น การให้ทาการบ้าน หรือจัดกิจกรรมเสริมที่เรือนนอน โดยให้ครูพ่อ ครูแม่มอบหมายงาน
ให้กับผู้เรียน และเป็นผู้กากับ ติดตาม ดูแลอย่างเต่อเนื่อง ซึ่งสามารถผนวกกับกิจกรรมการให้ข้อเสนอแนะกับผู้เรียน
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๓) ผู้เรียนควรได้รับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเต็มที่ โดยครูควรนาผลการประเมินมา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
- ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ควรสอนโดยเน้นการเพิ่มทักษะทั้ง ๖ ทักษะ จัดสอนซ่อม
เสริมเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีพัฒนาการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนทักษะอื่น ๆ ต่อไป
- ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ควรเน้นการสอนซ่อมเสริมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๕ กลุ่มวิชา
หลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
โดยเฉพาะกลุ่มสาระภาษาไทย ควรมุ่งเน้นให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนกลุ่มสาระอื่น
ต่อไป
๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา
๑) ผู้บริหารควรนิเทศ กากับ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อประกอบการสอน การ
วัดผล ประเมินผลของครูทุกคนอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง โดยเฉพาะการนาผลการประเมิน มาวิเคราะห์เพื่อ
วางแผนปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือวัดผลให้มีความเที่ยงตรงและมีประสิทธิภาพได้
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มาตรฐาน เหมาะสม ทั้งนี้สถานศึกษาความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เครือข่ายประเดสิทธิภาพัฒนาเครื่องมือ
วัดผลดังกล่าว
๒) สถานศึกษาควรส่งเสริม สนับสนุนครูและผู้เกี่ยวข้องได้พัฒนาความรู้ ความสามารถที่โดดเด่นเป็นที่
ประจักษ์แก่สังคม โดยส่งผลงานดีเด่นนี้เข้ารับการคัดเลือกทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
เช่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(งานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน) รางวัลสถานศึกษานักเรียนพระราชทาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ รางวัลทรงคุณค่า
สพฐ. (OBEC AWARDS )
๓) สถานศึกษาควรขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง ร่วมสนับสนุน และวางแผนการใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย
๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

๑) ครูควรจัดเตรียมและใช้สื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหากิจกรรมและสอดคล้องกับ
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเฉพาะสื่อประเภทวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กิจรรมที่ช่วยส่งเสริมการคิดและจูงใจให้
เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข
๒) ครูควรใช้สื่ออย่างหลากหลายให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดหา
เครื่องมือในการวัดประเมินผลที่มีคุณภาพ
- ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เครื่องมือที่ใช้ควรสอดคล้องกับพัฒนากรรและศักยภาพของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคล
- ผู้เรียนที่มีความกบพร่องทางการได้ยิน เครื่องมือที่ใช้ควรสอดคล้องกับแนวทางการวัดผลของ สทศ.
เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทาการทดสอบ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
๓) สถานศึกษาควรนาผลการประเมิน แผนการจัดการเรียนรู้ของครู การจัดการเรียนการสอน แบบวัด
แบบทดสอบและเครื่องมือการวัดผลต่าง ๆ ของครูมาใช้ในการวางแผนปรับปรุงการดาเนินงานให้ดียิ่งขึ้นในปีต่อ ๆ ไป
๔. ด้านกรประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาควรจัดและพัฒนาความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงศึกษาธิการให้
ครบ ๘ ขั้นตอน อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง และพิจารณานาผลการประเมินในแต่ละปีเป็นข้อมูลสาหรับวางแผนงานในปี
ต่อไป ทั้งนี้ควรรณรงค์ส่งเสริมบุคลากรทุกคนให้เกิดความตระหนัก เห็นความสาคัญ มีความมุ่งมั่นทางานร่วมกันอย่าง
เต็มที่ และจริงจัง ให้เป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนดไว้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นตามลาดับทุกปี
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice)ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ไม่มี

๘๕

ตอนที่ ๒
แผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
๑. การบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๕ ด้าน ได้แก่
ด้านงานบริหารงานแผนงาน/งบประมาณงานบริหารงานบุคคลงานบริหารงานทั่วไปงานกิจการนักเรียนประจาและ
งานบริหารวิชาการการบริหารจัดการผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบมีส่วนร่วม ตาม
กระบวนการ PDCA, การบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) โดยใช้หลักธรรมมาภิบาล ฯลฯ
๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
วิสัยทัศน์
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ มุ่งพัฒนาคุณภาพนักเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่มาตรฐานการศึกษา
พันธกิจหลักของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ (Mission)
1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้พิการ
2. พัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
3. จัดกระบวนการเรียนรู้งานอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้พิการครอบครัวหรือท้องถิ่น
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดารงชีวิต
5. พัฒนาภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
6. ส่งเสริมกระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม
7. เพิ่มเครือข่าย ครอบครัว ชุมชน ในการ จัดการศึกษาอย่างหลากหลาย ครอบคลุมพื้นที่บริการและ
พื้นที่ใกล้เคียงอย่างทั่วถึง
เป้าประสงค์ของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ (Objective)
1. นักเรียนมีความรู้ความสามารถและมีคุณลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพครู
3. โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
4. สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียนสะอาด มีบรรยากาศร่มรื่น เอื้อต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
5. โรงเรียนมีและใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างเพียงพอ
6. โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือกับองค์กร ชุมชน ผู้ปกครอง อย่าต่อเนื่องเพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษา
7. โรงเรียนมีการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทา
8. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานการศึกษา
นโยบายโรงเรียน
1.เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษานักเรียนตามมาตรฐาน

๘๖
2. ให้โอกาสทางการศึกษากระจายโอกาสทางการศึกษาสู่สังคม
3. ปฏิรูปครู ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง
4. จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน หรือชุมชนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
5. เร่งพัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมทางการศึกษา
6. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน
7.พัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นโรงเรียนส่งเสริมงานอาชีพคนพิการ
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มารยาทดี มีทักษะอาชีพ

๘๗
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้อานวยการ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มบริหารวิชาการ

- งานนิเทศการศึกษา
- งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
- งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
- งานวัดผลและเทียบโอนผลการเรียน
- งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- งานพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
- งานส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน
- งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา
- งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
-งานประสานความในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอื่น
-งานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่
จัดการศึกษา
- งานจัดทาสามะโนผู้เรียนและ การรับนักเรียน
- งานกิจกรรมนักเรียน
- งานบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ

กลุ่มบริหารงบประมาณ

- งานจัดทาและเสนอของบประมาณ
- งานจัดสรรงบประมาณ
- งานตรวจสอบ ติดตามประเมินผล
และรายงานผลการใช้เงินและผลการ
ดาเนินงาน
- งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
การศึกษา
- งานบริหารการเงิน บริหารบัญชี
- งานจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน
- งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์
- งานแผนงานโครงการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

- งานวางแผนอัตรากาลังและกาหนด
ตาแหน่ง
- งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
- งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ
- งานวินัยและการรักษาวินัย
- งานออกจากราชการ
- งานเลขาคณะกรรมการสถานศึกษา
- งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
- งานขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์

กลุ่มบริหารทั่วไป

- งานธุรการ
- งานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ
- งานประสานและพัฒนาเครือข่าย
การศึกษา
- งานจัดระบบการบริหารงานพัฒนาองค์กร
- งานเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา
- งานส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ
งบประมาณ บุคลากรและบริหารทั่วไป
-งานดูแลอาคารสถานทีแ่ ละสิ่งแวดล้อม
- งานบริการสาธารณะ
- งานประชาสัมพันธ์
- งานยานพาหนะ
- งานโภชนาการ
- งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอื่น

กลุ่มงานกิจการนักเรียน

- งานหอนอน
- งานพฤติกรรมนักเรียน
- งานบริการสุขภาพ
- งานสวัสดิการนักเรียน
- งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- ส่งเสริมระเบียบวินัย
- งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
- งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
- งานรักษาความปลอดภัย
- งานเวรประจาวัน

๘๘
๓. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
การดาเนินงานโครงการ กิจกรรม ของทางโรงเรียน มีแนวทางการดาเนินการอย่างเป็นระบบ
ตามวงจรการพัฒนาคุณภาพ PDCA
สถานศึกษาได้จัดทาแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจาปี ครอบคลุมกิจกรรม
และมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ สานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ และของสถานศึกษา เน้นการส่งเสริมงานอาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะด้านงานอาชีพ
โดยการปฏิบั ติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
๔. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๑. โครงการส่งเสริมผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
๒. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
๓. โครงการส่งเสริมโภชนาการสาหรับนักเรียน
๔. โครงการส่งเสริมทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
๕. โครงการส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์
๖. โครงการส่งเสริมความสามารถด้านกีฬา
๗. โครงการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษามือไทย
๘. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตร
ยุทธศาสตร์ที่ ๒พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล
๑. โครงการพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายของรัฐบาลเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ
๒. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
๓. โครงการส่งเสริมอาชีพนักเรียนพิการ
๔. โครงการนิเทศการศึกษา
๕. โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร

๘๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสาหรับคนพิการ
๑. โครงการพัฒนาบุคลากร
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สาหรับคนพิการ
๑. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน
๒. โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา
๓. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้งานอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
๕. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
๖. โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
๑. โครงการประสานเครือข่ายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา
๒. โครงการพัฒนาเครือข่ายงานอาชีพ
๓. โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
๑. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
๒. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
๓. โครงการระดมทุนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ส่งเสริมอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมสถานศึกษา
๑. โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทา
๒. โครงการการส่งเสริมมารยาทงามอย่างไทย
๓. โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาคมอาเซียน

กลยุทธ์ระดับองค์กรในการบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
กลยุทธ์ข้อที่ ๑พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กลยุทธ์
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
( ระดับผลลัพธ์ )
ระดับแผนงาน
เชิงจุดมุ่งหมาย
๑. โครงการส่งเสริม
ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี
และมีสุนทรียภาพ
๒. โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมหลัก 12
ประการ
๓. โครงการส่งเสริม
โภชนาการสาหรับ
นักเรียน

เพื่อส่งเสริมผู้เรียนมีสุข
ภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ
เพื่อส่งเสริมผู้เรียนมี
คุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์

ผู้เรียนร้อยละ๘๗.๖๐
ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ
ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๔๑เรียน
มีคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์

เพื่อจัดบริการโภชนาการ ผู้เรียนร้อยละ ๘๗.๗๓
สาหรับนักเรียน
น้าหนักส่วนสูงและมี
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์
๔. โครงการส่งเสริม
เพื่อส่งเสริมผู้เรียนมีสุข ผู้เรียนร้อยละ๘๘.๒๕
ความสามารถด้านกีฬา ภาวะที่ดี
ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและรัก
การออกกาลังกาย
๕. โครงการส่งเสริม
เพื่อส่งเสริมผู้เรียนมี
ผู้เรียนร้อยละ๘๒ ของ
ทักษะในการเรียนรู้
ทักษะในการเรียนรู้ด้วย ผู้เรียนมีทักษะในการเรียนรู้
ด้วยตนเอง รักการ
ตนเอง รักการเรียนรู้
ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้
เรียนรู้ และพัฒนา
และพัฒนาตนเองอย่าง และพัฒนาตนเองอย่าง
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง
๖. โครงการส่งเสริม
เพื่อส่งเสริมผู้เรียนมี
ผู้เรียนร้อยละ๗๙.๘๐ผู้เรียน
ความสามารถในการ ความสามารถในการคิด มีความสามารถในการคิด
คิดอย่างเป็นระบบ คิด อย่างเป็นระบบคิด
อย่างเป็นระบบคิด
สร้างสรรค์
สร้างสรรค์ ตัดสินใจ
สร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล
เหตุผล
๗. ส่งเสริมทักษะการ ส่งเสริมผู้เรียนมีความ
ผู้เรียนร้อยละ ๗๘.๕๔มี
ใช้ภาษามือไทย
สามารถในการใช้ภาษา ความสามารถในการใช้
มือไทยคิดอย่างเป็น
ภาษามือไทยคิดอย่างเป็น
ระบบ คิดสร้างสรรค์
ระบบ คิดสร้างสรรค์
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้
กลยุทธ์ข้อที่ ๑พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

สนองมาตรฐาน
การศึกษา ของ
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑
และ
มาตรฐานที่ ๑๑.๔
มาตรฐานที่ ๒

มาตรฐานที่ ๑.๒

มาตรฐานที่ ๑.๑
และ
มาตรฐานที่ ๑.๒
มาตรฐานที่ ๓

มาตรฐานที่ ๑.๖
และ
มาตรฐานที่ ๔

มาตรฐานที่ ๔

๙๑
กลยุทธ์
ระดับแผนงาน
๘. โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตาม
หลักสูตร

วัตถุประสงค์
เชิงจุดมุ่งหมาย
ส่งเสริมผู้เรียนมีความรู้
และทักษะที่จาเป็นตาม
หลักสูตร

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
( ระดับผลลัพธ์ )
ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จาเป็นตาม
หลักสูตรประเมินอยู่ใน
ระดับดีมาก

สนองมาตรฐาน
การศึกษา ของ
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๕

กลยุทธ์ข้อที่ ๒พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล
กลยุทธ์
ระดับแผนงาน

วัตถุประสงค์
เชิงจุดมุ่งหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
( ระดับผลลัพธ์ )

๙. โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตาม
นโยบายของรัฐบาล
เรียนฟรี ๑๕ ปีอย่ามี
คุณภาพ

เพื่อส่งเสริมให้
สถานศึกษา จัดกิจกรรม
ตามนโยบายของรัฐบาล
เรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมี
คุณภาพ

๑๐. โครงการส่งเสริม
อาชีพนักเรียนพิการ

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๕ มี
ความรู้ทักษะกระบวนการ
งานอาชีพและมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต
๒. สถานศึกษามีการ
พัฒนาให้บรรลุเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ปรัชญาและ
จุดเน้นที่กาหนดขึ้น

สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตามนโยบายของรัฐบาล
เรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมี
คุณภาพ ผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีมากขึ้นไป
๑. ร้อยละ ๙๕.๕๕ของ
นักเรียนมีความรู้ ทักษะ
กระบวนการงานอาชีพ
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต
๒. สถานศึกษาพัฒนา
โดยบรรลุเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ปรัชญาและ
จุดเน้นที่กาหนดขึ้น ผล
การประเมิน อยู่ในระดับ
ดีมากขึ้นไป
หลักสูตรสถานศึกษา
ได้รับการพัฒนาให้
เหมาะสมกับผู้เรียนที่มี
ความบกพร่องทางการได้
ยินแต่ละกลุ่มและ
สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่นนามาบูรณาการ
ในหลักสูตรสถานศึกษา

๑๑. โครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา

เพื่อพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้เหมาะสม
กับผู้เรียนที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน
แต่ละกลุ่มและสอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่นมา
บูรณาการในหลักสูตร
สถานศึกษา

สนองมาตรฐาน
การศึกษา ของ
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๐.๓

มาตรฐานที่ ๖

มาตรฐานที่ ๑๔.๑

มาตรฐานที่ ๑๐.๑
และ
มาตรฐานที่ ๑๐.๒

๙๒
กลยุทธ์ข้อที่ ๒พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล
กลยุทธ์
ระดับแผนงาน
๑๒. โครงการนิเทศ
การศึกษา

วัตถุประสงค์
เชิงจุดมุ่งหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
( ระดับผลลัพธ์ )

สถานศึกษามีการนิเทศ
ภายใน กากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และนาผลไป
ปรับปรุงการเรียนการ
สอนผลการประเมินอยู่
ในระดับดีมากขึ้นไป
๑๓. กิจกรรมเสริม
สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
ส่งเสริมและตอบสนอง
ความต้องการ
ความสามารถ ความถนัด
และความสนใจของผู้เรียน
ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
เต็มศักยภาพผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีมาก
ขึ้นไป
กลยุทธ์ที่ ๓พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสาหรับคนพิการ
กลยุทธ์
ระดับแผนงาน
๑๔.โครงการพัฒนา
บุคลากร

เพื่อส่งเสริมให้
สถานศึกษา มีการนิเทศ
ภายใน กากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และนาผลไป
ปรับปรุงการเรียนการ
สอน
เพื่อส่งเสริมให้
สถานศึกษา จัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริม
และตอบสนองความ
ต้องการความสามารถ
ความถนัด และความ
สนใจของผู้เรียนให้ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ

วัตถุประสงค์
เชิงจุดมุ่งหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
( ระดับผลลัพธ์ )

๑. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ร้อยละ
๘๕ ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
๒. ผู้บริหารปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล

๑. ร้อยละ ๘๕ ของครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
๒. ผู้บริหารปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดี
มากขึ้นไป

สนองมาตรฐาน
การศึกษา ของ
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๐.๔
และ
มาตรฐานที่ ๑๐.๕

มาตรฐานที่ ๑๐.๓

สนองมาตรฐาน
การศึกษา ของ
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๗
และ
มาตรฐานที่ ๘

๙๓
กลยุทธ์ที่ ๔พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สาหรับคนพิการ
กลยุทธ์
ระดับแผนงาน

วัตถุประสงค์
เชิงจุดมุ่งหมาย

๑๕. โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้และ
ส่งเสริมภูมิปัญญา
ชาวบ้านเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน

เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้
มีการสร้างและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนและบุคลากร
ของสถานศึกษารวมทั้งผู้
ที่เกี่ยวข้อง
๑๖. โครงการปรับปรุง เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้
ภูมิทัศน์และพัฒนา
มีการจัดหรือปรับ
สภาพแวดล้อมใน
สภาพแวดล้อมให้ผู้เรียน
สถานศึกษา
ได้เรียนอย่างปลอดภัย
และมีความสุข
๑๗. โครงการพัฒนา
ศูนย์การเรียนรู้งาน
อาชีพตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

๑. สร้างและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษา
และใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนและบุคลากร
สถานศึกษารวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้อง
๒. ส่งเสริมสถานศึกษามี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างสานศึกษากับ
ชุมชนและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
( ระดับผลลัพธ์ )
สถานศึกษามีการสร้างและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษา
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีมาก
ขึ้นไป
สถานศึกษามีการจัดหรือ
ปรับสภาพแวดล้อมให้
ผู้เรียนได้เรียนอย่าง
ปลอดภัย และมีความสุข
ผลการประเมินอยู่ในระดับ
ดีเยี่ยมขึ้นไป
๑. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และ
ใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและบุคลากร
สถานศึกษารวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้อง
๒. สถานศึกษามีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชนและ
องค์กรที่เกี่ยวข้องอย่าง
ต่อเนื่อง

สนองมาตรฐาน
การศึกษา ของ
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๑.๓
และ
มาตรฐานที่ ๑๓.๑

มาตรฐานที่ ๑๑.๑

มาตรฐานที่ ๑๑
และ
มาตรฐานที่ ๑๓

๙๔
กลยุทธ์ที่ ๔พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สาหรับคนพิการ
กลยุทธ์
ระดับแผนงาน

วัตถุประสงค์
เชิงจุดมุ่งหมาย

๑๘. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริฯสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี

เพื่อส่งเสริมให้
สถานศึกษา จัดกิจกรรม
ตามจุดเน้น และ จัดให้
สื่อการเรียนรู้ แหล่ง
เรียนรู้ และหรือบริการ
ความช่วยเหลืออื่นใด
สาหรับผู้เรียนเพียงพอ
เพื่อสถานศึกษาจัดให้มี
เทคโนโลยีสิ่งอานวยความ
สะดวก แหล่งเรียนรู้ ที่
ให้บริการสื่อการเรียนรู้
และหรือบริการความ
ช่วยเหลืออื่นใดสาหรับ
ผู้เรียนเพียงพอที่เอื้อให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง
และหรือเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม

๑๙. โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ สื่อ
เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา

๒๐. โครงการพัฒนา
อาคารสถานที่และ
ระบบสาธารณูปโภค

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
( ระดับผลลัพธ์ )

สถานศึกษาจัดกิจกรรมตาม
จุดเน้น และ จัดให้ สื่อการ
เรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ
หรือบริการความช่วยเหลือ
อื่นใดสาหรับผู้เรียน
เพียงพอผลการประเมินอยู่
ในระดับดีมากขึ้นไป
สถานศึกษาจัดให้มี
เทคโนโลยีสิ่งอานวยความ
สะดวก แหล่งเรียนรู้ ที่
ให้บริการสื่อการเรียนรู้
และหรือบริการความ
ช่วยเหลืออื่นใดสาหรับ
ผู้เรียนเพียงพอที่เอื้อให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง
และหรือเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีเยี่ยมขึ้นไป
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้ พัฒนาสถานศึกษามี
มีห้องเรียน และ
ห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ รวมทั้ง ห้องปฏิบัติการ รวมทั้ง
อาคารเรียนมั่นคง
อาคารเรียนมั่นคง ระบบ
ระบบสาธารณูปโภคอยู่ สาธารณูปโภคอยู่ในสภาพ
ในสภาพใช้การได้ดี
ใช้การได้ดผี ลการประเมิน
อยู่ในระดับดีเยี่ยมขึ้นไป

สนองมาตรฐาน
การศึกษา ของ
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๑.๒
และ
มาตรฐานที๑่ ๕

มาตรฐานที่ ๑๑.๒
และ
มาตรฐานที่ ๑๑.๓

มาตรฐานที่ ๑๑.๑

๙๕
กลยุทธ์ที่ ๕ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
กลยุทธ์
ระดับแผนงาน

วัตถุประสงค์
เชิงจุดมุ่งหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
( ระดับผลลัพธ์ )

๒๑. โครงการประสาน
เครือข่ายเพื่อ
พัฒนาการจัด
การศึกษา

เพื่อส่งเสริมให้
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล

สถานศึกษามีการส่งเสริมให้
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง
ชุมชนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีเยี่ยมขึ้นไป

๒๒. โครงการพัฒนา
เครือข่ายงานอาชีพ

เพื่อส่งเสริมสถานศึกษา
ให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างบุคลากร
ภายในสถานศึกษา
ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัวชุมชนและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริมสถานศึกษาจัดให้
มีการจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุก
คน

สถานศึกษาให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา
ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัวชุมชนและองค์กร
ที่เกี่ยวข้องผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีมากขึ้นไป
สถานศึกษาจัดให้มีการ
จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมถึงผู้เรียนทุก
คน ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีมากขึ้นไป

๒๓. โครงการส่งเสริม
ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

สนองมาตรฐาน
การศึกษา ของ
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๙.๓
และ
มาตรฐานที่ ๑๓.๒

มาตรฐานที่ ๑๓.๒

มาตรฐานที่ ๙.๓
และ
มาตรฐานที่ ๑๐.๖

กลยุทธ์ที่ ๖พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
กลยุทธ์
ระดับแผนงาน
๒๔.โครงการพัฒนา
ระบบการประกัน
คุณภาพของ
สถานศึกษา

วัตถุประสงค์เชิง
ตัวชี้วัดความสาเร็จ สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
จุดมุ่งหมาย
( ระดับผลลัพธ์ )
นาผลการประเมินคุณภาพ นาผลการประเมิน
มาตรฐานที่ ๑๒
ทั้งภายในและภายนอกไปใช้ คุณภาพทั้งภายในและ
วางแผนพัฒนาคุณภาพ ภายนอกไปใช้วางแผน
การศึกษาอย่างต่อเนื่องและ พัฒนาคุณภาพการศึกษา
จัดทารายงานประจาปีที่เป็น อย่างต่อเนื่อง และ
รายงานการประเมินคุณภาพ จัดทารายงานประจาปีที่

๙๖
ภายใน

๒๕. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการจัด
การศึกษา

ส่งเสริมสถานศึกษาให้
จัดทาและดาเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และ
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
และใช้สารสนเทศในการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา
๒๖. โครงการระดมทุน ส่งเสริมผู้ปกครองและ
เพื่อพัฒนาการจัด
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การศึกษา
การพัฒนาสถานศึกษา

เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดี
มากขึ้นไป
สถานศึกษาดาเนินการ
ตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และจัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีมากขึ้นไป
ผู้ปกครอง ชุมชนและ
ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสถานศึกษา

มาตรฐานที่ ๑๒.๒
และ
มาตรฐานที่ ๑๒.๓

มาตรฐานที่ ๑๓.๒

กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมสถานศึกษา
กลยุทธ์
ระดับแผนงาน

วัตถุประสงค์
เชิงจุดมุ่งหมาย

๒๗. โครงการส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพื่อ
การมีงานทา

๑. เพื่อจัดและพัฒนา
โครงการกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ
ตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์
ปรัชญาและจุดเน้นของ
สถานศึกษา

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
( ระดับผลลัพธ์ )

สถานศึกษามีการจัด
โครงการกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ
ตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์
ปรัชญาและจุดเน้นของ
สถานศึกษาผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดี
มากขึ้นไป
๒. ผู้เรียนมีความรู้
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มี
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่
และมีความรู้สึกที่ดีต่อ
ตนสนใจและมีความรู้สึก
อาชีพสุจริต
ที่ดีต่ออาชีพสุจริต

สนองมาตรฐาน
การศึกษา ของ
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๔
และ
มาตรฐานที่ ๖.๓

๙๗

๒๘. โครงการส่งเสริม
มารยาทงามอย่างไทย

๒๙. โครงการเผยแพร่
ความรู้สู่ประชาคม
อาเซียน

๑. เพื่อส่งเสริมให้
สถานศึกษา จัดโครงการ
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์
ปรัชญาและจุดเน้นของ
สถานศึกษา

สถานศึกษามีการจัด
โครงการกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ
ตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์
ปรัชญาและจุดเน้นของ
สถานศึกษาผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดี
มากขึ้นไป
๒. ผู้เรียนเข้าใจการ
๒. ผู้เรียนร้อยละ
ปฏิบัติตนตามมารยาท ๘๖.๒๐ฏิบัติตนตาม
ไทยได้อย่างถูกต้องเห็น มารยาทไทยได้อย่าง
คุณค่าของศิลปะ
ถูกต้อง เห็นคุณค่าของ
วัฒนธรรมไทย และ
ศิลปะ วัฒนธรรมไทย
ประเพณีที่ดีงานของไทย และประเพณีที่ดีงานของ
ไทย
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน สถานศึกษามีการจัด
ให้สถานศึกษามีการจัด โครงการกิจกรรมพิเศษ
โครงการกิจกรรมพิเศษ เพื่อตอบสนองนโยบาย
เพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางการ
จุดเน้นตามแนวทางการ ปฏิรูปการศึกษา
ปฏิรูปการศึกษาและผล และผลการดาเนินงาน
การดาเนินงานบรรลุตาม บรรลุตามเป้าหมายผล
เป้าหมาย
การประเมินอยู่ในระดับ
ดีมากขึ้นไป

มาตรฐานที่ ๑๔

มาตรฐานที๑่ ๕

ตอนที่ ๓
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๑. ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
กลยุทธ์ข้อที่ ๑พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สนองมาตรฐาน
ผลสาเร็จ
การศึกษาของ
โครงการ / กิจกรรม
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
สถานศึกษา
(มฐ. /ตัวบ่งชี้)
๑. โครงการส่งเสริม
ผู้เรียนร้อยละ ๘๘ผู้เรียนมี
ร้อยละ ๘๘.๕๐ของผู้เรียนมีสุขภาวะ มาตรฐานที่ ๑
ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและ สุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ที่ดีมสี ุนทรียภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป และมาตรฐานที่
มีสุนทรียภาพ
๑๑.๔
๒. โครงการส่งเสริม
ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีน้าหนัก ร้อยละ ๘๖.๒๙ ของผู้เรียนมีน้าหนัก มาตรฐานที่ ๑.๒
โภชนาการ
ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทาง ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกาย
กายตามเกณฑ์
ตามเกณฑ์ อยู่ในระดับดีขึ้นไป
๓. โครงการส่งเสริม
ผู้เรียนร้อยละ ๘๘ ผู้เรียนมี ร้อยละ ๘๙.๒๑ของผู้เรียนมี
มาตรฐานที่ ๒
คุณธรรมจริยธรรมและ คุณธรรมจริยธรรมและ
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ค่านิยมทีห่ ลัก 12
ค่านิยมที่พึงประสงค์
ประสงค์อยู่ในระดับดีขึ้นไป
ประการ
๔. โครงการส่งเสริม
ผู้เรียนร้อยละ ๘๑.๕๐มีทักษะ ร้อยละ ๘๑.๕๐ ของนักเรียน มี
มาตรฐานที่ ๓
ทักษะในการเรียนรู้ และ ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง รัก ทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง รัก
พัฒนาตนเองอย่าง
การเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
อย่างต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง อยู่ในระดับดีขึ้นไป
๕. โครงการส่งเสริม
ผู้เรียนร้อยละ ๗๘.๘๐ ผู้เรียน ร้อยละ๗๘.๘๐ ของผู้เรียนมี
มาตรฐานที่ ๑.๖
ความสามารถในการคิด มีความสามารถในการคิด
ความสามารถในการคิดอย่างเป็น
และ
อย่างเป็นระบบ คิด
อย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
มาตรฐานที่ ๔
สร้างสรรค์
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ อย่างมี แก้ปัญหาได้ อย่างมีสติสมเหตุผล
สติสมเหตุผล
อยู่ในระดับดีขึ้นไป
๖. โครงการส่งเสริม
ผู้เรียนร้อยละ ๘๘ มีสุขภาวะ ร้อยละ๘๙.๐๔ ของผู้เรียนมีสุข
มาตรฐานที่ ๑.๑
ความสามารถด้านกีฬา ที่ดี และรักการออกกาลังกาย ภาวะที่ดีและรักการออกกาลังกาย และมาตรฐานที่
และเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา อยู่ในระดับดีขึ้นไป
๑.๒
และนันทนาการ
เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

๙๙
กลยุทธ์ข้อที่ ๑พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๗. โครงการส่งเสริมทักษะ ผู้เรียนร้อยละ ๗๖.๗๑ มี
การใช้ภาษามือไทย
ความสามารถในการใช้ภาษามือ
ไทยคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้

ร้อยละ ๗๘.๕๔ ของผู้เรียนมี
ความสามารถในการใช้ภาษา
มือไทย คิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา
ได้ อยู่ในระดับดีขึ้นไป
๘. โครงการพัฒนา
ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีความรู้และ ร้อยละ ๘๓.๘๖ของผู้เรียนมี
คุณภาพผู้เรียนตาม
ทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
ความรู้และทักษะที่จาเป็นตาม
หลักสูตร
หลักสูตรอยู่ในระดับดีขึ้นไป
กลยุทธ์ข้อที่ ๒พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล
เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๙. โครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้
เหมาะสมกับผู้เรียนที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน และ
บกพร่องทางสติปัญญาแต่ละ
กลุ่มและสอดคล้องกับบริบท
ของโรงเรียน ท้องถิ่น โดยนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณา
การในหลักสูตรสถานศึกษา

หลักสูตรสถานศึกษามีความ
เหมาะสมกับผู้เรียนที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน
และบกพร่องทางสติปัญญา
แต่ละกลุ่มสาระ/ทักษะและ
สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียน โดยนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาบูรณาการใน
หลักสูตรสถานศึกษา ด้าน
งานอาชีพ ผลการประเมิน
อยู่ในระดับ ดีมาก

๑๐. โครงการนิเทศ
การศึกษา

ครูทุกคนได้รับการนิเทศการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยมีการกากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และนาผลไป

สถานศึกษาจัดการนิเทศ
ภายใน กากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และนาผลมา
ปรับปรุงการเรียนการสอน

โครงการ / กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ. / ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๔

มาตรฐานที่ ๕

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ. /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๑๐.๑
และ
มาตรฐานที่ ๑๐.๒

มาตรฐานที่ ๑๐.๔
และ
มาตรฐานที่ ๑๐.๕

๑๐๐
พัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

ผลการประเมิน อยู่ในระดับ
ดีมาก
๑๑. โครงการพัฒนา
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม สถานศึกษาจัดกิจกรรม
คุณภาพผู้เรียนตาม
พัฒนาผู้เรียน ตามนโยบาย
พัฒนาผู้เรียน ตามนโยบาย
นโยบายของรัฐบาลเรียน เรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ เรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมี
ฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ ของรัฐบาล
คุณภาพของรัฐบาล ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีมาก
๑๒. โครงการกิจกรรม
สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริม สถานศึกษาจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
หลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่ เสริมหลักสูตรที่ตอบสนอง
ส่งเสริมและตอบสนองความ ความต้องการ
ต้องการ ความสามารถ ความ ความสามารถ ความถนัด
ถนัด และความสนใจของ
และความสนใจของผู้เรียน
ผู้เรียนให้ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพ
พัฒนาเต็มศักยภาพ
ผลการประเมินอยู่ในระดับดี
มาก
กลยุทธ์ข้อที่ ๒ พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล
โครงการ / กิจกรรม
๑๓. โครงการส่งเสริม
อาชีพนักเรียนพิการ

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๕ มี
ความรู้ ทักษะกระบวนการงาน
อาชีพและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต
๒. สถานศึกษามีการพัฒนาให้
บรรลุเปูาหมาย วิสัยทัศน์ปรัชญา
และจุดเน้นที่กาหนด ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป

๑. ร้อยละ ๙๕.๕๕ของนักเรียน
มีความรู้ ทักษะกระบวนการ
งานอาชีพและมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริตอยู่ในระดับดีขึ้นไป
๒. สถานศึกษาพัฒนาโดยบรรลุ
เปูาหมาย วิสัยทัศน์ปรัชญาและ
จุดเน้นที่กาหนดขึ้น ผลการ
ประเมินระดับ ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๑๐.๓

มาตรฐานที่ ๑๐.๓

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ. /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๖

มาตรฐานที่ ๑๔

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสาหรับคนพิการ
โครงการ / กิจกรรม
๑๔.โครงการพัฒนา
บุคลากร

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๑. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ร้อยละ ๘๕ปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด

๑. ร้อยละ ๘๘.๐๗ ของครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ. /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๗
และ
มาตรฐานที่ ๘

๑๐๑
ประสิทธิผล
๒. ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล

และเกิดประสิทธิผล
๒. ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลอยู่ในระดับ
ดีเยี่ยม
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สาหรับคนพิการ
สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ. /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๑๑.๓
และ
มาตรฐานที่ ๑๓.๑

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๑๕. โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้และส่งเสริม
ภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน

สถานศึกษามีการสร้างและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
และบุคลากรของสถานศึกษา
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป

สถานศึกษาสร้างและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา พัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากร ผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีมาก

๑๖. โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์และพัฒนา
สภาพแวดล้อมใน
สถานศึกษา

สถานศึกษามีการจัดหรือพัฒนา
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่าง
ปลอดภัย และมีความสุข ผล
การประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม
ขึ้นไป

สถานศึกษาจัดและพัฒนา มาตรฐานที่ ๑๑.๑
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียน
ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่าง
ปลอดภัย และมีความสุข
ผลการประเมินอยู่ในระดับ
ดีเยี่ยม
สถานศึกษามีห้องเรียน
มาตรฐานที่ ๑๑.๑
ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน
อาคารประกอบที่มั่นคง
ปลอดภัย ระบบ
สาธารณูปโภคอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน ผลการ
ประเมิน อยู่ในระดับดีเยี่ยม

โครงการ / กิจกรรม

๑๗. โครงการพัฒนา
สถานศึกษามีห้องเรียน
อาคารสถานที่ และระบบ ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน
สาธารณูปโภค
อาคารประกอบที่มั่นคง
ปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภค
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ผล
การประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม
ขึ้นไป

๑๐๒
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สาหรับคนพิการ
โครงการ / กิจกรรม
๑๘. โครงการพัฒนาศูนย์
การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
๑. สร้างและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษาและ
ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากร
สถานศึกษารวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้อง
๒. ส่งเสริมสถานศึกษามีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
สานศึกษากับชุมชนและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
สถานศึกษาจัดให้มีเทคโนโลยี
สิ่งอานวยความสะดวก แหล่ง
เรียนรู้ที่ให้บริการสื่อการเรียนรู้
และหรือบริการความช่วยเหลือ
อื่นใดสาหรับผู้เรียนเพียงพอที่
เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง
และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๑. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และ
ใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
และบุคลากรสถานศึกษา
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
๒. สถานศึกษามีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชนและ
องค์กรที่เกี่ยวข้องอย่าง
ต่อเนื่อง
๑๙. โครงการพัฒนา
สถานศึกษาจัดเทคโนโลยี
ระบบสารสนเทศ สื่อ
สิ่งอานวยความสะดวก
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
แหล่งเรียนรู้ ให้บริการสื่อ
การเรียนรู้ สาหรับผู้เรียน
เพียงพอเอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
๑. สถานศึกษาจัดกิจกรรมตาม
๒๐. โครงการอนุรักษ์
๑. สถานศึกษาจัดกิจกรรม
จุดเน้น และจัดให้บริการ สื่อการ ตามจุดเน้นและจัดให้บริการ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ เรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และหรือ
สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้
บริการความช่วยเหลืออื่นใด
สมเด็จพระเทพ
สาหรับผู้เรียนเพียงพอผล
สาหรับผู้เรียนเพียงพอผลการ
รัตนราชสุดาสยามบรม
การประเมินอยู่ในระดับ
ประเมินอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป
ราชกุมารี
ดีมาก
๒. สถานศึกษารวบรวมตัวอย่าง
พรรณไม้ โดยคณะครูนามาบูรณา ๒. สถานศึกษารวบรวม
การกิจกรรมการเรียนการสอน
ตัวอย่างพรรณไม้โดยคณะ
และนักเรียน ผลการประเมินอยู่ใน ครูนามาบูรณาการกิจกรรม
ระดับดีมากขึ้นไป
การเรียนการสอน ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีมาก
ขึ้นไป

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ. /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๑๑
และ
มาตรฐานที่ ๑๓

มาตรฐานที่ ๑๑.๒
และ
มาตรฐานที่ ๑๑.๓

มาตรฐานที่ ๑๑.๒
และ
มาตรฐานที่๑๕

๑๐๓
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
โครงการ / กิจกรรม
๒๑. โครงการประสาน
เครือข่ายเพื่อพัฒนาการ
จัดการศึกษา

๒๒. โครงการพัฒนา
เครือข่ายงานอาชีพ

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
สถานศึกษามีการส่งเสริมให้
คณะกรรมการสถานศึกษา
และผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลผลการประเมินอยู่
ในระดับดีเยี่ยมขึ้นไป
ครอบครัวชุมชนและองค์กรที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมและสนับสนุน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ร่วมกัน

๒๓. โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

สนองมาตรฐาน
ผลสาเร็จ
การศึกษาของ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
สถานศึกษา
(มฐ. /ตัวบ่งชี้)
สถานศึกษาส่งเสริมให้
มาตรฐานที่ ๙.๓และ
คณะกรรมการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๓.๒
ผู้ปกครอง และชุมชนปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผล ผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีเยี่ยม
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๙.๓และ
ระหว่างครอบครัว ชุมชน
มาตรฐานที่ ๑๓.๒
ท้องถิ่น และองค์กรที่
เกี่ยวข้องในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และสร้างเครือข่ายใน
การพัฒนางานอาชีพของ
โรงเรียน
สถานศึกษาจัดระบบดูแล
มาตรฐานที่ ๙.๓และ
ช่วยเหลือนักเรียนที่มี
มาตรฐานที่ ๑๐.๖
ประสิทธิภาพครอบคลุม
ผู้เรียนทุกคน ผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีมาก

สถานศึกษาจัดให้มีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ และครอบคลุม
ถึงผู้เรียนทุกคน ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีมากขึ้น
ไป
กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๒๔.โครงการพัฒนาระบบ เพื่อพัฒนาระบบประกัน
การประกันคุณภาพของ คุณภาพภายในตาม
สถานศึกษา
กฎกระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓และ
เตรียมการประเมินคุณภาพ
ภายใน โดยต้นสังกัดการ

สถานศึกษาได้นาผลการ
ประเมินคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกมาใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง และ จัดทา
รายงานประจาปีที่เป็น
รายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน ผลการ

โครงการ / กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ. /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๑๒

๑๐๔

๒๕. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการจัดการศึกษา

๒๖. โครงการระดมทุน
เพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษา

ประเมินคุณภาพภายนอก
โดย สมศ.ผลการประเมินอยู่
ในระดับดีมากขึ้นไป

ประเมินคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีมาก

สถานศึกษาดาเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
และจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศและใช้สารสนเทศ
ในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาผล
การประเมินอยู่ในระดับดีมาก
ขึ้นไป
ส่งเสริมผู้ปกครองและชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษาผลการประเมินอยู่
ในระดับดีมากขึ้นไป

สถานศึกษาดาเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
จัดและใช้ระบบข้อมูล
สารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา ผลการประเมิน
คุณภาพอยู่ในระดับ ดีมาก

มาตรฐานที่ ๑๒.๒
และ
มาตรฐานที่ ๑๒.๓

ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น มาตรฐานที่ ๑๓.๒
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา ผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีมาก

กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมสถานศึกษา
โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

๒๗. โครงการส่งเสริมการ ๑. สถานศึกษามีการจัด
จัดการศึกษาเพื่อการมี
โครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
งานทา
ผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมาย
วิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้น
ของสถานศึกษาผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีมากขึ้น
ไป
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ และ
มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
๑. สถานศึกษาดาเนิน
โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้
บรรลุตามเปูาหมาย
วิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้น
ของสถานศึกษาผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ
ดีมาก
๒. ร้อยละ ๙๕.๕๕ ของ
ผู้เรียน มีความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพที่ตนสนใจ และมี

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ. / ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๑๔
และ
มาตรฐานที่ ๖.๓

๑๐๕
ความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต
๒๘. โครงการส่งเสริม
มารยาทงามอย่างไทย

๒๙. โครงการเผยแพร่
ความรู้สู่ประชาคม
อาเซียน

๑. สถานศึกษามีการจัด
โครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมาย
วิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้น
ของสถานศึกษาผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีมากขึ้นไป
๒. ผู้เรียนเข้าใจในการปฏิบัติ
ตนตามมารยาทไทยได้อย่าง
ถูกต้องเห็นคุณค่าของศิลปะ
วัฒนธรรมไทย และประเพณี
ที่ดีงามของไทย
๑. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
นิสัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้และค้นคว้า หาความรู้
เพิ่มเติมด้วยตนเองจาก
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อ
ต่างๆ รอบตัว
๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผล
การประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม

๑. สถานศึกษาจัดโครงการ
กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียน
บรรลุตามเปูาหมาย
วิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้น
ของสถานศึกษา ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก
๒. ผู้เรียนปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทยได้อย่างถูกต้อง
เห็นคุณค่าของศิลปะ
วัฒนธรรมไทย และประเพณี
ที่ดีงามของไทย
๑. นักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่านและแสวงหาความรู้และ
ค้นคว้า หาความรู้เพิ่มเติม
ด้วยตนเองจากห้อง สมุด
แหล่งเรียนรู้ และสื่อ ต่าง ๆ
รอบตัว
๒. นักเรียนสามารถเรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันได้ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๑๔

มาตรฐานที่๑๕

๑๐๖
๒. ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗
๒.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย(๕ คะแนน)
น้าหนัก คะแนน ระดับ
ร่องรอยความพยายาม
ที่
ตัวบ่งชี้
คะแนน ที่ได้ คุณภาพ (โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
๑.๑ มีน้าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหรือตามระดับความพิการ
๑.๒ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน
๑.๔ หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค
อุบัติเหตุภัยและสิ่งเสพติด

คะแนนรวม
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

๑.๐๐

๑.๐๐

๑.๕๐
๑.๕๐
๑.๐๐

๑.๕๐
๑.๕๐
๑.๐๐

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๑. โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ
ดีเยี่ยม ๒. สมุดรายงานประจาตัว
ดีเยี่ยม นักเรียน
ดีเยี่ยม ๓. แบบบันทึกการประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้าน
ร่างกาย
๔. แผนการจัดการเรียนรู้
๕. แบบบันทึกการแปรงฟัน
๖. แบบบันทึกการดื่มนม
๗. บันทึกกิจกรรมโฮมรูม
๘. บันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม
ดีเยี่ยม ๙. ภาพกิจกรรมกลางแจ้ง
ดีเยี่ยม

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรี ย นส่ งเสริ มผู้ เรี ย นที่มีสุ ขภาวะที่ดีและมีสุ นทรียภาพโดยจัดให้ มีการดาเนินโครงการ
โรงเรียนส่งเสริมสุ ขภาพ เพื่อแก้ปัญหาเด็กปฐมวัยที่มีเกณฑ์การเจริญเติบโตต่า จัดกิจกรรมกลางแจ้ง
กิจ กรรมออกกาลั งกาย กิจ กรรมการแปรงฟัน เข้าห้ องน้า และล้ างมืออย่างถูกวิธีและดาเนินการตาม
แนวทางของสุขบัญญัติ ๑๐ ประการ
๒. ผลการพัฒนา
จากผลการดาเนินโครงการ ส่งผลให้ผู้เรียนมีน้าหนักส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน หรือ
ระดับความพิการ มีทักษะในการเคลื่อนไหวเหมาะสมตามวัย มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพที่ถูกวิธี และรู้จัก
หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคและอุบัติภัยและสิ่งเสพติด โดยมีผลการดาเนินงานอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมความร่วมมือในการวางแผนร่วมกันระหว่างงานโภชนาการ ครูประจาชั้น ครูหอนอน ครู
อนามัยและผู้ปกครอง จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนบริโภคอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน และส่งเสริม
กิจกรรมการพัฒนาทักษะกล้ามเนื้ออย่างสม่าเสมอ
มาตรฐานที่ ๒เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ( ๕ คะแนน )

๑๐๗
ที่

ตัวบ่งชี้

น้าหนัก คะแนน ระดับ
คะแนน ที่ได้ คุณภาพ

๒.๑ ร่าเริง แจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
๒.๒ มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
๒.๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองให้เหมาะสม
กับวัย
๒.๔ ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว
และรักธรรมชาติ

๑.๐๐
๑.๐๐
๑.๐๐

๑.๐๐
๑.๐๐
๑.๐๐

๒.๐๐

๒.๐๐

คะแนนรวม
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

๕.๐๐

๕.๐๐

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีมาก

๑. โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ
๒. สมุดพัฒนาการนักเรียน
๓. ภาพถ่ายกิจกรรมเล่น
ดีเยี่ยม อิสระ/เคลื่อนไหว/กลางแจ้ง
๔. สรุปรายงานผลการ
จัดการเรียนรู้
๕. ผลงานหรือชิ้นงานใน
ดีเยี่ยม ด้านศิลปะของนักเรียน
ดีเยี่ยม

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้านอารมณ์และจิตใจ โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้แสดงออก มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออกตามวัย ร่าเริง แจ่มใส เป็นผู้นา-ผู้ตามที่ดี ชื่นชมและเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี การ
เคลื่อนไหวและสารวจธรรมชาติ จัดกิจกรรมเล่นอิสระ กิจกรรมเคลื่อนไหว กิจกรรมเดินสารวจโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๒. ผลการพัฒนา
จากผลดาเนินงานส่งผลให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่ร่าเริง แจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง มีความมั่ นใจ
และกล้าแสดงออก ควบคุมอารมณ์ตนเองให้เหมาะสมกับวัย รู้จักชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรัก
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครอง บุคลคลากร ตลอดจนชุมชุน ท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมใน
การช่วยกันพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างต่อเนื่องและรอบด้าน
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ( ๕ คะแนน )
ที่

ตัวบ่งชี้

๓.๑ มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอน
ของพ่อ แม่ ครูอาจารย์
๓.๒ ความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน
๓.๓ เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
๓.๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและ
ศาสนาที่ตนนับถือ

น้าหนัก คะแนน ระดับ
คะแนน ที่ได้ คุณภาพ
๒.๐๐

๒.๐๐

ดีเยี่ยม

๑.๐๐
๑.๐๐
๑.๐๐

๑.๐๐
๑.๐๐
๐.๙๐

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
๑. แผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
๒. กิจกรรมการเล่นอิสระ
๓. กิจกรรมกลางแจ้ง
๔. กิจกรรมการทาความ
สะอาดห้องเรียน

๑๐๘

คะแนนรวม
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

๕

๕.๐๐

๕. เก็บของเล่นเข้าที่
๖. กิจกรรมเข้าร่วมในวัน
สาคัญต่างๆทางศาสนา
๗. ภาพถ่ายการเข้าแถว
เคารพธงชาติ สวดมนต์
ดีเยี่ยม ไหว้พระ แผ่เมตตา
ดีเยี่ยม

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านสังคม โดยจัดกิจกรรมโครงการด้านต่างๆ เช่น
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน
เข้าร่วมกิจกรรมในวันสาคัญต่าง ๆทางศาสนาทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนทั้งนี้เพื่อ ให้นักเรียนสามารถ
ปรับตัวดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
๒. ผลการพัฒนา
จากผลการจั ดกิ จ กรรมส่ ง ผลให้ ผู้ เรีย นมี วินัย รับ ผิ ด ชอบ เชื่อฟั งค าสั่ ง สอนของพ่ อแม่ ครู
อาจารย์ มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือ แบ่งปัน เล่นและทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ และประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย และศาสนาที่ตนนับถือ ได้ ผลการประเมินอยู่ในระดับ
ดีมาก
๓. แนวทางการพัฒนา
ควรจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน ท้องถิ่น ให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งควรดาเนินการ
อย่างต่อเนื่องด้วย
มาตรฐานที่ ๔เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ( ๕ คะแนน )
ที่

ตัวบ่งชี้

๔.๑ สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่าง
ตั้งใจและรักการเรียนรู้
๔.๒ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่
เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้
๔.๓ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
๔.๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

น้าหนัก คะแนน ระดับ
คะแนน ที่ได้ คุณภาพ
๑.๐๐

๑.๐๐

ดีเยี่ยม

๑.๐๐

๑.๐๐

ดีเยี่ยม

๑.๐๐
๑.๐๐

๑.๐๐
๑.๐๐

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๑.๐๐

๑.๐๐

ดีเยี่ยม

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
๑. แผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
๒. แผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล
๓. แบบบันทึกพัฒนาการ
นักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน
๔. แฟูมสะสมงานนักเรียน

๑๐๙

คะแนนรวม

๕.๐๐

๕.๐๐

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

๕. กิจกรรมเก็บของเล่น
๖. กิจกรรมเดินสารวจ
โรงเรียนตามแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ
๗. ภาพถ่ายกิจกรรมการ
ดีเยี่ยม เรียนการสอน
ดีเยี่ยม

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านสติปัญญา โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามแผนการจัดประสบการณ์ และแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล กิจกรรมเดินสารวจแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน กิจกรรมการเล่านิทาน กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมจินตนาการและความคิ ด
สร้างสรรค์ของผู้เรียน
๒. ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทาให้ผู้เรียนสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจและรักการ
เรี ย นรู้ มีค วามคิ ด รวบยอดเกี่ย วกั บ สิ่ ง ต่า งๆ ที่ เ กิด จากประสบการณ์ การเรี ย นรู้ มี ทั ก ษะทางภาษาที่
เหมาะสมกั บ วั ย มี ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์ แ ละมี จิ น ตนาการความคิ ด
สร้างสรรค์ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้มากยิ่งขึ้น
มาตรฐานที่ ๕ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล(๒๐ คะแนน)
ที่

ตัวบ่งชี้

๕.๑ ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และ
ธรรมชาติของการจัดการศึกษา
ปฐมวัยและสามารถนามาประยุกต์ใช้
ในการจัดประสบการณ์
๕.๒ ครูจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้อง
กับความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
ความต้องการจาเป็นพิเศษเฉพาะ
บุคคล

น้าหนัก คะแนน ระดับ
คะแนน ที่ได้ คุณภาพ
๒.๐๐

๒.๐๐

ดีเยี่ยม

๒.๐๐

๒.๐๐

ดีเยี่ยม

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
๑. แผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
๒. แผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล
๓. แบบบันทึกการจัดการ
เรียนการสอน
๔. แบบบันทึกพัฒนาการ
นักเรียนระดับปฐมวัย
รายบุคคล
๕. สรุปรายงานผลการ
จัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย

๑๑๐
๕.๓ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัย ๒.๐๐ ๒.๐๐
เชิงบวก
๕.๔ ครูใช้สื่อ เทคโนโลยี ที่เหมาะสม
๑.๐๐ ๑.๐๐
สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กและ
ความต้องการจาเป็นพิเศษ
๕.๕ ครูใช้เครื่องมือวัดและประเมิน
๒.๐๐ ๒.๐๐
พัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย
และตามศักยภาพความพิการ และ
สรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็ก
แก่ผู้ปกครอง
๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ๑.๐๐ ๑.๐๐
ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับ
การจัดประสบการณ์
๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ ๒.๐๐ ๒.๐๐
ตลอดเวลา
๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและ
๒.๐๐ ๒.๐๐
ผู้ปกครอง
๕.๙ ครูมีวุฒิและความรู้ความสารถใน
๒.๐๐ ๒.๐๐
ด้านการศึกษาปฐมวัย/การศึกษา
พิเศษ
๕.๑๐ ครูจัดทาสารนิทัศน์และนามา
๒.๐๐ ๒.๐๐
ไตร่ตรอง เพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนาเด็ก
๕.๑๑ ครูมีทักษะในการสื่อสารและส่งเสริม ๒.๐๐
๒.๐๐
การสื่อสารของเด็กและมีทักษะใน
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการดารงชีวิต
ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้
ยิน
คะแนนรวม
๒๐.๐๐ ๒๐.๐๐
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

๖. รายงานผลการวิจัยในชั้น
เรียน
๗. ผลงานนักเรียน
๘. สื่อของจริง/แหล่งเรียนรู้
จริงตามแผนการสอน
๙. ภาพถ่ายบรรยากาศ
ภายในห้องเรียน
๑๐. ภาพถ่ายการทา
กิจกรรมประจาวัน
๑๑. มุมประสบการณ์ต่างๆ
ของห้องเรียน

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เช่น มีการจัดอบรมการจัดทาแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล อบรมการผลิตสื่อการสอนสาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน การ
วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ โดยจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุ คคล มี
บันทึกหลังสอน และนาปัญหาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดทารายงานการวิจัยภายในชั้นเรียน
พัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง

๑๑๑
๒. ผลการพัฒนา
จากผลการดาเนิ น งานแสดงให้เห็ นว่าครูเข้าใจปรัช ญา หลั กการและธรรมชาติของการจัด
การศึ ก ษาปฐมวั ย และสามารถน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ในการจั ด ประสบการณ์ สามารถจั ด ท าแผนการจั ด
ประสบการณ์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย และสามารถจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ที่
หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา
ครูควรมีการพัฒนาตนเองสม่าเสมอ และต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
( ๒๐ คะแนน )
น้าหนัก คะแนน ระดับ
ร่องรอยความพยายาม
ที่
ตัวบ่งชี้
คะแนน ที่ได้ คุณภาพ (โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
๖.๑ ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการ ๓.๐๐ ๓.๐๐
จัดการศึกษาของปฐมวัย
๖.๒ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา และ ๓.๐๐ ๓.๐๐
ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย
๖.๓ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมี
๓.๐๐ ๓.๐๐
ส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผล
หรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้าน
วิชาการและการจัดการ
๖.๔ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษา ๓.๐๐ ๓.๐๐
ให้บรรลุเปูาหมายตามแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา
๖.๕ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ๓.๐๐ ๓.๐๐
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
๖.๖ ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทาง ๓.๐๐ ๓.๐๐
วิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและ
เต็มเวลา
๖.๗ เด็ก ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผล ๒.๐๐ ๒.๐๐
การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย
คะแนนรวม
๒๐.๐๐ ๒๐.๐๐
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน
๑. วิธีการพัฒนา

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๑. แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
๒. แผนปฏิบัติการประจาปี
โครงการ/กิจกรรม
๓. บันทึกการประชุม
๔. คาสั่งการปฏิบตั ิงานแต่ละ
กลุ่มบริหารงาน
๕. สมุดนิเทศ
๖. สมุดเยี่ยมของโรงเรียน
๗. (ร่าง) รายงานการประเมิน
ภายนอกของสมศ.
๘. รายงานประจาปีของ
สถานศึกษา
๙. แฟูมสะสมงานของครู/
ผู้บริหารสถานศึกษา
๑๐. แฟูมประกาศนียบัตร /
รางวัลต่างๆ
๑๑. ภาพถ่าย

๑๑๒
ผู้ บ ริ ห ารให้ ค าแนะน า ค าปรึ ก ษา ตลอดจนให้ ก ารสนั บ สนุ น การบริ ห ารงานปฐมวั ย ให้ มี
ประสิทธิภาพ มีการแต่งตั้งคณะทางานระดับปฐมวัย มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมจากบุคลากร จัด
กิจ กรรมการเรี ย นการสอน การจั ด ท ามาตรฐานการศึ ก ษา แผนปฏิบั ติ ก ารประจ าปี รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน (SAR) พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง
๒. ผลการพัฒนา
ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาของปฐมวัยมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา และความคิด
ริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัย
เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการสามารถบริหารจัดการศึกษาให้ บรรลุเปูาหมายตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการ
และเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลาทาให้เด็ก ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการ
บริหารจัดการศึกษาปฐมวัย โดยผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา
ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยนาแนวทางการสอนแบบ
วอลดอร์ฟที่เพิ่งเริ่มดาเนินการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา๒๕๕๗ สาหรับนักเรียนบกพร่องทาง
สติปัญญา มาปรับใช้กับนักเรียนบกพร่องทางการได้ยิน ในระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา( ๒๐ คะแนน )
น้าหนัก คะแนน ระดับ
ที่
ตัวบ่งชี้
คะแนน ที่ได้ คุณภาพ
๗.๑ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
๔.๐๐ ๔.๐๐
สถานศึกษาและนาสู่การปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๗.๒ มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุก
๔.๐๐ ๔.๐๐
ฝุายตระหนักและเข้าใจการจัด
การศึกษาปฐมวัย
๗.๓ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนัก ๔.๐๐ ๔.๐๐
รู้และความเข้าใจหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย
๗.๔ สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหา
๔.๐๐ ๔.๐๐
ความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน
และท้องถิ่น
๗.๕ จัดสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อพัฒนา ๔.๐๐ ๔.๐๐
เด็กอย่างรอบด้าน
คะแนนรวม
๒๐.๐๐ ๒๐.๐๐
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

ดีเยี่ยม

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)

๑.หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา
๒.รายงานผลการใช้
ดีเยี่ยม หลักสูตรการศึกษาของ
สถานศึกษา
๓. รายงานการประชุม
ดีเยี่ยม เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
๔. บันทึกการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา
ดีเยี่ยม ๕. แผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล
๖. กิจกรรมการคัดกรอง
ดีเยี่ยม นักเรียนใหม่
๗. กิจกรรมงานฟื้นฟู
ดีเยี่ยม สมรรถภาพ
ดีเยี่ยม

๑๑๓
๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรี ย นส่ ง เสริ ม แนวทางการจั ด การศึ ก ษา โดยการจั ด ท าหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย ของ
สถานศึกษารายงานการวิจัยและติดตามผลการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสรุปผลและ
รายงานการทบทวนปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วม
ได้ตระหนัก และเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
๒. ผลการพัฒนา
จากผลการดาเนินงานส่งผลให้การจัดการศึกษามีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและ
นาสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้ครอบคลุมทุกด้านโดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกฝุายสร้างการมีส่วนร่วม ส่งเสริมความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัยและแสวงหาความร่วมมือ ระหว่าง
โรงเรี ยน ผู้ ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น และจัดสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างชัดเจนผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น รวมทั้ง
เครือข่ายสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ในระดับปฐมวัยที่
หลากหลาย
มาตรฐานที่ ๘สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
( ๕ คะแนน )
ที่

ตัวบ่งชี้

๘.๑ กาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษา
๘.๒ จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่
มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
๘.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการ
๘.๔ ติดตามตรวจสอบและคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
๘.๕ นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๘.๖ จัดทารายงานประจาปีที่เป็นราย
งานการประเมินคุณภาพภายใน

น้าหนัก คะแนน ระดับ
คะแนน ที่ได้ คุณภาพ
๑.๐๐

๑.๐๐

ดีเยี่ยม

๑.๐๐

๑.๐๐

ดีเยี่ยม

๑.๐๐

๑.๐๐

ดีเยี่ยม

๐.๕๐

๐.๕๐

ดีเยี่ยม

๐.๕๐

๐.๕๐

ดีเยี่ยม

๑.๐๐

๑.๐๐

ดีเยี่ยม

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
๑. คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทา
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษา
๒. เอกสารมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา
๓. มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ศธ./
สพฐ./สศศ./โรงเรียน
๔. คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
๕. เอกสารสารสนเทศ

๑๑๔

คะแนนรวม
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

โรงเรียน
๖. เอกสารมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
๗. บันทึกการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา
๘. หนังสือเชิญประชุม
๙. หนังสือส่งหน่วยงานต้น
สังกัด สพฐ./สศศ.
๑๐. รายงานการประเมิน
ตนเอง
๑๑. บันทึกการประชุมผล
การติดตามประเมินคุณภาพ

ดีเยี่ยม

๑. วิธีการพัฒนา
สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง โดยมีคาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทามาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาจัดทาสารสนเทศ โดยมีการกากับ
ติดตามประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษา รายงานการประเมินตนเอง
ระดับชั้นปฐมวัย
๒. ผลการพัฒนา
จากการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักเกณฑ์และ
การประกันคุณภาพ ส่งผลให้โรงเรียนมีการพัฒนาผู้เรียนในระดับปฐมวัย อย่างมีทิศทาง เปูาหมายชัดเจน
และมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ตัวบ่งชี้ได้กาหนดไว้ โดยผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก
๓. แนวทางการพัฒนา
ควรวางแผนในการพัฒนาระบบสารสนเทศ นาข้อมูลที่ได้รับมาวางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

๑๑๕
มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
( ๕ คะแนน )
ที่

ตัวบ่งชี้

๙.๑

เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของเด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษา
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัวชุมชน และ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง

๙.๒

คะแนนรวม
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

น้าหนัก คะแนน ระดับ
คะแนน ที่ได้ คุณภาพ
๒.๕๐
๒.๕๐

๕.๐๐

๒.๕๐
๒.๕๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
๑.รายงานสรุปผลกิจกรรม
สัปดาห์ห้องสมุด
๒.รายงานสรุปผลโครงการ
พัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
๓.รายงานสรุปผลโครงการ
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
นักเรียน
๔. แหล่งเรียนรู้งานอาชีพ

ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ดีเยี่ยม ๕. ปูายนิเทศ
ดีเยี่ยม

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรี ย นส่ งเสริ มและพัฒ นาแหล่ งเรียนรู้ภ ายในสถานศึกษา พัฒ นาสถานที่ จุด เรียนรู้ เพื่อให้
นักเรียนสามารถใช้ แหล่งเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้และอาคารสถานที่ต่างๆได้อย่างปลอดภัย โดยมีแหล่งเรียนรู้
ที่ ทั น สมั ย มี ข้ อ มู ล สารสนเทศอย่ า งเป็ น ระบบ และสามารถเป็ น แบบอย่ า งและเป็ น ที่ ศึ ก ษาดู ง านแก่
หน่วยงานต่าง ๆ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
๒. ผลการพัฒนา
โรงเรียนมีเครือข่ายการเรียนรู้ และมีการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่าง
สม่าเสมอ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ใกล้ตัว ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน โรงเรียน วัด ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืนและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้ทันสมัยอยู่เสมอ

๑๑๖

มาตรฐานที่ ๑๐การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย ตามปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นการจัด
การศึกษาปฐมวัย( ๕ คะแนน )
น้าหนัก คะแนน ระดับ
ร่องรอยความพยายาม
ที่
ตัวบ่งชี้
คะแนน ที่ได้ คุณภาพ (โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
๑๐.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้
เด็กบรรลุตามเปูาหมาย ปรัชญา
วิสัยทัศน์และจุดเน้นการจัด
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
๑๐.๒ ผลการดาเนินงานบรรลุตาม
เปูาหมาย

คะแนนรวม
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

๓.๐๐

๓.๐๐

๒.๐๐

๒.๐๐

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๑.รายงานผลการ
ดาเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
๒.รายงานสรุปผลการ
ดีเยี่ยม ดาเนินงานจัดการเรียนการ
สอนด้านงานอาชีพ
๓. รายงานการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา
๔. แฟูมงานแผนงาน/
โครงการแต่ละฝุาย
๕. บันทึกการประชุมของ
โรงเรียน
๖. บันทึกการประชุมของ
ดีเยี่ยม ฝุายต่างๆ
ดีเยี่ยม

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนระดับชั้นปฐมวัย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๙ ประการ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น พื้น ฐานส าหรั บ ผู้ เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา สอดคล้ องกับวิสั ยทัศน์
ปรัชญา จุดเน้น เปูาหมาย กลยุทธ์ของสถานศึกษา โดยจัดโครงการศึกษาดูงานอาชีพในระดับชั้นปฐมวัย
เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
๒. ผลการพัฒนา
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมครูพาทา โดยนานักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ กิจกรรม
งานอาชีพของนักเรียนในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา เพื่อเรียนรู้การปฏิบัติงานขั้นตอนการ
ทางาน โดยนักเรียนทุกคนให้ความสนใจ และมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม ผลประเมินอยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา
จั ดกิจ กรรมที่ส่ งเสริ มคุ ณลั ก ษณะอันพึ งประสงค์ และเจตคติ ที่ดีต่ องานอาชีพสุ จริต อย่า ง
ต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และทัศนคติที่ดีต่องานอาชีพ

๑๑๗
าตรฐานที่ ๑๑การจัดกิจกรรมตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น( ๕ คะแนน )
น้าหนัก คะแนน ระดับ
ร่องรอยความพยายาม
ที่
ตัวบ่งชี้
คะแนน ที่ได้ คุณภาพ (โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
๑๑.๑ จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาปฐมวัย
๑๑.๒ ผลการดาเนินงานบรรลุตาม
เปูาหมาย

คะแนนรวม
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

๓.๐๐

๓.๐๐

ดีเยี่ยม

๒.๐๐

๒.๐๐

ดีเยี่ยม

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๑. แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
๒. แผนปฏิบัติการประจาปี
โครงการกิจกรรมพิเศษ
๓. สรุปและรายงานผลการ
ประเมินโครงการ
๔. รายงานประจาปี
๕. ข้อมูลการสอบถามความ
พึงพอใจครูผู้บริหารนักเรียน
หรือผู้เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงาน
๖. ภาพถ่ายการร่วมกิจกรรม

ดีเยี่ยม

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรี ย นจั ด กิ จ กรรมตามนโยบาย จุ ด เน้ น แนวทางการปฏิ รู ป การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ครูมีการใช้สื่อและเทคโนโลยี และแหล่ง
เรียนรู้บูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการจัดทาโครงการประกั นคุณภาพทางการศึกษา มี
การพัฒนาบุ คลากรและการนิ เทศภายใน และมีโ ครงการส่ งเสริมอาชีพตามหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อสนองแนวนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาที่มีจุดเน้นด้านการศึกษาเพื่อมีงานทา
๒. ผลการพัฒนา
โรงเรียนจัดโครงการ กิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อยก
ระดับคุณภาพสถานศึกษาให้สูงขึ้น โดยใช้กระบวนการพัฒนาตามวงจรคุณภาพ PDCA และการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย ส่งผลให้การประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา
จัดกิจกรรม โครงการ ให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น ทั้งนี้ยังต้องสอดคล้องกับความต้องการของ
นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น

๑๑๘
๒.๒ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านที่ ๑ มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน มี ๖ มาตรฐาน ๒๕ ตัวบ่งชี้ ( น้าหนักคะแนน ๓๐ คะแนน )
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (๕คะแนน)
ที่

ตัวบ่งชี้

น้าหนัก คะแนน ระดับ
คะแนน ที่ได้ คุณภาพ

๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออก
กาลังกาย
๑.๒ มีน้าหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์
๑.๓ ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ
และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง
ต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และ
การล่วงละเมิดทางเพศ
๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น
๑.๖ สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฎศิลป์ กีฬา/
นันทนาการตามจินตนาการ

๐.๕๐

๐.๔๓

ดีมาก

๐.๕๐

๐.๔๓

ดีมาก

๑.๐๐

๐.๘๙

ดีมาก

๑.๐๐

๐.๘๖

ดีมาก

๑.๐๐
๑.๐๐

๐.๘๙
๐.๘๙

ดีมาก
ดีมาก

คะแนนรวม

๕.๐๐

๔.๓๙

ดีมาก

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

ดีมาก

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
๑. โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมี
สุนทรียภาพ
- กิจกรรมออกกาลังกาย
- กิจกรรมบริการสุขภาพ
- กิจกรรมเฝูาระวังภาวะ
การเจริญเติบโต
- กิจกรรมอาหารเสริมนม
- กิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย
- กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
- กิจกรรมวันเอดส์โลก
๒. โครงการส่งเสริมความ
สามารถด้านกีฬา
- กิจกรรมกีฬาสีภายใน
โรงเรียน
- กิจกรรมกีฬานักเรียนคน
พิการแห่งชาติ
- กิจกรรมกีฬาคนพิการ
แห่งชาติ
๓. สถิตกิ ารเจ็บปุวยของ
นักเรียน แบบบันทึกการวัด
น้าหนัก ส่วนสูง
๔. สรุปกิจกรรมงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

๑๑๙
๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ โดยจัดให้มีการดาเนินโครงการกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ส่งเสริม ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการ
ควบคู่ไปกับด้านวิชาการ นอกจากนี้โรงเรียนส่งเสริมให้ครูและนักเรียนร่วมกันทากิจกรรมในการเสริมสร้าง
และพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ เช่น กิจกรรมกายบริหารตอนเช้า กิจกรรมลานกีฬาต้านยาเสพติด กิจกรรม
กีฬาสีภายในโรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๒. ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายส่งผลให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพรักการออก
กาลังกายมีน้าหนักส่วนสูงสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานรู้จักปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ
หลีกเลี่ยงภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคร้ายแรง อุบัติเหตุ ปัญหาทางเพศเห็นคุณค่าในตนเองมีความ
มั่น ใจกล้ าแสดงออกมีมนุษยสัมพัน ธ์ ที่ดี ให้ เกียรติผู้อื่นมีผ ลงานด้านศิล ปะ ดนตรี นาฎศิลป์ กีฬาและ
นันทนาการ และมีทักษะชีวิตของนักเรียนประจาและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ ดีมาก
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะแสดงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล
โดยสนับสนุนโครงการกิจกรรมในด้านวัสดุ อุปกรณ์งบประมาณ รางวัล ขวัญและกาลังใจ ตลอดจน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมการกิจกรรมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง

๑๒๐
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ( ๕ คะแนน )
ที่

ตัวบ่งชี้

น้าหนัก คะแนน ระดับ
คะแนน ที่ได้ คุณภาพ

๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร
๒.๒ เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้
มีพระคุณ
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง
๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม

๒.๐๐

๑.๗๖

ดีเยี่ยม

๑.๐๐

๐.๙๒

ดีเยี่ยม

๑.๐๐

๐.๗๖

ดีมาก

๑.๐๐

๐.๗๖

ดีมาก

คะแนนรวม
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

๕.๐๐

๔.๒๐

ดีมาก
ดีมาก

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
๑. แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
๒. แผนปฏิบัติการประจาปี
๓. รายงานผลกาประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๔. กิจกรรมวันไหว้ครู
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
๕. กิจกรรมถวายเทียน
จานาพรรษา
๖. กิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน
๗. กิจกรรมเวียนเทียนวัน
วิสาขบูชา
๘. กิจกรรมวันมาฆบูชา
๙. กิจกรรมพี่ดูแลน้อง
๑๐. กิจกรรมอนุรักษ์พัฒนา
สิ่งแวดล้อม
๑๑. กิจกรรมผู้บาเพ็ญ
ประโยชน์
๑๒. กิจกรรมวันภาษาไทย
และวันสุนทรภู่

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรี ย นส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นมี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและค่ า นิ ย มที่ พึ ง ประสงค์ ตามหลั ก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งระบุไว้ ๘ ประการ โดยสอดแทรกคุณธรรมและ
จริยธรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเช่น กิจกรรมวันวิสาขบูชา กิจกรรมวันมาฆบูชา กิกจรรม
ถวายเทียนจานาพรรษา กิจกรรมวันพ่อแห่งขาติและวันแม่แห่งชาติ เป็นต้น นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความมีน้าใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แสดงความกตัญญูกตเวที การ
แสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรม
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม การใช้และการบารุงรักษาสาธารณสมบัติของส่วนรวม

๑๒๑
๒. ผลการพัฒนา
จากการดาเนินการตามโครงการ และกิจกรรมที่หลากหลาย ในการส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียน
มีคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่างและตระหนัก รู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมส่งผลให้ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของครู ทั้งนี้เพื่อให้
ครูนาทักษะกระบวนการ มาใช้ในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักเรียนต่อไป
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง(๕ คะแนน)
ที่
๓.๑
๓.๒

๓.๓
๓.๔

น้าหนัก คะแนน ระดับ
ร่องรอยความพยายาม
คะแนน ที่ได้ คุณภาพ (โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
มีทักษะในการอ่านและการสื่อสาร
๒.๐๐ ๑.๗๘
ดีมาก ๑. สรุปผลการดาเนินงาน
ด้วยภาษามือ
การจัดกิจกรรมการเรียน
มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ ๑.๐๐ ๐.๘๗
ดีมาก การสอน
๒. รายงานผลการ
และสามารถตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหา
ดาเนินงานกิจกรรมวัน
ความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองจาก
ภาษาไทย และกิจกรรมวัน
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ
สุนทรภู่
รอบตัว
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน
๑.๐๐ ๐.๘๙
ดีมาก ๓. รายงานการประเมิน
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่าง
๔. รายงานการประเมินการ
กัน
สามารถใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑.๐๐ ๐.๘๙
ดีมาก อ่าน คิด วิเคราะห์ เขียนสื่อ
ความหมาย
และเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก
๕. รายงานการเข้าร่วมการ
ในการเรียนรู้และนาเสนอผลงาน
ตัวบ่งชี้

๑๒๒

คะแนนรวม
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

๕.๐๐

๔.๔๕

ดีมาก
ดีมาก

แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับภาค และ
ระดับชาติ
๖. รายงานผลการ
ดาเนินงานโครงการทัศน
ศึกษา
๗.หลักฐานการยืมหนังสือ
ในห้องสมุด
๘.. รายงานกิจกรรม
สัปดาห์ห้องสมุด
๙. รายงานกิจกรรมสัปดาห์
วันวิทยาศาสตร์
๑๐. สถิติการใช้ห้องสมุด
และห้องคอมพิวเตอร์
๑๑. แบบบันทึกการใช้
แหล่งเรียนรู้
๑๒. ทะเบียนแหล่งเรียนรู้
ภายในและภายนอก
โรงเรียน
๑๓. รางวัล เกียรติบัตร

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้
สื่อ ต่าง ๆ โดยพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมที่หลายหลาย ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะในการใฝุ
เรียนรู้ รักการเรียนรู้ของนักเรียน ที่ส่งผลต่อการพัฒนาของนักเรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดย
สามารถใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร สืบค้นและนาเสนอข้อมูล หรือสร้างผลงาน เช่น การจัด
กิจกรรมวันสุนทรภู่ โครงการทัศนศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน การนานักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนทั้งในระดับภาค และระดับชาติ
๒. ผลการพัฒนา
จากการดาเนินการตามโครงการและกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกันสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีสิ่ง
อานวยความสะดวกในการเรียนรู้และนาเสนอผลงานโดยผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนควรส่งเสริม และปลูกฝังคุณลักษณะ และทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รัก
เรียนรู้ รักการอ่าน โดยสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

๑๒๓
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหา
ได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล(๕ คะแนน)
ที่

ตัวบ่งชี้

น้าหนัก คะแนน ระดับ
คะแนน ที่ได้ คุณภาพ

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน เห็น รับรู้
และถ่ายทอดโดยการเขียนหรือ
นาเสนอด้วยวิธีการอื่นตามความคิด
ของตนเอง
๔.๒ นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา
เขียนหรือภาษามือ หรือวิธีการของ
ตนเอง
๔.๓ กาหนดเปูาหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ

๒.๐๐

๑.๖๔

ดีมาก

๑.๐๐

๐.๘๓

ดีมาก

๑.๐๐

๐.๘๒

ดีมาก

๑.๐๐

๐.๘๑

ดีมาก

คะแนนรวม

๕.๐๐

๔.๑๐

ดีมาก

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
๑. รายงานประจาปี
๒. สารสนเทศของ
สถานศึกษา
๓. โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
๔. โครงการจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
๕. โครงการส่งเสริมอาชีพ
นักเรียนพิการ
๖. โครงการส่งเสริมอาชีพ
อิสระเพื่อการมีรายได้
ระหว่างเรียน
๗. โครงการทัศนศึกษานอก
สถานที่
๘. กิจกรรมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ
๙. สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน
๑๐. กิจกรรมภาษามือไทย
วันละคา
๑๑. โล่ เหรียญรางวัล
เกียรติบัตร

ดีมาก

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่ างมีเหตุมีผล สามารถนาเสนอวิธีคิด การแก้ปัญหา สามารถรวบรวมและจัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยจัดกิจกรรม เช่น โครงการส่งเสริ มอาชีพนักเรียนพิการ

๑๒๔
โครงการส่งเสริมอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการในวันสาคัญ
ต่าง ๆ กิจกรรมประกวดเล่าเรื่องด้วยภาษามือ กิจกรรมภาษามือไทยวันละคา เป็นต้น
๒. ผลการพัฒนา
จากผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ โดย
บูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ พัฒนาทักษะการสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสาร
โดยการพูดเขียนหรือภาษามือ ตามความคิดของตนเอง, ส่งเสริมความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ ทักษะการ
คิดวิเคราะห์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรี ยนควรส่งเสริ มให้ ครู และบุ คลาการ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด เพื่อพัฒนา
นักเรียนด้านการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผลเช่น การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกกระบวนการคิดวิเคราะห์ ผ่านกระบวนการนิเทศการสอนของครู
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร(๕ คะแนน)
ที่

ตัวบ่งชี้

๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่ม
สาระเป็นไปตามเกณฑ์
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตาม
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตาม
เกณฑ์

น้าหนัก คะแนน ระดับ
คะแนน ที่ได้ คุณภาพ
๒.๐๐

๒.๐๐

ดีเยี่ยม

๑.๐๐

๑.๐๐

ดีเยี่ยม

๑.๐๐

๑.๐๐

ดีเยี่ยม

๑.๐๐

๑.๐๐

ดีเยี่ยม

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
๑. รายงานผลสั ม ฤทธิ์ ทาง
การเรียนระดับสถาน ศึกษา
ของผู้ เ รี ย นทุ ก กลุ่ ม สาระ
และ ทุกระดับชั้น
๒ . ร า ย ง า น ผ ล ก า ร จั ด
การศึ กษาตามแผนการจั ด
การศึ ก ษาเฉพาะบุ ค คล

๑๒๕

คะแนนรวม
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

(IEP)
๓. รายงานผลการประเมิน
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
๔. รายงานการประเมินการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
สื่อความ
๕ . โ ค ร ง ก า ร วั น
วิทยาศาสตร์/วันภาษาไทย
การแข่งขันทักษะ
๖. รายงานผลการทดสอบ
ของสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
ของผู้เรียนชั้นที่มีการ
ทดสอบทั้ง๘กลุ่มสาระ
๗. ผลงาน ชิ้นงานนักเรียน
๘. เหรียญรางวัล เกียรติ
บัตรของนักเรียน

ดีเยี่ยม

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร ตลอดจนสมรรถนะที่สาคัญ
ของผู้เรียน โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายและมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามศักยภาพ และได้มาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
หลักสูตรท้องถิ่น โดยบูรณาการเข้ากับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จัดกิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเตรียมความพร้อมของนักเรียน
ในการเข้ารับการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน โดยจัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ มากมาย เช่น โครงการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ , กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ , กิจกรรมสัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด เป็นต้น
๒. ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน จัดกิจ กรรมเพื่อเพิ่มพูน สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ส่ งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน และการเตรียมความพร้อมของนักเรียนเพื่อเข้ารับการทดสอบระดับชาติ ส่งผลให้ผู้เรียนมี
ความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนควรสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย มีการใช้สื่อ
เทคโนโลยี ใ นการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน จั ด กิ จ กรรมโครงการที่ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาทั ก ษะ

๑๒๖
กระบวนการคิดวิเคราะห์ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน พัฒนาทักษะด้านการเขียนและการสื่อความหมายให้แก่
ผู้เรียนมากยิ่งขึ้นโดยบูรณาการเข้ากับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้และ
มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต(๕ คะแนน)
ที่

ตัวบ่งชี้

น้าหนัก คะแนน ระดับ
คะแนน ที่ได้ คุณภาพ

๖.๑ มีทักษะในการพึ่งพาตนเองและทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้
๖.๒ มีทักษะในการทางาน มุ่งมั่นทางาน
จนสาเร็จ และภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง
๖.๓ มีความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ
และมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต

๒.๐๐

๑.๙๔

ดีเยี่ยม

๒.๐๐

๑.๙๔

ดีเยี่ยม

๑.๐๐

๐.๙๗

ดีเยี่ยม

คะแนนรวม

๕.๐๐

๔.๘๕

ดีเยี่ยม

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
๑. โครงการส่งเสริมอาชีพ
นักเรียนพิการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
๒. โครงการส่งเสริมอาชีพ
อิสระเพื่อการมีรายได้
ระหว่างเรียน
๓.กิจกรรมเลือกตั้ง
คณะกรรมการนักเรียน
๔.กิจกรรมแนะแนว /
ชุมนุม
๕.กิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการในวัน
สาคัญ
๖. กิจกรรมแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาค/ระดับชาติ
๗. โครงการแข่งขันกีฬา
ภายใน- ภายนอก
สถานศึกษา
๘. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๙.ผลงาน ชิ้นงานนักเรียน
เกียรติบัตรรางวัล

ดีเยี่ยม

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต จัดโครงการส่งเสริมอาชีพนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพีย ง โครงการส่ งเสริมอาชีพอิส ระเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน

๑๒๗
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับโรงเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาค และระดับชาติ เป็นต้น
๒. ผลการพัฒนา
จากกิ จ กรรม/โครงการที่ ห ลากหลาย ส่ ง ผลให้ ผู้ เ รี ย นมี ทั ก ษะในการท างาน รั ก การท างาน
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตโดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบบโครงงาน เทคนิคการวิเคราะห์งาน
เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ และกระบวนการในการทางาน รักการทางาน และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา มี ๗ มาตรฐาน ๓๔ ตัวบ่งชี้ ( น้าหนักคะแนน ๕๐ คะแนน )
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล( ๑๐ คะแนน )
ที่

ตัวบ่งชี้

๗.๑

ครูเข้าใจปรัชญาและหลักการของการ
จัดการศึกษาสาหรับคนพิการ และ
สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนได้
ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้เฉพาะบุคคล และกาหนด
เปูาหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนให้บรรลุตามหลักสูตร
สถานศึกษา
ครูออกแบบและแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและมีการปรับแผนเป็น
ระยะ
ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนโดย
ใช้สื่อการเรียนรู้ และเทคโนโลยี
สิ่งอานวยความสะดวกที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียน

๗.๒

๗.๓

๗.๔

น้าหนัก คะแนน ระดับ
คะแนน ที่ได้ คุณภาพ
๑.๐๐

๑.๐๐

ดีเยี่ยม

๑.๐๐

๐.๘๐

ดีมาก

๑.๐๐

๐.๘๐

ดีมาก

๑.๐๐

๑.๐๐

ดีเยี่ยม

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
๑. หลักสูตรสถานศึกษา
สาหรับผู้เรียนที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน
๒. แผนการจัดการเรียนรู้
๓. แผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP)
๔. ทะเบียนสื่อ เทคโนโลยี
สิ่งอานวยความสะดวก
๕. ระเบียนสะสม
๖. ระเบียนแสดงผลการ
เรียน
๗. รายงานการวิจัยในชั้น
เรียน
๘. รายงานการใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้
๙.สรุปโครงการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
๑๐.โครงการระบบดูแล

๑๒๘
๗.๕

ครูใช้เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ๑.๐๐
ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนและสรุปรายงานผลการ
พัฒนาผู้เรียนเพื่อส่งต่อชั้นเรียนถัดไป
ครูให้คาปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ ๑.๐๐
ผู้เรียน และให้คาแนะนาแก่ผู้ปกครอง
ทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตของ
ผู้เรียนด้วยความเสมอภาค
ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการ
๑.๐๐
จัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ
และใช้ผลในการปรับการสอน

๐.๘๐

ดีมาก

๑.๐๐

ดีเยี่ยม

๑.๐๐

ดีเยี่ยม

ครูมีคุณวุฒิหรือความรู้ความสามารถ ๒.๐๐
ด้านการศึกษาพิเศษ โดนเฉพาะมี
ทักษะในการใช้ภาษามือเพื่อการ
สื่อสารกับผู้เรียน และสามารถ
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้พัฒนา
เต็มศักยภาพ
๗.๙ ครูมีความเมตตา เอาใจใส่ดูแลผู้เรียน ๐.๕๐
และมีศรัทธาต่อการช่วยเหลือคนพิการ
๗.๑๐ ครูมีความรับผิดชอบต่อการจัดการ
๐.๕๐
เรียนการสอนเต็มเวลาและเต็ม
ความสามารถ
คะแนนรวม
๑๐.๐๐

๑.๖๐

ดีมาก

๐.๕๐

ดีเยี่ยม

๐.๕๐

ดีเยี่ยม

๙.๐๐

ดีเยี่ยม

๗.๖

๗.๗

๗.๘

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

ช่วยเหลือนักเรียน
๑๑.งานเรือนนอน
๑๒.โครงการประชุม
เครือข่ายผู้ปกครอง
๑๓.โครงการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน
๑๔.กิจกรรมแนะแนว /
โฮมรูม
๑๕. แฟูมผลงานครู
๑๖.รายงานการประเมิน
ตนเองของครู
๑๗. บันทึกเวลามาปฏิบัติ
ราชการ
๑๘. บันทึกหลังการสอน
๑๙. คาสั่งมอบหมายงาน
๒๐. โล่ เกียรติบัตร รางวัล
ของครูและนักเรียน

ดีเยี่ยม

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนกาหนดบทบาทหน้าที่ให้ครูปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีการ
กาหนดเปูาหมายในการพัฒนาผู้เรียนที่ชัดเจน ส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อบรม
เชิงปฏิบัติการอย่างทั่วถึง ส่งเสริมพัฒนาเทคนิค ความรู้ ความสามารถด้านการจัดการศึกษาหรับคนพิการ
ฝึกอบรมครูในการจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคล การจัดทารายงานการวิจัยในชั้นเรียน โครงการ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เป็นต้น
๒. ผลการพัฒนา
ครูสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล จัดการเรียนรู้วัดและประเมินผล ตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลอย่างหลากหลายตามสภาพจริง มีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยบูรณา

๑๒๙
การใช้แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของข้าราชการครู โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมครูการศึกษาพิเศษหรือมีวุฒิทางการศึกษาพิเศษเพิ่ม
มากขึ้ น จั ด ให้ มี ก ารนิ เ ทศ ติ ด ตาม การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน อย่ า งเป็ น ระบบด้ ว ยวิ ธี ก ารที่
หลากหลายและต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ ๘ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
( ๑๐ คะแนน )
ที่

ตัวบ่งชี้

๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นาและ
ความคิดริเริ่ม และมีเจคติที่ดีต่อการ
จัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการ
และการจัดการ
๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาตามวัตถุประสงค์ให้บรรลุ
เปูาหมายตามที่กาหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ
๘.๔ ผู้บริหารศักยภาพครูและบุคลากรให้
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ส่งเสริมให้ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้อง
มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน
๘.๕ ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทาง
วิชาการแก่บุคลากร และปฏิบัติ
หน้าที่เต็มศักยภาพ และเต็มเวลา
๘.๖ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึง
พอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา

น้าหนัก คะแนน ระดับ
คะแนน ที่ได้ คุณภาพ
๑.๐๐

๑.๐๐

ดีเยี่ยม

๒.๐๐

๒.๐๐

ดีเยี่ยม

๒.๐๐

๒.๐๐

ดีเยี่ยม

๒.๐๐

๒.๐๐

ดีเยี่ยม

๒.๐๐

๒.๐๐

ดีเยี่ยม

๑.๐๐

๑.๐๐

ดีเยี่ยม

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
๑. แผนปฏิบัติการประจาปี
๒. แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี
๓. แผนกลยุทธ์ (PBB)
๔. คาสั่งการปฏิบัติงานของ
โรงเรียน
๕. รายงานประจาปี
๖. รายงานการประเมิน
ภายนอกของสมศ.
๗. รายงานผลการ
ปฏิบัติงานตนเอง
๘. รายงานความพึงพอใจใน
การบริหารจัดการศึกษา
๙. บันทึกการประชุม
๑๐. กิจกรรมสร้างขวัญ
กาลังใจ
๑๑. กิจกรรม ศึกษาดูงาน
๑๒. รายงานผลพัฒนา
อบรม
๑๓. หนังสือเชิญประชุม ,
เชิญเป็นวิทยากร

๑๓๐

คะแนนรวม
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐

ดีเยี่ยม

๑๔. สมุดนิเทศ
๑๕. สมุดเยี่ยมของโรงเรียน
๑๖. แฟูมสะสมงานของครู/
ผู้บริหารสถานศึกษา
วุฒิบัตร/
๑๗. แฟูมประกาศนียบัตร /
รางวัลต่างๆ
๑๘. ภาพถ่ายกิจกรรม

ดีเยี่ยม

๑. วิธีการพัฒนา
ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู เป็นผู้ที่อุทิศเวลาในกับการทางานการบริหารงานใช้หลักธรรมมาภิบาล
โดยเปิ ดโอกาสให้ ทุกฝุ ายมีส่ว นร่ว มในพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ใช้ระบบบริห ารงานแบบ
PDCA มีกระบวนการทางานเป็นขั้นตอน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อทุกคน มีการตัดสินใจที่ฉับไว ถูกต้อง
ศึกษาหาความรู้อยู่เสมอมีวิสัยทัศน์กว้างไกลทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทาให้บุคลากรเกิดความร่วมมื อใน
การทางานที่เป็นทีมอย่างเข้มแข็ง บุคลากรทุกคนทางานอย่างมีความสุขและทุกฝุายที่เกี่ยวข้องพึงพอใจ
ผู้บริหารได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เข้ารับการอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อนาความรู้มาใช้ในการบริหารงาน
มีการกาหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาที่ชัดเจน เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น มีการริเริ่มในการบริหาร
ที่ท้าทาย และความเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษา ริเริ่มการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีการ
กระตุ้นให้บุคลากรทุกคนร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน มีความรอบรู้ทางวิชาการด้าน
หลักสูตรการเรี ยนการสอน การวัดและประเมินผล ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้ก้าวหน้าในวิชาชีพ
ยอมรั บ และเปิ ดโอกาสให้ ทุกฝุ ายที่เ กี่ย วข้ องมาร่ว มบริ ห ารและจัด การศึ กษา ทาให้ การบริห ารงานมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๒. ผลการพัฒนา
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นา มีความสามารถทางวิชาการ และมีความคิดริเริ่มในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียน โดยใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้กระบวนการวิจัยใน
การพัฒนาวิชาการและการบริห ารจั ดการสถานศึกษา ครอบคลุมภารกิจทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ งานบริหาร
วิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล งานบริหารทั่ว ไป และงานกิจการนักเรียนประจา ให้
บรรลุเปูาหมายตามที่กาหนดไว้ในแผน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้คาแนะนา คาปรึกษาทาง
วิชาการ เอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ เต็มเวลา มีการกากับ ติดตาม นิเทศอย่างกัลยาณมิตร ผู้มี
ส่ว นเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้เรี ยน ผู้ป กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริห ารการจัดการศึกษา มีผ ลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา
ระบบนิ เทศ กากับ ติดตาม ควรดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ ทุกฝุ ายที่เกี่ยวข้อง
มาร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบส่งเสริมให้เป็นองค์กรให้การเรียนรู้

๑๓๑

มาตรฐานที่ ๙คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล( ๕ คะแนน )
ที่

ตัวบ่งชี้

น้าหนัก คะแนน ระดับ
คะแนน ที่ได้ คุณภาพ

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษากากับ
ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผล
สาเร็จตามเปูาหมาย
๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาสถานศึกษา

๒.๐๐

๒.๐๐

ดีเยี่ยม

๑.๐๐

๑.๐๐

ดีเยี่ยม

๒.๐๐

๒.๐๐

ดีเยี่ยม

คะแนนรวม

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
๑. บันทึกประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
๒. แผนปฏิบัติการประจาปี
๓. หลักสูตรสถานศึกษา
๔. รายงานประจาปี
๕. สมุดเซ็นเยี่ยม
๖. รายงานการประชุม
ผู้ปกครองและเครือข่าย
ผู้ปกครองนักเรียน
๗. กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
๘. วันเด็กแห่งชาติ
๙. กิจกรรมเข้าร่วมกับชุมชน
ท้องถิ่น
๑๐. เอกสารตอบขอบคุณ
ผู้อุปการะคุณ
๑๑. หนังสือเชิญประชุม
๑๒. ภาพถ่ายกิจกรรม

ดีเยี่ยม

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรี ยนจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษาละ ๒ ครั้ง
และประชุมผู้ปกครองปีการศึกษาละ ๒ ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองรับรู้ และ
เข้าใจบทบาทหน้าที่ในการมีส่วนร่วมพัฒนาสถานศึกษา เชิญผู้ปกครองและชุมชนเข้ามาร่วมงาน และ
กิจกรรมต่างๆ ที่สถานศึกษาจัดขึ้น รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไป
ด้วยความโปร่งใส มีส่วนในการกากับติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการดาเนินของสถานศึกษาตามบทบาท
หน้าที่ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
๒. ผลการพัฒนา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ ระเบียบ

๑๓๒
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติ
บุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๖ และระเบียบอื่นๆ คณะกรรมการสถานศึกษามี
การกากับ ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการดาเนินงานของสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด และบรรลุผล
สาเร็จตามเปูาหมาย โดยผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาสถานศึกษาและมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการของคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมี
ผลการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๙ ในระดับดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนส่งเสริมให้ คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ ๑๐สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน( ๑๐ คะแนน )
ที่

ตัวบ่งชี้

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมกับ
ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
แต่ละกลุ่มและนาบริบทของท้องถิ่นมา
บูรณาการในหลักสูตรสถานศึกษา
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้
ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด
ความสามารถและความสนใจ
๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริม
และตอบสนองความต้องการ
ความสามารถ ความถนัดและความ
สนใจของผู้เรียนให้ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาเต็มศักยภาพ
๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้
ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง
๑๐.๕ นิเทศภายใน กากับ ติดตาม
ตรวจสอบและนาผลไปปรับปรุงการ
เรียนการสอน
๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียน
ทุกคน

น้าหนัก คะแนน ระดับ
คะแนน ที่ได้ คุณภาพ
๒.๐๐

๑.๖๐

ดีมาก

๒.๐๐

๒.๐๐

ดีเยี่ยม

๑.๐๐

๐.๘๐

ดีมาก

๑.๐๐

๐.๘๐

ดีมาก

๒.๐๐

๑.๖๐

ดีมาก

๒.๐๐

๒.๐๐

ดีเยี่ยม

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
๑. หลักสูตรสถานศึกษา
สาหรับผู้เรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา
๒. หลักสูตรการจัด
การศึกษาเพื่อการมีงานทา
๓. งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
๔. งานสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๕. งานนิเทศการจัดการ
เรียนการสอน
๖. งานห้องสมุด
๗. งานวิชาการห้องฟื้นฟู
สมรรถภาพ
๘. งานอนามัยโรงเรียน
๘. งานสวัสดิการนักเรียน
๙. งานเรือนนอน
๑๐. แผนการจัดการเรียนรู้
๑๑. โครงการส่งเสริมอาชีพ
นักเรียนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

๑๓๓

คะแนนรวม
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

๑๐.๐๐

๘.๘๐

ดีมาก

๑๒. กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
อิสระเพื่อการมีรายได้
ระหว่างเรียน

ดีมาก

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนจัดหลักสูตรการศึกษา จัดกระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน
ทั้งนี้ให้เหมาะสมและสอคล้องกับความต้องการจาเป็น ความถนัด ความสนใจ และศักยภาพผู้เรียน มีการ
จัดทา และพัฒนาทาหลักสูตรสถานศึกษาสาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปญ
ั ญา และหลักสูตรการ
จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทา กิจกรรมชุมนุมตามความสนใจของนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนตาม
ศักยภาพและความต้องการของตนเองมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน เพื่อนาผลมาพัฒนาผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง และมีระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ เป็นระบบ
๒. ผลการพัฒนา
โรงเรียนดาเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และแสดงจุดเน้นของสถานศึกษา โดยมีการ
ออกแบบโครงสร้างหลักสูตรให้มีรายวิชาเพิ่มเติม หลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทา กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจ มีการบริหาร
จัดการที่ส่งเสริมให้ครูนาหลักสูตรมาสู่การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน บูรณาการในการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพบรรลุตามมาตรฐานหลักสูตร จัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้นักเรียนทุกคนได้รับบริการอย่างทั่วถึง มีการนิเทศ ติดตามกากับดูแลการใช้หลักสูตร
ให้เกิดประสิทธิภาพ นาผลการนิเทศ การจัดการเรียนรู้มาเป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียน และปรับปรุงการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๐ในระดับดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนควรส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน การวิเคราะห์ งานเนื่องจากเป็น
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้

๑๓๔
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
เต็มศักยภาพ( ๑๐ คะแนน )
ที่

ตัวบ่งชี้

๑๑.๑ จัดหรือปรับสภาพห้องเรียนให้ผู้เรียน
ได้เรียนอย่างปลอดภัยและมีความสุข
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ รวมทั้ง
อาคารเรียนมั่นคงอยู่ในสภาพใช้การ
ได้ดี
๑๑.๒ จัดให้มีเทคโนโลยี สิ่งอานวยความ
สะดวก สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้
และหรือบริการความช่วยเหลืออื่นใด
สาหรับผู้เรียนเพียงพอ
๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
๑๑.๔ จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนบริการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และฝึกทักษะ
การดาเนินชีวิตอิสระให้แก่ผู้เรียน

คะแนนรวม
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

น้าหนัก คะแนน ระดับ
คะแนน ที่ได้ คุณภาพ
๓.๐๐

๓.๐๐

ดีเยี่ยม

๒.๐๐

๒.๐๐

ดีเยี่ยม

๒.๐๐

๒.๐๐

ดีเยี่ยม

๓.๐๐

๓.๐๐

ดีเยี่ยม

๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐

ดีเยี่ยม

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
๑. แผนปฏิบัติการประจาปี
๒. โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์
๓. โครงการซ่อมแซม
ปรับปรุงอาคาร สถานที่
๔. งานสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๕. งานห้องสมุด
๖. งานวิชาการห้องฟื้นฟู
สมรรถภาพทางการได้ยิน
๗. งานอนามัยโรงเรียน
๘. งานสวัสดิการนักเรียน
๙. งานเรือนนอน
๑๐. งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
๑๑. งานจัดการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
๑๒. อาคาร ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ สื่อ วัสดุ
อุปกรณ์
๑๓. แหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน

ดีเยี่ยม

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนมีการจัดและพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ ที่ร่มรื่น สวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้และจัด
สวั ส ดิ ก ารต่ า ง ๆ ให้ แ ก่ นั ก เรี ย นครอบคลุ ม ทุ ก ด้ า น เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพของผู้ เ รี ย น มี ห้ อ งเรี ย น
ห้องปฏิบัติการ ห้องฟื้นฟูสมรรถภาพทางการได้ยิน ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ให้บริการอินเตอร์เน็ต โดย
ภายในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการมีการจัดมุมหนังสือ ปูายนิเทศให้ความรู้ มุมสื่อการเรียนการสอน อันที่เอื้อ
ต่อ การเรี ย นรู้ จั ด สร้ างและพั ฒ นาศู น ย์ การเรีย นรู้ อาชีพ ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพีย ง มี โ รง
ประกอบอาหาร หอประชุม เรือนนอนแยกนักเรียนชาย หญิง และจัดบริเวณพักผ่อนหย่อนใจให้บริการน้า

๑๓๕
ดื่มที่สะอาด มีการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้ มีสภาพพร้อมที่ให้บริการและไม่ก่อให้เกิดอันตราย รวมทั้งให้
ความใส่ใจกับสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียนตามสุขบัญญัติ ๑๐ ประการ
๒. ผลการพัฒนา
โรงเรี ย นมี ก ารจั ด สภาพแวดล้ อ ม สิ่ ง อ านวยความสะดวกที่ พ อเพี ย ง เหมาะสม ใช้ ก ารได้ ดี
ครอบคลุมการพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน มีการจัดมุมหนังสือ ปูายนิเทศ มุมสื่อการเรียนการสอน จัดหาหนังสือ
ในห้องสมุด เพื่อให้เพียงพอกับจานวนและความต้องการของผู้เรียนให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและ
หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ได้แก่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด อาคารเรียน อาคารประกอบ
แหล่งเรียนรู้ การบริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน
ตามสุ ข บั ญ ญั ติแ ห่ งชาติ ๑๐ ประการ ส่ ง ผลให้ ผู้ เ รี ยนรู้ จัก ดู แลตนเองให้ มีสุ ข ภาพสมบู รณ์ แ ข็ง แรง มี
สุขภาพจิตดี โดยมีผลการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๑ ในระดับดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนควรพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้น โดยคานึงถึงความสะอาด
ความปลอดภัย พัฒนาให้บริเวณต่างๆ ภายในโรงเรียนสามารถบูรณาการใช้จัดการเรียนการสอนได้
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ที่

ตัวบ่งชี้

๑๒.๑ กาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
๑๒.๒ จัดทาและดาเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
๑๒.๔ ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
๑๒.๕ นาผลการประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง

น้าหนัก คะแนน
คะแนน ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)

๑.๐๐

๑.๐๐

ดีเยี่ยม

๑.๐๐

๑.๐๐

ดีเยี่ยม

๑.๐๐

๐.๘๐

ดีมาก

๐.๕๐

๐.๔๐

ดีมาก

๐.๕๐

๐.๔๐

ดีมาก

๑. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทามาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
๒. รายงานประจาปี
๓. มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
๔. มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ศธ./
สพฐ./สศศ./โรงเรียน
๗. บันทึกการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา
๘. หนังสือส่งหน่วยงานต้น
สังกัด สพฐ./สศศ.
๙. ข้อมูลสารสนเทศราย
มาตรฐานและตัวบ่งชี้
(โครงการ/หลักฐาน/ร่องรอย)
๑๐. สารสนเทศโรงเรียน
๑๑. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

๑๓๖
๑๒.๖ จัดทารายงานประจาปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน

คะแนนรวม
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

๑.๐๐

๐.๘๐

ดีมาก

๕.๐๐

๔.๔๐

ดีมาก

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
๑๒. คาสั่งจัดทาระบบข้อมูล
สารสนเทศ
๑๓. หนังสือเชิญประชุม
๑๔. บันทึกการประชุมผลการ
ติดตามประเมินคุณภาพ

ดีมาก

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ดาเนินงานให้ครอบคลุมมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่กาหนด ซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์สังเคราะห์
มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนเฉพาะความพิการ ซึ่ง
มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐานตามจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน ทั้งนี้โดยผ่านความเห็นชอบและการรับรองจากคณะกรรมการสถานศึกษา
นอกจากนั้น โรงเรียนได้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของ
โรงเรียน จัดทาระบบสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันและสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้ทันที มีการแบ่งกลุ่มงานที่มีการ
บังคับ บัญชาตามลาดับ ซึ่งทาให้เกิดการกากับ ติดตาม และประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยจัดทาเป็น
รายงาน
๒. ผลการพัฒนา
จากการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักเกณฑ์และ
การประกันคุณภาพ ส่งผลให้โรงเรียนมีการพัฒนาอย่างมีทิศทาง มีเปูาหมายชัดเจน และมีคุณภาพได้
มาตรฐานตามตัวบ่งชี้ และเปูาหมายที่ได้กาหนดไว้ โดยมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๒ ในระดับ
ดีมาก
๓. แนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาควรพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยนาเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เพื่อเอื้อต่อการให้บริการข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศที่เป็นปัจจุบันและรวดเร็ว ถูกต้อง มีการ
ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงาของสถานศึกษาที่หลากหลาย

๑๓๗
ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มี ๑ มาตรฐาน ๒ ตัวบ่งชี้
( น้าหนักคะแนน ๑๐ คะแนน )
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
( ๑๐ คะแนน )
ที่

ตัวบ่งชี้

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน
องค์กรที่เกี่ยวข้อง

คะแนนรวม
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

น้าหนัก คะแนน ระดับ
คะแนน ที่ได้ คุณภาพ
๕.๐๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
๑. แผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา
๒. แผนปฏิบัติการประจาปี
๓. รายงานสรุปผลการ
ประเมินโครงการ
๔. แหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน
๕. รายงานการประชุม
เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
๖. รายงานการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
๗. สรุปรายงานผลโครงการ
ส่งเสริมอาชีพนักเรียน
๘. สรุปรายงานผลการ
ดาเนินงานตามโครงการ
ส่งเสริมอาชีพอิสระฯ
๙. หนังสือขอความ
อนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน
แหล่งเรียนรู้งานอาชีพ
๑๐. หนังสือขอเชิญเป็น
วิทยากรงานอาชีพฯ
๑๑. หนังสือขอเชิญเป็น
วิทยากรจากหน่วยงาน
ภายนอก

๑๓๘
๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนมีการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ที่เป็นระบบ และต่อเนื่อง พัฒนา
อาคาร สถานที่ จุดการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้และครูใช้ในการบูร
ณาการจัดการเรียนรู้ พร้อมดาเนินการปรับปรุง และซ่อมแซมอาคารสถานที่ ให้มีความสะอาด ปลอดภัย
พร้ อมใช้บริ การ ทั้งนี้ มีการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ ร่วมกั นระหว่างบุคคลากรภายในสถานศึกษา คณะกรรม
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ตลอดจนชุมชน องค์กร
ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๒. ผลการพัฒนา
โรงเรียนมีเครือข่ายการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกอย่ างสม่าเสมอ ผู้เรีย นได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ใกล้ตัว ส่ งเสริมให้ ผู้เรียนใฝุ เรียน ใฝุ รู้
แสวงหาความรู้ และเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูใช้แหล่งเรียนรู้บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ทั้งนี้ศูนย์การเรียนรู้ของทางโรงเรียนยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้
หน่วยงานภายนอกเข้ามาศึกษาดูงาน โดยมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๓ ในระดับ ดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนควรส่งเสริมในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ระหว่างสถานศึกษา
กับชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นศูนย์การเรียนรู้แต่ละจุดการเรียนรู้ ควรมีข้อมูล
สารสนเทศที่ทันสมัย พร้อมให้บริการ

๑๓๙
ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา มี ๑ มาตรฐาน ๒ ตัวบ่งชี้
( น้าหนักคะแนน ๕ คะแนน )
มาตรฐานที่ ๑๔การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่กาหนดขึ้น
( ๕ คะแนน )
ที่

ตัวบ่งชี้

น้าหนัก คะแนน ระดับ
คะแนน ที่ได้ คุณภาพ

๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมายวิสัยทัศน์
ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา
๑๔.๒ ผลการดาเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียน
บรรลุตามเปูาหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้นของสถานศึกษา

๓.๐๐

๓.๐๐

ดีเยี่ยม

๒.๐๐

๒.๐๐

ดีเยี่ยม

คะแนนรวม
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
๑. แผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา
๒. แผนปฏิบัติการประจาปี
๓. รายงานสรุปผลการ
ประเมินโครงการ
๔. รายงานผลระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
๕. รายงานผลการ
ดาเนินงานโครงการส่งเสริม
อาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้
ระหว่างเรียน
๖. รายงานผลโครงการ
สร้างและพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้อาชีพฯ
๗. เหรียญ เกียรติบัตรการ
แข่งขันทักษะงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาค และระดับชาติ
๘. โล่ เหรียญ เกียรติบัตร
รางวัลการแข่งขันกีฬา
๙. รายงานการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ
๑๐. แฟูมงานแผนงาน/
โครงการแต่ละฝุาย
๑๑. บันทึกการประชุมของ
โรงเรียนและกลุ่มงาน

๑๔๐
๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนมีกระบวนการดาเนิน งานและบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อ ยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการ PDCA เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ บรรลุผล
ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เปูาหมาย และกลยุทธ์ โดยจัดกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน
อย่างรอบด้าน สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาและอัตลักษณ์ของนักเรียน
๒. ผลการพัฒนา
โรงเรียนดาเนินโครงการ และกิจกรรม ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีมารยาทดี มีทักษะอาชีพอันเป็น
จุดเน้นและจุดเด่นส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน โดยจัดทาโครงการส่งเสริมอาชีพตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดทาโครงการส่งเสริมอาชีพอิสระเพื่อการมีร ายได้ระหว่างเรียน ส่งผลให้
ผู้เรียนรักการทางาน ขยัน อดทน มีประสบการณ์ตรงด้านการผลิตและจาหน่าย รู้จักการทาบัญชีรายรับ –
รายจ่าย รู้จักการเก็บออม กิจกรรมตามโครงการ เช่น กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว กิจกรรมการเลี้ยงปลา
ในกระชัง และการเลี้ยงปลาในบ่อดิน การเพาะเห็ดนางฟูา เป็นต้นนอกจากนี้การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ ส อดแทรกคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมยั ง ส่ ง ผลให้ นั ก เรี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ต ามหลั ก สู ต ร
สถานศึกษา สามารถปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
และสามารถนาหลักคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์
มาใช้ในชีวิตประจาวันได้ โดยเป็นที่ยอมรับของชุมชน และท้องถิ่น ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๔
ในระดับ ดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนควรประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน สังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุน ระดมทรัพยากร
ภายในท้ อ งถิ่ น มาใช้ ใ นการพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาตลอดจนประชาสั ม พั น ธ์ ผ ลงานของทางโรงเรี ย น
บุคลากร และนักเรียนอย่างสม่าเสมอด้วยวิธีการที่หลากหลาย

๑๔๑
ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม มี ๑ มาตรฐาน ๒ ตัวบ่งชี้ ( น้าหนักคะแนน ๕ คะแนน )
มาตรฐานที่ ๑๕การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับสูงขึ้น( ๕ คะแนน )
ที่

ตัวบ่งชี้

น้าหนัก คะแนน ระดับ
คะแนน ที่ได้ คุณภาพ

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบ
สนองนโยบาย จุดเน้นตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา
๑๕.๒ ผลการดาเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย

๓.๐๐

๓.๐๐

ดีเยี่ยม

๒.๐๐

๒.๐๐

ดีเยี่ยม

คะแนนรวม

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
๑. แผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
๒. แผนปฏิบัติการประจาปี
โครงการกิจกรรมพิเศษ
๓. สรุปและรายงานผลการ
ประเมินโครงการ
๔. ข้อมูลการสอบถามความ
พึงพอใจครูผู้บริหาร
นักเรียน หรือผู้เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินงาน
๕. โล่ เหรียญรางวัล และ
เกียรติบัตร
๖. บัญชีเงินฝากธนาคาร
ของโครงการส่งเสริมอาชีพ

ดีเยี่ยม

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการกาหนดเปูาหมายของการดาเนินงาน นามาปรับปรุง และพัฒนา
อย่างมุ่งมั่น โดยนาข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัด และการประเมินคุณภาพ
ภายนอก มากาหนดมาตรการ นโยบาย โครงการ กิจกรรมพิเศษ
๒. ผลการพัฒนา
โรงเรียนจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษา โดยมีกระบวนการนิเทศ กากับ ติดตาม และการประเมินอย่างต่อเนื่อง โดยผู้เรียน
ผู้ปกครอง และผู้เกี่ย วข้อง มีส่ว นร่ วมและพึงพอใจในผลการดาเนินงาน ส่ งผลให้ การประเมินคุณภาพ
มาตรฐานที่ ๑๕ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรี ย นควรดาเนิ น โครงการให้ มีค วามหลากหลายยิ่ ง ขึ้น เพื่อสนองนโยบาย จุดเน้ น แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๑๔๒
ตารางเทียบเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
น้าหนักคะแนนเต็ม ๐.๕ คะแนน (ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ , ๑.๒)
คะแนนที่คานวณได้ (เต็ม๐.๕ คะแนน)
๐.๔๕ – ๐.๕๐
๐.๓๘ – ๐.๔๔
๐.๓๐ – ๐.๓๗
๐.๒๕ – ๐.๒๙
๐.๐๐ – ๐.๒๔

ระดับคุณภาพ
๕
๔
๓
๒
๑

แปลคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

น้าหนักคะแนนเต็ม ๐.๕ คะแนน (ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๙ - ๗.๑๐ , ๑๒.๔ , ๑๒.๕)
คะแนนที่คานวณได้ (เต็ม๐.๕ คะแนน)
๐.๕๐
๐.๔๐
๐.๓๐
๐.๒๐
๐.๑๐

ระดับคุณภาพ
๕
๔
๓
๒
๑

แปลคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

น้าหนักคะแนนเต็ม ๑.๐ คะแนน
(ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ – ๑.๖ , ๒.๒ – ๒.๔ , ๓.๒ – ๓.๔ , ๔.๒ – ๔.๔ , ๖.๓ , ๗.๖ , ๗.๗ , ๘.๑)
คะแนนที่คานวณได้ (เต็ม ๑.๐ คะแนน)
๐.๙๐ – ๑.๐๐
๐.๗๕ – ๐.๘๙
๐.๖๐ – ๐.๗๔
๐.๕๐ -๐.๕๙
๐.๐๐ – ๐.๔๙

ระดับคุณภาพ
๕
๔
๓
๒
๑

แปลคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

น้าหนักคะแนนเต็ม ๑.๐ คะแนน
(ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ - ๕.๔ , ๗.๑ – ๗.๕ , ๘.๖ , ๙.๒ , ๑๐.๓ – ๑๐.๔ , ๑๒.๑ - ๑๒.๓ และ ๑๒.๖)
คะแนนที่คานวณได้ (เต็ม ๑.๐ คะแนน)
๑.๐๐
๐.๘๐
๐.๖๐
๐.๔๐
๐.๒๐

ระดับคุณภาพ
๕
๔
๓
๒
๑

แปลคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๑๔๓
น้าหนักคะแนนเต็ม ๒.๐ คะแนน (ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ , ๓.๑ , ๔.๑ , ๖.๑ – ๖.๒ , ๘.๕ , ๙.๑)
คะแนนที่คานวณได้ (เต็ม ๒.๐ คะแนน)
ระดับคุณภาพ
แปลคุณภาพ
๑.๘๐ – ๒.๐๐
๕
ดีเยี่ยม
๑.๕๐ – ๑.๗๙
๔
ดีมาก
๑.๒๐ – ๑.๔๙
๓
ดี
๑.๐๐ – ๑.๙๙
๒
พอใช้
๐.๐๐ – ๐.๙๙
๑
ปรับปรุง
น้าหนักคะแนนเต็ม ๒.๐ คะแนน
(ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑, ๗.๘ , ๘.๒–๘.๔ , ๙.๓ , ๑๐.๑–๑๐.๒ , ๑๐.๕–๑๐.๖ , ๑๑.๒–๑๑.๓ , ๑๔.๒ และ
๑๕.๒)
คะแนนที่คานวณได้ (เต็ม ๒.๐ คะแนน)
ระดับคุณภาพ
แปลคุณภาพ
๒.๐๐
๕
ดีเยี่ยม
๑.๖๐
๔
ดีมาก
๑.๒๐
๓
ดี
๐.๘๐
๒
พอใช้
๐.๔๐
๑
ปรับปรุง
น้าหนักคะแนนเต็ม ๓.๐ คะแนน (ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑ , ๑๑.๔ , ๑๔.๑ และ ๑๕.๑)
คะแนนที่คานวณได้ (เต็ม ๓.๐ คะแนน)
ระดับคุณภาพ
แปลคุณภาพ
๓.๐๐
๕
ดีเยี่ยม
๒.๔๐
๔
ดีมาก
๑.๘๐
๓
ดี
๑.๒๐
๒
พอใช้
๐.๖๐
๑
ปรับปรุง
น้าหนักคะแนนเต็ม ๕.๐ คะแนน (ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑ และ ๑๓.๒)
คะแนนที่คานวณได้ (เต็ม ๕.๐ คะแนน)
ระดับคุณภาพ
แปลคุณภาพ
๕.๐๐
๕
ดีเยี่ยม
๔.๐๐
๔
ดีมาก
๓.๐๐
๓
ดี
๒.๐๐
๒
พอใช้
๑.๐๐
๑
ปรับปรุง
น้าหนักคะแนนเต็ม ๕.๐ คะแนน
(มาตรฐานที่ ๑ – ๖ , ๙ , ๑๒ ,๑๔ , ๑๕ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา และ มาตรฐานด้าน
มาตรการส่งเสริม)
คะแนนที่คานวณได้ (เต็ม ๕.๐ คะแนน)
ระดับคุณภาพ
แปลคุณภาพ
๔.๕๐ – ๕.๐๐
๕
ดีเยี่ยม
๓.๗๕ – ๔.๔๙
๔
ดีมาก

๑๔๔
๓.๐๐ – ๓.๗๔
๓
ดี
๒.๕๐ – ๒.๙๙
๒
พอใช้
๐.๐๐ – ๒.๔๙
๑
ปรับปรุง
น้าหนักคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
(มาตรฐานที่ ๗ , ๘ , ๑๐ , ๑๑ , ๑๓ และมาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้)
คะแนนที่คานวณได้ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
ระดับคุณภาพ
๙.๐๐ – ๑๐.๐๐
๕
๗.๕๐ – ๘.๙๙
๔
๖.๐๐ – ๗.๔๙
๓
๕.๐๐ – ๕.๙๙
๒
๐.๐๐ – ๔.๙๙
๑
น้าหนักคะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน (มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน)
คะแนนที่คานวณได้ (เต็ม ๓๐ คะแนน)
๒๙.๐๐ – ๓๐.๐๐
๒๒.๕๐ – ๒๖.๙๙
๑๘.๐๐ – ๒๒.๔๙
๑๕.๐๐ – ๑๗.๙๙
๐.๐๐ – ๑๔.๙๙

ระดับคุณภาพ
๕
๔
๓
๒
๑

แปลคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
แปลคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

น้าหนักคะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน (มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา)
คะแนนที่คานวณได้ (เต็ม ๕๐ คะแนน)
ระดับคุณภาพ
๔๕.๐๐– ๕๐.๐๐
๕
๓๗.๕๐ – ๔๔.๙๙
๔
๓๐.๐๐ – ๓๗.๔๙
๓
๒๕.๐๐ – ๒๙.๙๙
๒
๐.๐๐ – ๒๔.๙๙
๑
น้าหนักคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน (ภาพรวมของสถานศึกษา)
คะแนนที่คานวณได้ (เต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๙๐.๐๐ – ๑๐๐.๐๐
๗๕.๐๐ – ๘๙.๙๙
๖๐.๐๐ – ๓๔.๙๙
๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙
.๐๐ – ๔๙.๙๙

ระดับคุณภาพ
๕
๔
๓
๒
๑

แปลคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
แปลคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๑๔๕

ตอนที่ ๔
สรุปผลการพัฒนาและการนาไปใช้
๑. สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวม
ผลการดาเนินงานในภาพรวม
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดาเนินการจัดการศึกษาโดยมีแนว
ปฏิบัติตามคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อใช้เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สังคมได้อย่างมีความสุข
ด้านการบริหารงาน โรงเรียนได้กาหนดกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานให้ทุกฝุายมีส่วนร่วมโดยใช้
กระบวนการบริหารงานแบบ PDCAมีการวางแผน ดาเนินงาน นิเทศ กากับ ติดตาม และวัดผลประเมินผล
โดยนาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง การบริหารงานมีระบบการตรวจสอบภายใน
ที่ชัดเจนและโปร่งใส โรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วมจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการพัฒนา
ด้านการศึกษา ด้านความสัมพันธ์ชุมชนได้ประสานงานกับบุคคลชุมชนองค์กรท้องถิ่น องค์กรเอกชน เพื่อขอ
ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งได้รับความร่วมมือสนับสนุนเป็นอย่างดีเสมอมาด้านการจัดการเรียนการ
สอน บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศึกษาสาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้ตามสภาพจริง จากการปฏิบัติ ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดเป็น
ทาเป็น และแก้ปัญหาเป็น
โรงเรียนมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้ มีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ เป็นคนดี มีคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีงาม เป็นที่ยอมรับของชุมชนและมุ่งเน้นให้นักเรียนดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง ส่ งเสริ ม การมีร ายได้ ร ะหว่ า งเรี ย น ทั้ ง นี้ ส อดคล้ องและเป็ น ไปตามเปู า หมายของการพั ฒ นา
การศึกษา

๑๔๖
โครงการ / กิจกรรมที่ประสบความสาเร็จ
ชื่อโครงการ / กิจกรรม
๑. งานธุรการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
๒. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

๓. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ฝุายวิชาการ
๔. งานการจัดการเรียนการสอน

๕. กิจกรรมการผลิตสื่อการเรียนการสอน
๖. งานล่ามภาษามือ
๗. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

๘. งานฟื้นฟูสมรรถภาพทางการได้ยิน

๙. งานแนะแนว

ปัจจัยสนับสนุน
- กลุ่มบริหารงานวิชาการจัดงบประมาณดาเนินงาน
- ฝุ า ยธุ ร การโรงเรี ย นสนั บ สนุ น ข้ อ มู ล ในการจั ด ท า
หนังสือรับ - ออก
- สถานศึ ก ษามี เ ครื อ ข่ า ยในการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
สถานศึกษา
- คณะครูมีความรู้ ความเข้าใจ โดยสามารถนาหลักสูตร
สู่การจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
- วิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น
-โรงเรียนสนับสนุนด้านงบประมาณ
- แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
- ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
- ครูผลิตสื่อนวัตกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
- ครูสามารถจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน
- ครูสามารถสื่อสารโดยใช้ภาษามือได้อย่างชานาญ
- โรงเรียนให้การสนับสนุนงบประมาณ
- คณะครูมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทาสื่อการเรียน
การสอน ที่สามารถนามาใช้ได้จริง
-โรงเรียนมีครูที่มีความชานาญด้านภาษามือ
- หน่วยงานทางราชการและเอกชนมาขอรับการ
สนับสนุนล่ามภาษามือ
คณะครู ที่ ไ ด้รั บ การแต่ง ตั้ ง ดู แ ลมาตรฐานการประกั น
คุณภาพภายในสถานศึกษา มีการติดตามการดาเนินงาน
โครงการ กิจกรรม อย่างต่อเนื่อง จัดเก็บข้อมูลโดยใช้
วิธีการ เครื่องมือที่หลากหลาย
- ศูนย์การศึกษาพิเศษให้การสนับสนุนวิทยากรพิเศษ
- นักเรียนได้รับสื่อ เทคโนโลยี ฯ ตาม IEP
- ครู ป ระจ าชั้ น ครู ที่ ป รึ ก ษา และผู้ ป กครองให้ ค วาม
ร่วมมือในการดาเนินกิจกรรม
- ผู้ ป กครอง ชุ ม ชน และหน่ ว ยงานภายนอกให้ ค วาม
ร่วมมือ สนับสนุนทุนการศึกษา

๑๔๗
๑๐. งานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

๑๑. งานห้องสมุด
๑๒. งานทะเบียนนักเรียน
๑๓. งานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการ
เรียนรู้

๑๔. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

๑๕. งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

๑๖. งานบริการสุขภาพ
๑๗. งานโภชนาการสาหรับนักเรียน
๑๘. งานส่งเสริมระเบียบวินัย
๑๙. โครงการส่งเสริมผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ
๒๐. โครงการส่งเสริมความสามารถด้านกีฬา

- งบประมาณของโรงเรียน ( นโยบายเรียนฟรี เรียนดี

๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ )
- แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการต่างๆ
- กิจกรรมทัศนศึกษา
- ผู้บริหารให้ความสาคัญของสื่อ แหล่งเรียนรู้
- นักเรียนมีความสนใจ และใฝุเรียนรู้
-งบประมาณโรงเรียน
- ผู้ปกครองให้ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน
- คณะครูได้ร่วมจัดทาเอกสารต่าง ๆ
- คณะครูมีความรู้ ความเข้าใจหลักการวัดผล และ
ประเมินผลการเรียนและระเบียบว่าด้วยการวัดและ
ประเมินผล
- คณะครูให้ความร่วมมือในการจัดส่งผลการเรียนได้ทัน
ตามกาหนดเวลา
- ครูประจาชั้น ครูที่ปรึกษา ครูเรือนนอน และผู้ปกครอง
ให้ความร่วมมือในการดาเนินงาน
- หน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุน ด้านการช่วยเหลือ
นักเรียน
- ครูประจาชั้น ครูที่ปรึกษา ครูเรือนนอน และผู้ปกครอง
ให้ความร่วมมือในการดาเนินงาน
- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการสอดแทรกเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้
นักเรียนได้เรียนรู้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบลให้ความร่วมมือ
และสนับสนุนการดาเนินงานของทางโรงเรียน
คณะครูที่รับผิดชอบมีความรู้ ความเข้าใจด้านโภชนาการ
จัดบริการอาหารครบถ้วน ๕ หมู่
- มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นระบบ
- คณะครูให้ ค วามร่ว มมือในการส่ งเสริ มระเบี ยบวินั ย
ให้แก่นักเรียน
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบลพนานิคมให้
ความร่วมมือในการดูแลสุขภาพนักเรียน
- วิทยากรภายนอกให้การสนับสนุนด้านความรู้เกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพ โรคติดต่อ และยาเสพติด
- ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสานักงาน
ท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการของจังหวัดเพชรบูรณ์

๑๔๘
- ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรให้ความร่วมมือ
๒๑. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

- วิทยากรภายนอกให้การสนับสนุนในการให้ความรู้
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
- ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ให้การสนับสนุน
๒๒. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
- ครูประจาชั้น ครูที่ปรึกษา ครูเรือนนอน และผู้ปกครอง
ค่านิยมที่พึงประสงค์
ให้ความร่วมมือในการดาเนินงาน
- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๒๓. โครงการส่งเสริมทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง - โรงเรี ยนมีแ หล่ งเรีย นรู้ ที่ ห ลากหลายโดยคณะครู ไ ด้
รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
นามาบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
- คณะครูเปิ ดโอกาสให้ นักเรี ยนได้ ศึกษา ค้นคว้าด้ว ย
ตนเองอย่างสม่าเสมอทั้งในและนอกเวลาเรียน
๒๔. โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร
- ผู้บริหารให้การสนับสนุนการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
- คณะครู และบุคลากรให้ความร่วมมือในการ
ดาเนินงาน
๒๕. โครงการส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่าง โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบ
เป็นระบบ คิดสร้างสรรค์
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่หลากหลาย และบูรณาการใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
๒๖. โครงการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษามือไทย
- โรงเรียนมีคณะครูที่มีความรู้ ความชานาญภาษามือ
ไทย จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษามือไทยให้แก่คณะครู
ที่ให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- จัดกิจกรรม และบูรณาการในการจัดกิจกรรมที่เปิด
โอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษามืออย่าง
๒๗. โครงการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร
- คณะผู้บริหารให้การสนับสนุน ให้คาแนะนา กากับ
ติดตามการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
- คณะครู และบุคลากรร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ
ของนักเรียน
๒๘. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
รัฐบาลให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยคณะผู้บริหาร
การศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กากับ ติดตามการดาเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ
(เรียนฟรี ๑๕ปี )
อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการผลของการดาเนินงานจึงตรงตามวัตถุประสงค์
๒๙. โครงการนิเทศการศึกษา

- คณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน หัวหน้ากลุ่ม
สาระ/ทักษะ ประสานงานในการดาเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการดาเนินงานเป็นไปตามปฏิทินโดย
ใช้กระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร

๑๔๙

๓๐. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
๓๑. โครงการพัฒนาบุคลากร

๓๒. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน

๓๓. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนา
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา

๓๔. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้งานอาชีพตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

- คณะครู ตระหนัก เข้าใจ และเห็นความสาคัญ ของการ
นิเทศการศึกษา
ผู้บริหารให้การสนับสนุนคณะครูในการพัฒนาหลัก สูตร
สถานศึกษา โดยมีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
และได้รับการสนับสนุนวิทยากรภายนอก
โรงเรียนให้การสนับสนุนการดาเนินงานการจัดกิจกรรม
ในการอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้จัด
คณะครูให้ได้รับการพัฒนาที่ตรงกับความรู้
ความสามารถ และการปฏิบัติงาน
- ผู้บริหารเห็นความสาคัญของแหล่งเรียนรู้ ดาเนินการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยคณะครูใช้บูรณาการในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
- โรงเรียนได้รับการสนับสนุนภูมิปัญญาจากชุมชม
ท้องถิ่น อย่างต่อเนื่อง
- โรงเรียนให้การสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริหารมีการกากับ ติดตาม นิเทศ
การดาเนินงานอย่างใกล้ชิด
- นักเรียน คณะครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนให้
ความร่วมมือในการดาเนินงาน

โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริหารมีการกากับ
ติดตามการพัฒนา และการดาเนินงานโครงการ
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
๓๕. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก - โรงเรียนจัดการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พระราชดาริฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
การดาเนินงานแก่บุคลากรทุกคนจัดบุคลากรเข้ารับการ
บรมราชกุมารี
อบรมพัฒนางานอยู่เสมอ
- คณะครู นักเรียนให้ความร่วมมือในการดาเนินงาน
๓๖. โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และระบบ
- โรงเรียนให้การสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงาน
สาธารณูปโภคของโรงเรียน
อย่างต่อเนื่อง
- คณะครู และบุคลากรให้ความร่วมมือในการ
ดาเนินงาน ร่วมกันดูแลรักษา ใช้อย่างประหยัดและ
คุ้มค่า
๓๗. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสื่อเทคโนโลยี - โรงเรียนให้การสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงาน
เพื่อการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
- ครูผู้รับผิดชอบมีความรู้ ความสามารถ ดาเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพเป็นระบบ ใช้งานได้ทันเวลา
๓๘. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- ครูประจาชั้น ครูที่ปรึกษา ครูเรือนนอน และผู้ปกครอง

๑๕๐

๓๙. โครงการประสานเครือข่ายเพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษา
๔๐. โครงการสร้างเครือข่ายงานอาชีพ
๔๑. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของ
สถานศึกษา

๔๒. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและจัดการศึกษา

๔๓. โครงการส่งเสริมงานอาชีพเพื่อการมีงานทา

๔๔. โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาคมอาเซียน
๔๕. โครงการระดมทุนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา

๔๖. โครงการส่งเสริมมารยาทงามอย่างไทย

ให้ความร่วมมือในการดาเนินงาน
- หน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุน ด้านการช่วยเหลือ
นักเรียน
- โรงเรียนมีเครือข่ายพัฒนาการจัดการศึกษาที่
หลากหลาย
- ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนให้การสนับสนุน
ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชนให้การสนับสนุนทั้งในด้านวิทยากร
ท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ภายในท้องถิ่น
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษมีการกากับ ติดตาม
อย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะกรรมการที่มาประเมินให้
คาแนะนา ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของ
สถานศึกษา โดยผู้บริหารให้ความสาคัญในการดาเนินงาน
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- สานักงานการคลังและสินทรัพย์ได้จัดสรรงบประมาณ
ให้กับทางโรงเรียน
- คณะกรรมสถานศึกษาให้ความเห็นชอบในการอนุมัติ
โครงการต่างๆ
- ครูที่ได้รับมอบหมายรับชอบดาเนินงานได้เสร็จ
ทันเวลาที่กาหนด
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษส่งเสริมสนับสนุนการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้บริหารเป็นผู้นาในการ
ขับเคลื่อนภายในโรงเรียน โดยได้รับความร่วมมือจาก
คณะครูและบุคลากรทุกคน ตลอดจนชุมชน ท้องถิ่นให้
การสนับสนุนพัฒนาแหล่งเรียนรู้
- โรงเรียนได้สนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงาน
- คณะครูร่วมกันดาเนินงานอย่างต่อเนื่องบูรณาการใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง
นักเรียน ตลอดจนชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนในจังหวัด ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครู
และบุคลากรเห็นความสาคัญ และตระหนักถึงคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน โดยดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
สอดแทรกในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวันของนักเรียน
และการเรียนการสอน

๑๕๑
๔๗. โครงการส่งเสริมอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้
ระหว่างเรียน (สอร.)

๔๘. กิจกรรมตรวจสุขภาพประจาปี

๔๙. กิจกรรมพี่ดูแลน้อง
๕๐. กิจกรรมวันไหว้ครู
๕๑. กิจกรรม TO BE NUMBER ONE
๕๒. กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดสากล

๕๓. กิจกรรมวันลอยกระทง
๕๔. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
๕๕. งานอาคาร สถานที่ (จัดภูมิทัศน์ภายใน
โรงเรียน)
๕๖. งานโสตทัศนูปกรณ์
๕๗. งานสัมพันธ์ชุมชน
๕๘. งานประชาสัมพันธ์

- ผู้บริหารให้ความสาคัญในการส่งเสริมงานอาชีพให้แก่
นักเรียน
- วิทยากรท้องถิ่นให้การสนับสนุนด้านความรู้
- คณะครูมีความรู้ ความสามารถ และความถนัด
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ให้การสนับสนุนมาตรวจสุขภาพ
และให้คาแนะนาแก่คณะครูและบุคลากร
- คณะครูและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ
- มีการจัดกิจกรรมประชุมเรือนนอนทุกสัปดาห์
- นักเรียนรุ่นพี่ มีความรับผิดชอบในการช่วยดูแลน้อง
- กลุ่มบริหารงานวิชาการจัดงบประมาณดาเนินการ
- โรงเรียน หน่วยงานภายนอก สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน
ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา
หน่วยงานภายนอกเห็นความสาคัญ และให้การ
สนับสุนนการดาเนินงานของทางโรงเรียนโรงเรียนได้มี
โอกาสเข้าร่วมงานกับทางจังหวัดอย่างต่อเนื่อง
- โรงเรียนสนับสนุนด้านงบประมาณ
- คณะครูบุคลากรนักเรียนให้ความร่วมมือในการจัด
กิจกรรม
- กิจกรรมมีความหลากหลาย กระตุ้นให้นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม และมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรม
- โรงเรียนสนับสนุนด้านงบประมาณ
- คณะครูและบุคลากรให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
วันลอยกระทง
- โรงเรียนสนับสนุนด้านงบประมาณ
- คณะครูเข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพร
- ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม
- โรงเรียนสนับสนุนด้านงบประมาณ
- ผู้บริหารให้ความสาคัญในการปรับปรุงภูมิทัศน์
- โรงเรียนสนับสนุนด้านงบประมาณ
- ครูผู้รับผิดชอบมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชุมชนให้การสนับสนุนการดาเนินงานของโรงเรียน เช่น
บริจาคเงิน เลี้ยงอาหารนักเรียน ให้ทุนการ ศึกษา
- ครูผู้รับผิดชอบมีความรู้ ความสามารถงาน
ประชาสัมพันธ์
- มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารอย่างสม่าเสมอ

๑๕๒
๕๙. งานสารสนเทศ

๖๐. งานงบประมาณ

๖๑. งานบัญชี
๖๒. งานพัสดุ
๖๓. งานพัฒนาบุคลากร

- ครูที่ได้ รับมอบหมาย รับ ผิ ดชอบด าเนินงานได้เสร็ จ
ทันเวลาที่กาหนด
- คณะครูให้ความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูล
- การดาเนินงานเป็นปัจจุบัน พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
-สานักงานการคลังและสินทรัพย์ได้จัดสรร
งบประมาณให้กับทางโรงเรียน
-คณะกรรมการสถานศึ ก ษาให้ ค วามเห็ น ชอบในการ
อนุมัติโครงการต่างๆ
- ครูที่ได้รับมอบหมาย รับผิดชอบดาเนินงานได้เสร็จ
ทันเวลาที่กาหนด
- ครูที่ได้รับมอบหมาย รับผิดชอบดาเนินงานได้เสร็จ
ทันเวลาที่กาหนด
- ผู้บริหารมีการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ
- การดาเนินงานเป็นระบบรวดเร็ว
- ดาเนินการตรวจสอบประจาปี อย่างสม่าเสมอ
- จัดครูเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนาตรงกับงานที่
ปฏิบัติ ทุกคนได้รับการพัฒนา

โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ประสบผลสาเร็จ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
-

สาเหตุ
-

๒. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา
๒.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย
๑.ด้านคุณภาพเด็ก
จุดเด่นเด็กมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ร่าเริง แจ่มใส มีน้าใจ แต่งกายสะอาด มารยาทเรียบร้อย มี
ปฏิสั มพั น ธ์ ที่ดี ชอบช่ว ยเหลื อเพื่อ น รั กการอ่า น ใฝุ รู้ใ ฝุ เ รีย น สามารถเข้า ร่ว มกิ จกรรมต่ างๆได้อ ย่า ง
เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการใช้ภาษามือสื่อสารกับครู เพื่อนในห้องเรียนและพี่ ๆภายในโรงเรียน
ได้ตามวัย ตลอดจนมีความพร้อมในการเรียนรู้และพร้อมที่จะได้รับการศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้น
จุดที่ควรพัฒนา
๑) ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายให้มีน้าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานที่ กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
๒) พัฒนาทักษะในการค้นคว้า การแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน
๒.ด้านการจัดการศึกษา
จุดเด่นครูผู้สอนมีวุฒิการศึกษาพิเศษ และจบการศึกษาเอกปฐมวัย ทาให้มีความเข้ าใจเด็กเป็น
อย่างดี สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตรงตามศักยภาพและความสามารถของเด็กแต่ละบุคคล สามารถ

๑๕๓
ถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการใช้สื่อการสอน
เพื่อให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ
จุดที่ควรพัฒนาบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ให้
มากยิ่งขึ้น
๓.ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
จุดเด่นโรงเรียนได้จัดทาแหล่งเรียนรู้อาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และห้องเฉลิม
พระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชา และ๘๐ พรรษามหาราชินีขึ้น เพื่อให้เด็กได้ศึกษาความรู้และใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ มีสนามเด็กเล่นส่งเสริมพัฒนาการ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาทักษะทางด้านร่างกาย
สังคม อารมณ์และสติปัญญา
จุดที่ควรพัฒนา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ดา้ นภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีความหลากหลายและเชิญวิทยากร
ท้องถิ่นมาร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนรักท้องถิ่นของตนเอง
๔.ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
จุ ด เด่ น ครู ผู้ ส อนเน้ น การจั ดกิจ กรรมการสอนที่ ปลู ก ฝั งคุณ ธรรม จริ ยธรรม และมารยาทไทย
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนปลูกฝังเจตคติในการประกอบอาชีพที่สุจริตทั้งนี้เพื่อให้เป็นพื้นฐานใน
การเรียนระดับที่สูงขึ้น
จุดที่ควรพัฒนาจัดทาโครงการ หรือกิจกรรม โดยสามารถสรุปผลการดาเนินงานที่เป็นรูปเล่ ม
สามารถนามาเป็นแบบอย่าง หรืออ้างอิงในการประเมินได้
๕.ด้านมาตรการส่งเสริม
จุดเด่นโรงเรียนสนับสนุนให้มีการนาเอาการศึกษาแบบวอลดอร์ฟ มาใช้ ทั้งนี้เป็น การให้การศึกษา
แก่เด็กแบบองค์รวม ทั้ง Head Heart และ Hand การจัดแผนการเรียนการสอน เป็นการพัฒนาไปตาม
ช่วงอายุ และสร้างสมดุลย์ระหว่างวิชาการ ศิลปะและการฝึกฝนด้านการปฏิบัติ อันสอดคล้องกับศักยภาพ
ของเด็ก
จุดที่ควรพัฒนาผู้บริหารควรกากับ นิเทศ ติดตาม การนาเอาการศึกษาแบบวอลดอร์ฟ มาใช้ ใน
การจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๒.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.ด้านคุณภาพผู้เรียน
จุดเด่น
นักเรียนเป็นผู้มีร่างกายที่แข็งแรงสมบรูณ์ สุขภาพจิตดี ร่าเริง แจ่มใส แต่งกายสะอาด มารยาท
เรียบร้อย ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น กล้าแสดงออก มีความมั่นใจ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
ด้วยความเต็มใจ
นั ก เรี ย นเป็ น ผู้ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและค่ า นิ ย มที่ พึ ง ประสงค์ รั ก ความเป็ น ประชาธิ ป ไตย
ตระหนักถึงความสาคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ได้รับการส่งเสริมให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้
รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย สามารถสืบค้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ห้องสมุด
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน มีจิตสาธารณะ เข้าร่วมกิจกรรมในวันสาคัญ
นักเรียนมีความสามารถโดดเด่น ทั้งด้านกีฬา โดยได้รับรางวัลระดับชาติและในระดับภาคทางด้าน
วิชาการ ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนทั้งในระดับภาค และในระดับชาติ ทางด้าน

๑๕๔
อาชีพ ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนฝึกทักษะงานอาชีพอย่างหลากหลาย ตามความต้องการ ความถนัด และ
ความสนใจ โดยการปฏิบัติจริง ซึ่งนักเรียนสามารถนาไปประสบการณ์ที่ได้รับ ไปประกอบอาชีพเมื่อสาเร็จ
การศึกษาได้ หรือเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
จุดที่ควรพัฒนา
๑) สถานศึกษาควรรณรงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกทักษะในการค้นคว้า แสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ สื่ออินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะห้องสมุด ควรให้นักเรียนมีบัตรสมาชิกห้องสมุด
ให้ได้มากที่สุด และใช้บัตรห้องสมุดนี้ฝึกให้นักเรียนรู้จักการยืม การส่งหนังสือ ฝึกนิสัยรักการอ่าน และ
คุณธรรมด้านความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และมีวินัย
๒) สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้เรียนเขียนภาษาไทยให้ถูกต้องตามอักขรวิธี โดยครูฝึกฝน ทาซ้า
ย้าทวน ให้ผู้เรียนเกิดการซึมซับ เช่น การให้ทาการบ้าน หรือจัดกิจกรรมเสริมที่เรือนนอน โดยให้ครูพ่อ ครู
แม่มอบหมายงานให้กับผู้เรียน และเป็นผู้กากับ ติดตาม ดูแลอย่างเต่อเนื่อง ซึ่งสามารถผนวกกับกิจกรรม
การให้ข้อเสนอแนะกับผู้เรียน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๓) นักเรียนควรได้รับการปรับปรุง และพัฒนาในด้านความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
โดยเฉพาะการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแต่ละกลุ่ม ทักษะให้สูงขึ้นเน้นการสอนซ่อมเสริมใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๕ กลุ่มวิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มสาระภาษาไทย ควรมุ่งเน้นให้นักเรียนอ่านออก
เขียนได้
๔) ยกระดับผลสัมฤทธิ์/คะแนนในการเข้ารั บการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT)
การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (LAS) และการทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ให้สูงขึ้น
๒. ด้านการจัดการศึกษา
จุดเด่น
บุคลากรครูของโรงเรียนส่วนใหญ่ปฏิบัติการสอนตรงตามวิชาเอกที่สาเร็จการศึกษา และสอดคล้อง
กับประสบการณ์ ความสามารถพิเศษ ทาให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ครูมี
ความรับผิดชอบ มุ่งมั่นในการทางาน เสียสละ มีจิตสาธารณะ และมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองสูง มี
ความประพฤติที่ดีงามอันเป็นแบบอย่างที่ดี โดยได้รับความชื่นชมจากผู้ปกครองและชุมชน มีความรู้ความ
เข้ า ใจในการก าหนดเปู า หมายคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นทั้ ง ด้ า นความรู้ ทั ก ษะกระบวนการ สมรรถนะและ
คุณลั กษณะที่พึ งประสงค์ โดยทุก คนจั ด ทาแผนการเรียนรู้ที่ บูรณาการกับ หลั กปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง โดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเฉพาะศูนย์การเรียนรู้อาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในของโรงเรียน
ผู้ บ ริ ห ารเป็ น ผู้ มี วิสั ย ทัศ น์ มี ภ าวะผู้ น าสู ง มี คุ ณธรรมจริ ยธรรมที่ดี งาม สามารถบริห ารจั ด
การศึกษาให้บรรลุตามเปูาหมายที่กาหนดไว้ ใช้ระบบบริหารงานแบบ PDCA มีการนิเทศ กากับ ติดตาม
วัดผล ประเมินผล โดยนาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เน้นการทางานเป็นทีม
และการพัฒนาศักยภาพของคณะครู-บุคลากร ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการศึกษา
ให้ความร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น อย่างสม่าเสมอ โรงเรียนมี
แหล่ ง เรี ย นรู้ ทั้ ง ภายใน และภายนอกที่ ห ลากหลาย โดยเฉพาะปราชญ์ ช าวบ้ า น/ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น

๑๕๕
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความสามารถที่หลากหลาย อันเอื้อต่อการขับเคลื่อนให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะตาม
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
จุดที่ควรพัฒนา
๑) ครูนาผลจากการทางานวิจัยในชั้นเรียน และผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ มาใช้ในการปรับพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเท่าที่ควร
๒) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ ผู้ปกครอง ชุมชน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้รับทราบ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
๓) ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ควรสอนโดยเน้นการเพิ่มทักษะทั้ง ๖ ทักษะ จัดสอน
ซ่อมเสริมเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีพัฒนาการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนทักษะอื่น ๆ ต่อไป
๔) น าผลการประเมิ น แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ข องครู การจั ด การเรี ย นการสอน แบบวั ด
แบบทดสอบและเครื่องมือการวัดผลต่าง ๆ ของครูมาใช้ในการวางแผนปรับปรุงการดาเนินงานให้ดียิ่งขึ้น ใน
ปีต่อ ๆ ไป
๓. ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
จุดเด่น
โรงเรียนมีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา เช่น ศูนย์การเรียนรู้อาชีพตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กังหันลม โสตเพชรบูรณ์ 1 และห้องเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชา
๘๐ พรรษา มหาราชินี นักเรียนทุกคนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
คณะครูนาแหล่งเรียนรู้มาบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการจัดทาสื่อส่งเสริมพัฒนาการ
สื่อการเรียนการสอนเพื่อใช้ในการประกอบการสอนที่ใช้ได้จริง นักเรียนเข้าใจง่าย ส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
จุดที่ควรพัฒนา
๑) ส่งเสริมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัวชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น
๒) ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองสนับสนุนและวางแผนการใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย
๔. ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
จุดเด่น
โรงเรียนได้พัฒนาศูนย์การเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพีย งสู่ ส ถานศึกษา และส่ งเสริ ม การจัด การเรี ยนการสอนที่ เน้ นผู้ เ รียนเป็ นส าคัญ ใช้ กระบวนการ
เทคนิค การเรียนการสอนที่หลากหลาย และโรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีอาชีพที่หลากหลายและมี
ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพสามารถนาความรู้ไปฝึกปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจาวัน ส่งเสริมการจัด
การเรียนการสอนแบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพลังงานและสิ่งแวดล้อม
จุดที่ควรพัฒนา
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาด้านงานอาชีพ การให้ความรู้เรื่อง การจัดการและพัฒนาด้าน
อาชีพต่าง ๆ ให้แก่ครู นักเรียนและบุคลากรเพื่อการสร้างรายได้อย่างทั่วถึงการจัดทาแผนการเรียนรู้แบบ
บูรณาการโดยนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

๑๕๖
๕. ด้านมาตรการส่งเสริม
จุดเด่น
โรงเรียนดาเนินงานตามโครงการพัฒนาฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการนาไปใช้จริงโดยการบูร
ณาการกับ ชีวิตประจ าวัน โรงเรีย นได้ดาเนินการตามโครงการส่งเสริมอาชีพต่างๆ โดยให้ นักเรียนฝึ ก
ปฏิบัติงาน และมีการส่งเสริมงานอาชีพที่หลากหลายให้กับผู้เรียนและมีการบูรณาการ ระหว่างอาชีพกับ
รายวิชาอื่นๆ อันเกิดจากความร่วมมือของผู้บริหาร คณะครู -บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน
โดยการดาเนินงานเป็นไปตามวงจรคุณภาพ PDCA
จุดที่ควรพัฒนา
๖. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
๖.๑พัฒ นาปรับ ปรุ งหลั กสู ตร พัฒ นาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบแห่ งชาติ จัด
กระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเด็ก ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมด้านอาชีพที่หลากหลาย
๖.๒ พัฒนาบุคลากรครู และผู้บริหารโรงเรียนด้วยรูปแบบที่หลากหลายโดยเน้นพัฒนาในด้านการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ และเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านทักษะงานอาชีพ
๖.๓ พัฒนารูปแบบการดาเนินโครงการ/กิจกรรมพิเศษให้เป็นระบบ เกิดความสอดคล้องกับการ
ปฏิรูปการศึกษา ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของงานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมี การนิเทศ กากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมทุกๆ ภาคเรียน ให้เป็นไปตามระบบวงจรคุณภาพ(PDCA)
๖.๔ โรงเรียนจัดทาข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย เป็นปัจจุบัน เอื้อต่อการวางแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๗. ความต้องการและการช่วยเหลือ
ด้านบุคลากร
๑. ควรจั ดโครงการส่ งเสริ ม หรือพั ฒ นาครู ให้ มีความช านาญในวิ ช าชีพ เช่น ส่ งเสริม ให้ ครูไ ด้
ฝึกอบรมเกี่ยวกับงานวิชาชีพ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
๒. บุคลากรควรได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ได้แก่ หลักสูตรอบรมครูสอน
การศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2554 ปี พ.ศ. 2557 และหรือ
การศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษให้มากยิ่งขึ้น
ด้านสถานที่
๑. จัดให้มีห้องสาหรับโครงการพิเศษ ได้แก่ โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน กิจกรรม
TO BE NUMBER ONE ห้องแนะแนว เพื่อให้การดาเนินงานมีความชัดเจน เป็นรูปธรรม
๒. ปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้เหมาะสมกับวัย และมีความปลอดภัย เพื่อพัฒนาทักษะทั้ง ๔ด้าน
ของเด็กนักเรียน
ด้านการบริหารจัดการ
พัฒ นาการบริ ห ารจั ดการเรื่องน้า ได้แก่การปรับปรุง พัฒนา หรือจัดสร้างแหล่งกักเก็บน้า ให้
สามารถกักเก็บน้าให้มีปริมาณมากยิ่งขึน้ เพื่อให้เพียงพอต่อการอุปโภค และบริโภค

