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ประกาศโรงเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
เร่ือง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เพ่ือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

...................................... 
 ตามที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพภายในในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 
2559 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560 และประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือเป็นหลักในการ
เทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้งประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน ก ากับดูแล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  ลงวันที่  6 
สิงหาคม พ.ศ. 2561  แล้วนั้น โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา  จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
สอดคล้องกับคุณภาพตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับคุณภาพโรงเรียนรางวัลพระราชทาน 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  ทั้งบุคลากรทุกคน
ในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน  จึงได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา รองรับ
การประเมินคุณภาพภายใน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ นี้ 
 
 

ประกาศ ณ วันที่  31  ตุลาคม 2561 
 

เพียงแข  ชิตจุ้ย 
 

(นางเพียงแข   ชิตจุ้ย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
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มาตรฐานการศึกษาและก าหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรยีนทีปราษฎรพ์ิทยา   
เร่ือง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เพ่ือการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

*************************************************************** 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
พ.ศ. 2561 มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
 มาตรฐานที ่ 1  คุณภาพของผูเ้รยีน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                       1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
                       2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 
                       3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
                       4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                       5) มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                       6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
                       1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
                       2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
                       3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
                       4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ 
 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

                     2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
                    2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
                    2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
                    2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
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มาตรฐานการศึกษาและก าหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรยีนทีปราษฎรพ์ิทยา   
เร่ือง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เพ่ือการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (ต่อ) 
*************************************************************** 

 
 

มาตรฐานที ่ 3  กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเปน็ส าคญั 
                       3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
                       3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
                       3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
                       3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
                       3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้  
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โรงเรียนมาตรฐานสากล(World-Class Standard School) 
 

การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA) 

คุณลักษณะผู้เรยีน 
๑. เป็นเลิศวิชาการ 
๒. สื่อสารได้อย่างน้อย ๒ ภาษา 
๓. ล้ าหน้าทางความคิด 
๔. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 
๕. ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 

การจดัการเรียนการสอนเทยีบเคยีงมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) 
๑. ด้านคุณภาพวิชาการ 
๒. ด้านคุณภาพของครู 
๓. ด้านการวิจัยและพัฒนา 

การบรหิารจดัการดว้ยระบบคณุภาพ (Quality System Management) 
๑. ด้านคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียน 
๒. ด้านระบบการบริหารจัดการ 
๓. ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
๔. ด้านเครือข่ายร่วมพัฒนา 
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มาตรฐานและคุณภาพ สถานศกึษาเพือ่รบัรางวลัพระราชทาน 
 
ด้านที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ด้านที่ ๒ การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
 ๒.๑ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๒.๒ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 ๒.๓ สื่อ เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ 
 ๒.๔ ระบบการวัดและประเมินผล 
ด้านที่ ๓ การบริหารและการจัดการศึกษา 
 ๓.๑ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
 ๓.๒ การพัฒนาองค์กร 
 ๓.๓ เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
 ๓.๔ ระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 ๓.๕ ระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
ด้านที่ ๔ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๔.๑ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
 ๔.๒ การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
 ๔.๓ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๔.๔ การน าผลการประเมินไปใช้ 
ด้านที่ ๕ ความดีเด่นของสถานศึกษา 
 ๕.๑ โครงการ/กิจกรรมดีเด่นของสถานศึกษา 
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แต่ละมาตรฐานได้ก าหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษาไว้ ดังนี้ 
 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 
(ผลการประเมิน) 

ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานที ่ 1  ดา้นคณุภาพผูเ้รยีน ระดบัยอดเยีย่ม 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ค่าเฉลี่ยร้อยละ 80 ขึ้นไป 
- ผู้เรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ ที่มีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-
NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ  

ร้อยละของของผู้เรียน มีผลการทดสอบสูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปร้อยละ 
80 หรือสูงกว่า 

- ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิดค านวณ ตามหลักสูตรที่
สถานศึกษาก าหนด 

ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน เขียน 
สื่อสาร และคิดค านวณ ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป ร้อยละ 
80 หรือสูงกว่า 

- ผู้เรียน ได้เข้าร่วมเวทีการแสดง หรือได้รับรางวัล
เกี่ยวกับด้านการฟัง/พูด/อ่าน/เขียนภาษาอังกฤษ 
และภาษาไทย รูปแบบต่าง ๆ ในงานที่จัดโดย
หน่วยงานภายนอก 

ร้อยละของผู้เรียนได้เข้าร่วมแสดงความสามารถด้าน
การฟัง/พูด/อ่าน/เขียนภาษาอังกฤษ และภาษาไทย 
รูปแบบต่าง ๆและได้รับรางวัลตั้งแต่รางวัลชมเชยขึ้น
ไปไม่ต่ ากว่าร้อยละ80 

- ผู้เรียนมีผลงานการเขียนรายงานเชิงวิชาการ/
บทความเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย ตีพิมพ์
เผยแพร่ในเอกสารสื่อออนไลน์ทางวิชาการท่ีจัด
โดยโรงเรียน หรือเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือ
หน่วยงานภายนอก 

ร้อยละของผู้เรียนที่ส่งผลงานการเขียนรายงานเชิง
วิชาการ/บทความและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
เอกสารสื่อออนไลน์ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

- ผู้เรียนชั้น ม.๑-๓ ที่เข้าสอบวัดความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบมาตรฐาน 
CEFR ที่มีคะแนนผลการทดสอบได้ตามมาตรฐาน
ของ CEFR 

ร้อยละของผู้เรียน ม.๑-๓ ที่เข้าสอบวัดความสามารถ
ตามมาตรฐานของ CEFRและสอบผ่านตามเกณฑ์ที่ 
CEFR ก าหนด ตั้งแต่ร้อยละ80 ขึ้นไป 

- ผู้เรียนชั้น ม.๖ ที่เข้าสอบวัดความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบมาตรฐาน เช่น 
TOEFL PB , TOEFL CBT , TOEFL IBT , IELTS 
, TOEIC หรืออ่ืนๆ มีคะแนนผลการทดสอบเทียบ
คะแนน TOEFL IBT 

ร้อยละของผู้เรียน ม.๖ ที่เข้าสอบวัดความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบมาตรฐานและมี
คะแนนทดสอบในระดับสูง ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

- ผู้เรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในรายวิชาภาษาต่างประเทศ มีทักษะการ
สื่อสารได้ตามหลักสูตรที่สถานศึกษาก าหนด 

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ ทีม่ีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในรายวิชาภาษาต่างประเทศ ตั้งแต่
ระดับ 2 ขึ้นไป ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  

- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา  

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป 
ร้อยละ 80 หรือสูงกว่า 

- ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและแลกเปลี่ยน

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านการคิด วิเคราะห์  ตั้งแต่ระดับ 
2 ขึ้นไป ร้อยละ 80 หรือสูงกว่า 
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มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 
(ผลการประเมิน) 

ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 

ความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
และแก้ปัญหาได้  
- ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มี
การน าไปใช้และเผยแพร่ 

ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป 
ร้อยละ 80 หรือสูงกว่า 

- ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองและ
สังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน 
ย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป 
ร้อยละ 80 หรือสูงกว่า 

- ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดี
พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นและการ
ท างานหรืองานอาชีพ 

ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป 
ร้อยละ 80 หรือสูงกว่า 

- ผู้เรียนมีผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(Independent Study) สามารถเข้าร่วมหรือ
แสดง/ประกวด/แข่งขัน/ได้รับรางวัลจากงานที่จัด
โดยหน่วยงานภายนอก โดยมีผลงานที่มีคุณภาพ
ในระดับดี 

ผู้เรียนที่เรียนในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
ที่ได้รับการประเมินจากครู/ผู้ทรงคุณวุฒิ ว่าเป็น
ผลงานที่มีคุณภาพในระดับดี ร้อยละ 80 หรือสูงกว่า 
ของนักเรียนทั้งหมดที่ได้เรียนในรายรายวิชา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

- ผู้เรียนในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(Independent Study)  มีผลงานเกี่ยวกับการ
บ าเพ็ญประโยชน์ ด้านสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ศิลปะ 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม  

ผู้เรียนในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(Independent Study)  มีผลงานเกี่ยวกับการ
บ าเพ็ญประโยชน์ ด้านสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ศิลปะ 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม ร้อยละ 80 หรือสูง
กว่า ของนักเรียนทั้งหมดที่ได้เรียนในรายรายวิชา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

- ผู้เรียนมีผลคะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป ของการ
ทดสอบจากข้อสอบกลาง  

ผู้เรียนมีผลคะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป ของการ
ทดสอบจากข้อสอบกลาง คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป
จากนักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมด 

- ผู้เรียนที่ได้รับการสุ่มเข้าสอบโครงการ PISA มี
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน
ระดับประเทศที่เข้าร่วมโครงการ PISA ในปี
เดียวกัน 

ผู้เรียนที่ได้รับการสุ่มเข้าสอบโครงการ PISA ร้อยละ 
50 ขึ้นไป มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยของ
นักเรียนระดับประเทศที่เข้าร่วมโครงการ PISA ในปี
เดียวกัน 

- ผู้เรียนในระดับชั้น ม.2  ที่ได้รับการสุ่มเข้าสอบ
โครงการ TIMSS มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าคะแนน
เฉลี่ยของนักเรียนระดับประเทศที่เข้าร่วมโครงการ 
TIMS ในปีเดียวกัน 

 

ผู้เรียน ม.2 ที่ได้รับการสุ่มเข้าสอบโครงการ TIMSS 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าคะแนน
เฉลี่ยของนักเรียนระดับประเทศที่เข้าร่วมโครงการ 
TIMSS ในปีเดียวกัน 
 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ค่าเฉลี่ยร้อยละ 80 ขึ้นไป 
- ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี และเป็น ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
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มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 
(ผลการประเมิน) 

ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 

แบบอย่างได้  และค่านิยมที่ดี ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป ร้อยละ 80 
หรือสูงกว่า 

- ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 

ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป 
ร้อยละ 80 หรือสูงกว่า 

- ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป 
ร้อยละ 100 

- ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป 
ร้อยละ 80 หรือสูงกว่า 

มาตรฐานที ่ 2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ ระดบัยอดเยีย่ม 

- มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล 
แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

สถานศึกษามีเอกสาร/หลักฐาน ตามตัวบ่งชี้ และผ่าน
เกณฑ์การประเมินโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับ 
2 ขึ้นไป ร้อยละ 100 

- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่
ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความ
ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อมูลมาใช้
ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็น
แบบอย่างได้ 

สถานศึกษามีเอกสาร/หลักฐาน ตามตัวบ่งชี้ และผ่าน
เกณฑ์การประเมินโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับ 
2 ขึ้นไป ร้อยละ 80 หรือสูงกว่า 

- ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็น
แบบอย่างได้ 

สถานศึกษามีเอกสาร/หลักฐาน ตามตัวบ่งชี้ และผ่าน
เกณฑ์การประเมินโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับ 
2 ขึ้นไป ร้อยละ 100 

- พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและ
สถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน 

สถานศึกษามีเอกสาร/หลักฐาน ตามตัวบ่งชี้ และผ่าน
เกณฑ์การประเมินโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับ 
2 ขึ้นไป ร้อยละ 100 

- จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความ
ปลอดภัย 

สถานศึกษามีเอกสาร/หลักฐาน ตามตัวบ่งชี้ และผ่าน
เกณฑ์การประเมินโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับ 
2 ขึ้นไป ร้อยละ 100 
 

- จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับสภาพของสถานศึกษา 

สถานศึกษามีเอกสาร/หลักฐาน ตามตัวบ่งชี้ และผ่าน
เกณฑ์การประเมินโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับ 
2 ขึ้นไป ร้อยละ 100 



9 
 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 
(ผลการประเมิน) 

ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานที ่ 3 กระบวนการจดัการเรยีนการสอนที่
เนน้ผู้เรยีนเปน็ส าคัญ 

ระดบัยอดเยีย่ม 

- จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
น าไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการจัดการ
เรียนรู้และมีการเผยแพร่ 

ผู้สอนมีเอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอย ตามตัวบ่งชี้ และ
ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตั้งแต่
ระดับ 2 ขึ้นไป ร้อยละ 100 

- ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ 
รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้โดย
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วนตนเอง 

ผู้สอนมีเอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอย ตามตัวบ่งชี้ และ
ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตั้งแต่
ระดับ 2 ขึ้นไป ร้อยละ 100 

- ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มี
ขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการ
เรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

ผู้สอนมีเอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอย ตามตัวบ่งชี้ และ
ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตั้งแต่
ระดับ 2 ขึ้นไป ร้อยละ 80 หรือสูงกว่า 

- มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะ
เรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ผู้สอนมีเอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอย ตามตัวบ่งชี้ และ
ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตั้งแต่
ระดับ 2 ขึ้นไป ร้อยละ 80 หรือสูงกว่า 

- มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครู
และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ผู้สอนมีเอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอย ตามตัวบ่งชี้ และ
ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตั้งแต่
ระดับ 2 ขึ้นไป ร้อยละ 100 

โดยโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ได้ก าหนดระดับคุณภาพ แต่ละมาตรฐานไว้ดังนี้ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป   อยู่ในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 70-79   อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
ร้อยละ 60-69  อยู่ในระดับคุณภาพ  ดี 
ร้อยละ 50-59  อยู่ในระดับคุณภาพ  ปานกลาง 
ต่ ากว่า ร้อยละ 49  อยู่ในระดับคุณภาพ  ก าลังพัฒนา 


