
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

2 รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

บทสรปุส าหรบัผู้บรหิาร 

 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ได้ด าเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพภายในอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนี้ 

1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานชาติ และมาตรฐานการศึกษา
ของต้นสังกัด สภาพบริบท ปัญหา ความต้องการโดยเน้นการมีส่วนร่วม 

2. การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

3. ปฏิบัติงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ตามกระบวนการ PDCA 

4. จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ติดตามผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

5. จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง น ามาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา/ส่งหน่วยงานต้นสังกัด ผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
1. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา: ดีเลิศ 
2. หลักฐานสนับสนุน: สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัด
การศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้ง
บุคลากรในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน เครือข่ายผู้ปกครอง และสมาคมศิษย์เก่าเพ่ือวางแผน
ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมาย
งานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานเป็นระยะ และสรุปผลการด าเนินงาน มีการก าหนดให้คุณครูทุกท่านส่งแผนการ
สอน/โครงการสอนทุกรายวิชา มีการตรวจสอบ ก ากับติดตาม นิเทศการสอนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ซึ่งการ
นิเทศจะดูตั้งแต่การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย บรรยากาศของห้องเรียน 
การบริหารจัดการชั้นเรียน มีการวัดผลและประเมินผล ใช้เครื่องมือวัดที่หลากหลายตามศักยภาพของผู้เรียน ให้
สอดคล้องกับโรงเรียนมาตรฐานสากล 

3. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น :  
 3.1 แผนปฏิบัติงานที่ 1 สร้างเวทีให้นักเรียนได้น าเสนอผลงานในวันส าคัญต่าง ๆ ต่อที่ประชุมชนทั้งใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน 
      3.2 แผนปฏิบัติงานที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนความสามารถของนักเรียนในด้านต่าง ๆ อย่างเต็มที่และหาเวที
ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถนั้น ๆ  
     3.3 แผนปฏิบัติงานที่ 3 หาช่องทางการติดต่อสื่อสารหลากหลายรูปแบบในการสื่อสารกับผู้ปกครอง 
 3.4 แผนปฏิบัติงานที่ 4 สร้างเครือข่ายผู้ปกครองโดยใช้สังคมออนไลน์ให้เกิดประโยชน์ 
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 3.5 แผนปฏิบัติงานที่ 5 ลดภาระงานของคุณครูให้คุณครูได้มีเวลาเตรียมสื่อการสอนและเตรียมการสอน
มากขึ้น 
 3.6 แผนปฏิบัติงานที่ 6 สนับสนุนคุณครูให้มีการสร้างสื่อและการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี
มากขึ้น 
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ค าน า 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สะท้อนผล

การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหาร สถานศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผลการ
วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยมีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
น าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาให้ต้นสังกัดและสาธารณชนได้รับทราบ  
   
 
 

(นางเพียงแข  ชิตจุ้ย) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
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สารบญั 
 

เรื่อง หนา้ 
  
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ก 
ค าน า ค 
สารบัญ ง 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 1 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 10 
ส่วนที่  3  สถานศึกษามีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้มาตรฐานที่ดีข้ึนกว่าเดิม 1 ระดับ 13 
บรรณานุกรม 14 
ภาคผนวก 15 
      -มาตรฐานและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 16 
      -การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 19 
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1 รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การประเมนิคณุภาพภายในสถานศกึษา 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
  1.1  ข้อมูลทั่วไป 

 ชื่อโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา รหัส 1084640553 ที่ตั้ง 255 หมู่ 1 ต าบลแม่น้ า อ าเภอเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ โทร ๐๗๗ – ๔๒๕ - ๐๕๓ โทรสาร 
๐๗๗ - ๔๒๕ - ๔๗๐   website www.tpp.ac.th  ได้รับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อ ๒๖ เดือนพฤษภาคม ปี ๒๕๒๐ เปิด
สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

1.2  แนวทางการจัดการศึกษา 
วิสัยทัศน์  
           “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพ ตาม มาตรฐานสากล โดยยึดหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย” 
พันธกิจ 

๑. จัดหลักสูตรและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี ใฝ่เรียนรู้ มีปัญญา 
สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเป็นบุคคลที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
๓. ปลูกฝังค่านิยมไทย  ให้ผู้เรียนเป็นคนดี  เป็นคนเก่ง มีความสุข และอยู่อย่างพอเพียง 

          ๔. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
๕. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล 
๖. ส่งเสริมอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะ  และวัฒนธรรมไทย   

เอกลักษณ์ “วิชาการเด่น กิจกรรมดี  มีคุณธรรม ก้าวล้ าเทคโนโลยี” 
อัตลักษณ์ “ตามรอยหลวงพ่อ” 

1.3  ข้อมูลบุคลากร 
1) จ านวนบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่ง เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในต าแหน่ง 

ประเภทบุคลากร 
เพศ (คน)  

รวม 
ระดับการศึกษา (คน) ประสบการณ์ 

ในต าแหน่ง(เฉลี่ย) 
(ปี) ชาย หญิง 

ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.
ตรี 

ป.
โท 

ป.
เอก 

ผู้อ านวยการ  1 1   1  26 
ครปูระจ าการ (บรรจุ) 31 53 84  65 19  7.57 
พนักงานราชการ  2 2  2   9.50 
ครูต่างประเทศ 2 1 3  3   1 
อ่ืน ๆ(ระบุลูกจ้างทั่วไป)  2 2  2   5 
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-จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก 82 คน คิดเป็นร้อยละ 97.62 
-จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.38 
-สาขาที่ขาดแคลนครูวิชาภาษาจีน จ านวน 1 คน อุตสาหกรรม 1 คน ฟิสิกส์  1 คน วิทยาการค านวณ 1 คน 

คณิตศาสตร์ 1 คน ภาษาอังกฤษ 1 คน  
 

2) จ านวนครูผู้สอนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และค่าเฉลี่ยจ านวนชั่วโมงในการสอนของครู 1 คน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน (คน) ชั่วโมงสอนเฉลี่ย/คน/สัปดาห์ หมายเหตุ 
-ภาษาไทย 9 20  
-คณิตศาสตร์ 10 21  
-วิทยาศาสตร์ 12 19  
-สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 10 20  
-สุขศึกษาพลศึกษา 5 20  
-ศิลปะ 4 16  
-ศิลปะ(ดนตรี) 4 15  
-คอมพิวเตอร์ 5 22  
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี 10 15  
-ภาษาต่างประเทศ 12 20  
-พัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) 3 18  
    

1.4  ข้อมูลนักเรียน 
1) จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้นเรียน เพศ  

 

จ านวนนักเรียน 

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม(คน) 
ชาย หญิง 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 211 182 393 
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 180 207 387 
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 146 153 299 

รวม (1) 537 542 1,079 
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 92 135 227 
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 82 95 177 
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 69 119 188 

รวม (2) 243 349 592 
รวม  (1)+(2)   1,671 
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2) จ านวนนักเรียนลักษณะพิเศษ จ าแนกตามคุณลักษณะ 

ระดับชั้น 
คุณลักษณะ 

พิการ ด้อยโอกาส ความสามารถพิเศษ 
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  1  
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    

รวม    
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 1(ซ้ าซ้อน)   
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    

รวม 1 1  
 

3) จ านวนนักเรียนในแต่ละระดับชั้นเรียนที่ผ่าน/ไม่ผ่าน การประเมินความสามารถด้านการอ่าน การ
เขียน การคิดค านวณ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทักษะตามหลักสูตร และมีสุขภาพตามเกณฑ์ 

 
คุณลักษณะอนัพงึประสงค์ของผูเ้รยีนรายคณุลักษณะ ปกีารศกึษา 2561 
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การอา่น คดิวเิคราะหแ์ละเขยีนรายชัน้ ปกีารศึกษา 2561 

 
 

 
 
 

สมรรถนะส าคญัของผูเ้รยีน ๕ ดา้นรายคณุลักษณะ ปกีารศกึษา 2561 
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1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
   ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 จ าแนกตามรายวิชา 

O NET ม.6 
ปี 2561 

รร. จังหวัด สังกัด ประเทศ 
ภาษาไทย 45.91 47.78 48.16 47.31 
คณติศาสตร ์ 25.10 29.71 31.04 30.72 
วทิยาศาสตร ์ 28.76 30.15 30.75 30.51 
สงัคมศกึษา 33.33 34.94 35.48 35.16 
ภาษาตา่งประเทศ 27.69 29.51 31.15 31.41 

O NET ม.3 
ปี 2561 

รร. จังหวัด สังกัด ประเทศ 
ภาษาไทย 53.47 55.93 55.04 54.42 
คณติศาสตร ์ 28.82 29.67 30.28 30.04 
วทิยาศาสตร ์ 34.73 36.58 36.43 36.10 
ภาษาตา่งประเทศ 28.27 28.59 29.10 29.45 

1.6 รางวัลที่โรงเรียนได้รับ 
1.6.1 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ได้รับรางวัลมีผลงานแบบอย่างที่ดี Best Practice กิจกรรมค่านิยมหลัก

ของคนไทย 12 ประการประเภทบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนระดับดี (สพม.11) 
1.6.2 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ได้รับรางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการ

บริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง2560” (กระทรวงศึกษาธิการ) 
1.6.3 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

OBECQA:2560 (สพฐ.) 
1.6.4 นายเอกชัย อะหลีแอ ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2561 
1.6.5 นางสาวปฐมพร  เกตุก าพล ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2561 
1.6.6 นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์ ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2561 
1.6.7  ด.ช.บรรณวิชญ์ นาควงศ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันจักรยานชนะเลิศ ดาวน์ฮิลล์ ชาย

ระยะ 1.6 กิโลเมตร จากการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 “นครสวรรค์ศึกษาเกมส์” 
1.6.8  นางสาวนาตาลี  ปัญญาวัน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  จากการแข่งขันจักรยาน ประเภทเสือ

ภูเขาครอสคันทรีกีฬาเอเซียนเกมส์ ครั้งที่ 18 ณ เมืองซูบัง ประเทศอินโดนีเซีย 



 

 

 

6 รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1.6.9  โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จาการแข่งขัน To BE Number One 
Teen Dancerise Thailand championship 2019 ระดับภาคใต้ 

1.6.10 นางสาวนาตาลี ปัญญาวัน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ชิงแชมป์เอเชีย 2018  จากการแข่งขัน
จักรยานเสือภูเขาเอเชีย เมาเท่นไบค์ ซีรี่ส์ 2018 ที่เมืองเคนิงเกา รัฐซาบาห์ ประเทศมาเลเซีย รุ่นประชาชนหญิง 

1.6.11 วงดนตรีไทยโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ บรรเลงดนตรีไทยชิงถ้วยเกียรติยศ 
พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี 

1.6.12 นายภานุพงค์  ศรีสังข์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ชิงแชมป์ประเทศไทยจากการแข่งขัน
จักรยานเสือภูเขา 

1.6.13 นางสาวจริญญา สืบจากถ่ิน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ชิงแชมป์ประเทศไทยจากการแข่งขัน
จักรยานเสือภูเขา รุ่น 18 ปีเยาวชนหญิง 

 
1.7 ข้อมูลอาคารสถานที่  
ข้อมูลอาคารสถานที่ ประกอบด้วย จ านวนอาคาร จ านวนห้องประกอบ 

  อาคารเรียน      4  หลัง    
  อาคารประกอบ   9 หลัง  
  ห้องน้ า      5    หลัง    
  สนามฟุตบอล   1 สนาม     
  สนามบาสเก็ตบอล   1 สนาม  
  บ้านพักคร ู   12 หลัง 
   

1.8 ข้อมูลงบประมาณ 
1 กลุ่มบริหารวิชาการ จ านวน  1,083,103.23  บาท   คิดเป็นร้อยละ 24.24 
2 กลุ่มบริหารงบประมาณ จ านวน  875,000.00 บาท    คิดเป็นร้อยละ 19.59 
   - ส ารองจ่าย  จ านวน  638,183.87  บาท    คิดเป็นร้อยละ 19.02 
3 กลุ่มบริหารงานบุคคล จ านวน  850,000.00 บาท   คิดเป็นร้อยละ 22.87 
4 กลุ่มบริหารทั่วไป  จ านวน  1,021,551.61 บาท    คิดเป็นร้อยละ 14.28 

1.9 สภาพชุมชนโดยรวม 
ข้อมูลอาชีพหลักของชุมชน ศาสนาที่ชุมชนนับถือ อาชีพหลักของผู้ปกครอง ศาสนาที่ผู้ปกครอง 

นับถือ รายได้เฉลี่ยของผู้ปกครอง 
   ๑) ชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นแหล่งชุมชน  มีสภาพเป็นเกาะล้อมรอบด้วยทะเล 

โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครเกาะสมุย  โรงเรียนอยู่ห่างจากอ าเภอเกาะสมุย ๑๗  กิโลเมตร โดยมีประชากร  

ประมาณ ๕๓,8๙๐ คน บริเวณใกล้เคียงโรงเรียนโดยรอบ  ส่วนใหญ่จะเป็น รีสอร์ท ร้านค้า และบ้านเรือน  อาชีพ
หลักของชุมชน  คือ  ค้าขาย บ้านเช่า และการบริการท่องเที่ยว เป็นต้น เนื่องจากต าบลแม่น้ า และต าบลบ่อผุด มี
ชายหาดที่สวยงาม  จึงท าให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวสนใจที่จะสร้างโรงแรม และท่ีพัก ประชากรส่วนใหญ่ 
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นับถือศานาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป  คือ ประเพณีจบปีจบเดือน ในวันที่ ๑๕ ค่ า 

เดือน ๕ ของทุกปี โดยจัดที่วัดในพ้ืนที่ใกล้เคียง                                
 ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพหลัก คือ รับจ้างคิดเป็นร้อยละ ๙6  ส่วน

ใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  คิดเป็นร้อยละ 96.82  ศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ 8.97  ศาสนาคริสต์คิดเป็นร้อยละ 

4.79   ศาสนาอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 0.90  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ย 71,100 บาท/คน/ปี 
๓) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน โอกาสของโรงเรียน  โรงเรียนตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว มี

สถานประกอบการหลากหลายท าให้มีแหล่งเรียนรู้มากมายแก่ผู้เรียน   ผู้เรียนจึงมีโอกาสได้เรียนรู้จากสถาน
ประกอบการ และชาวต่างชาติที่เข้ามาจากสถานประกอบการเป็นอย่างดีข้อจ ากัดของโรงเรียน  คือ ผู้เรียนย้ายเข้า
และย้ายออกตลอดปี ท าให้การเรียนการสอนไม่มีความต่อเนื่อง  เพราะนักเรียนจะติดตามผู้ปกครองกลับภูมิล าเนา 
  ปี 2561 โรงเรียนได้ด าเนินการเรียนการสอนโดยน าระบบ ICT มาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนอย่าง
เต็มรูปแบบ ส่งเสริมให้ครูได้มีการพัฒนาตนเองในการใช้ ICT โดยการสร้างเว็บไซต์เพ่ือน าเสนอความรู้ให้นักเรียน
ได้เข้ามาศึกษาค้นคว้า และมีการนิเทศติดตามอย่างเนื่อง สามารถส่งเสริมให้นักเรียนสนใจการเรียนมากขึ้น และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

1.10 แหล่งเรียนรู้ 
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายใน/นอกโรงเรียน จ านวนการเข้าใช้ห้องสมุดของผู้เรียนเฉลี่ยต่อปีการศึกษา 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นปราชญ์ชาวบ้าน 
1. แหล่งเรยีนรูภ้ายในโรงเรยีน 

 
 
 
 

แหล่งเรยีนรูภ้ายใน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
๑.ห้องสมุด 393 387 299 227 177 188 
2.ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๑ 393 387 299 227 177 188 
3.ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๒ 393 387 299 227 177 188 
4.ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา 393 387 299 227 177 188 
5.ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 393 387 299 227 177 188 
6.ห้องโสตทัศนศึกษา 393 387 299 227 177 188 
7.ห้องศิลปะ 393 387 299 227 177 188 
8.โรงฝึกงาน 393 387 299 227 177 188 
9.ห้องดนตรี 393 387 299 227 177 188 
10.ห้องสมุด 393 387 299 227 177 188 
11.ฐานการเรียนรู้ 393 387 299 227 177 188 
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2. แหล่งเรยีนรูน้อกโรงเรยีน  
 

แหล่งเรยีนรูภ้ายนอก ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
1.วัด 393 387 299 227 177 188 
2. สถานีรายงานเกาะสมุย 14 13 22 23 17 9 
3. มัสยิด 393      
4. สถานีเรือเกาะสมุย   299    
5. สวนเรียนรู้ชุมชนบ้านย่า เกาะสมุย     277 177    
6. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์      188 
7. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่เร็วที่ 46    44 29 34 

 
1.11 ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีที่ผ่านมาโรงเรียนได้รับการประเมินภายนอกจาก สมศ . รอบสาม  

เมื่อวันที่ ๒ - ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

มาตรฐาน/ตวับง่ชี้ 
น้ าหนกั
คะแนน 

คะแนน
ที่ได ้

ระดบั
คุณภาพ 

มาตรฐานที ่1 มาตรฐานทีว่า่ดว้ยผลการจดัการศกึษา 
กลุม่ตวับ่งชี ้พืน้ฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี    ๑๐.๐๐ ๙.๕๔ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๑๑ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๘.๗๑ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๙.๖๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕  ผู้เรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๐.๘๒ พอใช้ 
กลุม่ตังบง่ชี ้อตัลกัษณ์ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธ
กิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุม่ตวับ่งชีม้าตรการส่งเสรมิ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

มาตรฐานที ่๒ มาตรฐานทีว่า่ดว้ยการบรหิารจดัการศกึษา 
กลุม่ตวับ่งชีพ้ืน้ฐาน 
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มาตรฐาน/ตวับง่ชี้ 
น้ าหนกั
คะแนน 

คะแนน
ที่ได ้

ระดบั
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีมาก 

กลุม่ตวับ่งชีม้าตรการส่งเสรมิ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  
รักษามาตรฐาน  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา  

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที ่๓ มาตรฐานทีว่า่ดว้ยการจดัการเรยีนการสอนที่เนน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญั 
กลุม่ตวับ่งชีพ้ืน้ฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 

มาตรฐานที ่๔ มาตรฐานทีว่า่ดว้ยการประกนัคุณภาพภายใน 
กลุม่ตวับ่งชีพ้ืน้ฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด 

๕.๐๐ ๔.๗๔ ดีมาก 

รวมคะแนนทัง้หมด 
 

๑๐๐.๐๐ ๘๔.๓๒ ด ี

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
   ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป        ใช่   ไม่ใช่ 
   มีตังบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป อย่างน้อย ๑๐ ตังบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้   ใช่   ไม่ใช่ 
   ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ใช่   ไม่ใช่ 
สรุปผลการจัดการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   
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สว่นที ่2 ผลการประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษา 
มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผูเ้รยีน 
 
1.   ระดบัคุณภาพ    ดีเลิศ 

2. กระบวนการพฒันา 
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียน IS 

ในโรงเรียนมาตรฐานสากล  ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษามีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้ง
รูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิดกระบวนการใช้ปัญหา
เป็นหลักตามโครงการสอนแบบโครงงาน และเน้นเรื่องการอ่าน สรุปประเด็นและบันทึกการอ่าน โดยให้
ความส าคัญและมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนได้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้นภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ มาตรฐานสากล  พัฒนาครูทุกคนให้มี
ความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน มีการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับการ
จัดการเรียนการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด  ครูในสาระการเรียนรู้เดียวกัน
ร่วมกันก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ การจัดท าวิจัยชั้นเรียน การนิเทศการ
สอน กิจกรรม PLC กลุ่มสาระ  

 
3. ผลการด าเนนิงาน 

นักเรียนได้มีการด าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการ
พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนตาม โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่
พึงประสงค์  และรณรงค์ให้นักเรียน มีระเบียบ การรักษาวินัย และเคารพกฎกติกาของสถานศึกษา ไม่ขัดกฎหมาย
ตามวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตร เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์  รับผิดชอบ 
และมีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนวและการดูแลสุขภาวะตามโครงการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอนและมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง โดยใช้
กระบวนการ PDCA การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ สถานศึกษาตามโครงการเครือข่ายแหล่งเรียนรู้
ชุมชนเพ่ือให้นักเรียนได้ค้นพบแนวทางในการประกอบอาชีพที่ตนถนัด ส่งเสริมให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามที่สนใจ
ในกิจกรรมชุมนุม เช่น ชุมนุมดนตรีไทย ดนตรีสากล ชุมนุมจัดดอกไม้ ชุมนุมอาหารไทย เป็นต้น ส่งเสริมการออก
ก าลังกายด้วยการจัดแข่งขันกีฬาภายใน กีฬาเทศบาลนครเกาะสมุย และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ เช่น การ
เล่นตนตรี การซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ โดยได้จัดตั้งวงดนตรีไทย วงดนตรีสากล เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนกล้า
แสดงออกและเป็นแนวทางในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  

 
4. จุดเด่น 

4.1 ผู้เรียนสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี  และผลการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยมี
จ านวนมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา  
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  4.2 ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย 
จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชน เคารพกฎกติกา มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบหน้าที่ 
เช่น การดูแลเขตพ้ืนที่ ๕ส  การเข้าแถวซื้ออาหาร  การสวมหมวกนิรภัยบนท้องถนน  กิจกรรมรักสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์  การทักทาย เป็นต้น 

4.3  ด.ช.บรรณวิชญ์ นาควงศ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันจักรยานชนะเลิศ ดาวน์ฮิลล์ ชาย

ระยะ 1.6 กิโลเมตร จากการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 “นครสวรรค์ศึกษาเกมส์” 
4.4  นางสาวนาตาลี  ปัญญาวัน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  จากการแข่งขันจักรยาน ประเภทเสือ

ภูเขาครอสคันทรีกีฬาเอเซียนเกมส์ ครั้งที่ 18 ณ เมืองซูบัง ประเทศอินโดนีเซีย 
4.5 นางสาวนาตาลี ปัญญาวนั ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ชิงแชมป์เอเชีย 2018  จากการแข่งขันจักรยาน

เสือภูเขาเอเชีย เมาเท่นไบค์ ซีรี่ส์ 2018 ที่เมืองเคนิงเกา รัฐซาบาห์ ประเทศมาเลเซีย รุ่นประชาชนหญิง 
4.6 วงดนตรีไทยโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ บรรเลงดนตรีไทยชิงถ้วยเกียรติยศ พล

เอกเปรม  ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี 
4.7  นายภานุพงค์  ศรีสังข์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ชิงแชมป์ประเทศไทยจากการแข่งขันจักรยาน

เสือภูเขา 
4.8  นางสาวจริญญา สืบจากถ่ิน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ชิงแชมป์ประเทศไทยจากการแข่งขัน

จักรยานเสือภูเขา รุ่น 18 ปีเยาวชนหญิง 

 4.9 เหรียญทอง การแข่งขันการประกวดภาพยนตร์สั้นชั้น ม.4 - 6 จากแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ 
ครัง้ที่ 68 
 4.10 เหรียญทอง การแข่งขันคีตมวยไทย จากแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 68 
 4.11 เหรียญทอง การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-3  จากแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัต
กรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 68 
 4.12 เหรียญทอง การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1 - 3 จากแข่งขันงานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 68 
 4.13 เหรียญทอง การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-3 จากแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 68 
 4.14 เหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-3 จากแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัต
กรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 68 
 4.15 เหรียญทอง การแข่งขันการเดี่ยวระนาดเอก ม.4-6  จากแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 68 
 4.16 เหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-3 จากแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัต
กรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 68 
 4.17 เหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยชั้น ม.4 - 6 จากแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัต
กรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 68 
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 4.18 เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-6  จากแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 68 
 4.19 เหรียญทอง การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.4-6  จากแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัต
กรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 68 
 4.20 เหรียญทอง การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.1-3 จากแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 68 
 4.21 เหรียญทอง การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.4-6  จากแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 68 
 4.22 เหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น ม.4-6 จากแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 68 
 4.23 เหรียญทอง การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-3 จากแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลป
หัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 68 
 4.24 เหรียญทอง การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-3 จากแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลป
หัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 68 
 
5. จุดควรพัฒนา 
 ผู้เรียนในระดับชั้น ม.๑ – ม.๖ ยังต้องเร่งพัฒนาความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี ด้านการน าเสนอ  
การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และต้องส่งเสริมพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
พัฒนาพฤติกรรมอันพึงประสงค์ การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การเชิญวิทยากรนอกมาให้ความรู้ การจัดเรียนรู้โดยใช้
ประสบการณ์ตรง และการคิดวิเคราะห์ผู้เรียนยังต้องได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทย ไม่
หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ ท าให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
 
 
6. หลักฐานสนับสนุน  
 - เกียรติบัตรและโล่รางวัลในการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 68 ในระดับชาติ และการแข่งขันต่างๆ 
 - แบบบันทึกติดตามการศึกษาต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 - แบบบันทึกวัดน้ าหนักส่วนสูง 
 - รายงานโครงการส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน 
 - ปพ.5 
 -รายงานกิจกรรมรักสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 - รายงานกิจกรรมส่งเสริมวินัยเชิงบวก 
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มาตรฐานที ่2  กระบวนการบรหิารและการจดัการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
 
1.   ระดบัคุณภาพ  ดีเลิศ 

2. กระบวนการพฒันา 
 มีการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ 
ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น                    
จากบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรในสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า
เพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ 
มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการ
นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานเป็นระยะ และสรุปผลการด าเนินงาน 
 
3. ผลการด าเนินงาน 
 3.1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของ
สถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
ตามแผนการศึกษาชาติ 
 3.๒ สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนา
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูล
สารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
  3.๓ สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
ร่วมรับผิดชอบ 
  3.๔ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
  3.๕ สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ที่เหมาะสม 
เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 3.๖ สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล 
และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
  3.๗ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายชุมชนและศิษย์เก่า 
ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 
4. จดุเดน่ 

4.1 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ได้รับรางวัลมีผลงานแบบอย่างที่ดี Best Practice กิจกรรมค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการประเภทบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนระดับดี (สพม.11) 
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4.2 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ได้รับรางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง2560” (กระทรวงศึกษาธิการ) 

4.3 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
OBECQA:2560 (สพฐ.) 

4.4 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จาการแข่งขัน To BE Number One Teen 
Dancerise Thailand championship 2019 ระดับภาคใต้ 

5. จุดควรพัฒนา 
 ๑. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนเนื่อง
ด้วยผู้ปกครองประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปจึงไม่มีเวลาในการเข้ามาประชุมด้วยตัวเอง 
     ๒. เครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนยังไม่มีความเข้มแข็ง  
 ๓. สร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และให้ข้อมูลย้อยกลับแก่ครู เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 
6. หลกัฐานสนบัสนนุ  
 เกียรติบัตรและโล่รางวัล 

มาตรฐานที ่3  กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเปน็ส าคญั 
1.   ระดบัคุณภาพ ดีเลิศ 
 
2. กระบวนการพฒันา 
 โรงเรียนได้ก าหนดให้คุณครูทุกท่านส่งแผนการสอน/โครงการสอนทุกรายวิชา มีการตรวจสอบ ก ากับติดตาม 
นิเทศการสอนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ซึ่งการนิเทศจะดูตั้งแต่การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย บรรยากาศของห้องเรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน มีการวัดผลและประเมินผล                 
แบบรูบิค ใช้เครื่องมือวัดที่หลากหลายตามศักยภาพของผู้เรียน มีการสนับสนุนคุณครูให้พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ 
 
3. ผลการด าเนนิงาน 
 นักเรียนได้เรียนเต็มตามศักยภาพของตนเอง มีความสุข สนุกในการท างาน มีการคิดต่อยอดชิ้นงานจนสามารถ
ท าเป็นอาชีพท ารายได้ให้กับตัวเองและครอบครัว คุณครูมีการพัฒนาตนเองจนเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป 
 
4. จดุเดน่ 

4.1 นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์ ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2561 
4.2 นางสาวปฐมพร  เกตุก าพล ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2561 
4.3 นายเอกชัย อะหลีแอ ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2561 
4.4 นายประยงค์  ด่วนเดิน  ได้รับรางวัลครูดีศรีสมุย ประจ าปี 2561 
4.5 นายสุนทร  เหล่าอ้ัน ได้รับรางวัลครูดีศรีสมุย ประจ าปี 2561 
4.6 นายจงรักษ์  บ ารุงวงค์ ได้รับรางวัลครูดีศรีสมุย ประจ าปี 2561 
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4.7 นายเอกชัย  อะหลีแอ ได้รับรางวัลครูดีศรีสมุย ประจ าปี 2561 
4.8 นางจ าเรียง  ใจกว้าง ได้รับรางวัลครูดีศรีสมุย ประจ าปี 2561 
4.9 นางสาวพิมพ์ใจ  ทองเรือง ได้รับรางวัลครูดีศรีสมุย ประจ าปี 2561 
4.10 นางสาวจุฑามาส  ซุ่นห้วน ได้รับรางวัลครูดีศรีสมุย ประจ าปี 2561 
4.11 นางสาวรักชนก  โสอินทร์ ได้รับรางวัลครูดีศรีสมุย ประจ าปี 2561 
4.12 นางสาวปาลินี  เพชรทอง ได้รับรางวัลครูดีศรีสมุย ประจ าปี 2561 
4.13 นายณรงค์  ศิริยงค์  ได้รับรางวัลครูดีศรีสมุย ประจ าปี 2561 

5. จดุควรพัฒนา 
 ภาระงานของคุณครูมากเกินไปจนไม่มีเวลาในการเตรียมการเรียนการสอนและสื่อการสอนเท่าท่ีควร 
 
6. หลักฐานสนับสนุน  
 เกียรติบัตรและโล่รางวัล 
 
 
 
สว่นที ่ 3  สถานศกึษามีแผนจะพฒันาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้มาตรฐานที่ดขีึน้กวา่เดิม 1 ระดบั 

1.สรปุผล 
1.1 จุดเด่น  

  1.1.1 ส่งเสริมนักเรียนในการแข่งขันทักษะด้านวิชาการและส่งเสริมทักษะด้านอาชีพ 
  1.1.2 โรงเรียนเข้าร่วมรับการประเมินเพ่ือพัฒนาคน พัฒนางาน อยู่เสมอ 
  1.1.3 ส่งเสริมให้ครูได้มีการพัฒนาตนเองและสนับสนุนให้เข้าแข่งขันหรือส่งผลงานประกวด 

1.2 จุดควรพัฒนา 
 1.2.1 นักเรียนไม่กล้าแสดงออก ต่อที่ประชุมชน ไม่กล้าพูด มีอาการประหม่า อ้ าอ้ึง 

   1.2.2 เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนเนื่องด้วยผู้ปกครองประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปจึงไม่มีเวลาในการเข้ามาประชุมด้วยตัวเอง 
        1.2.3 เครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนยังไม่มีความ
เข้มแข็ง  
   1.2.4 ภาระงานของคุณครูมากเกินไปจนไม่มีเวลาในการเตรียมการเรียนการสอนและสื่อการสอน
เท่าท่ีควร 
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2. แนวทางการพฒันา เพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 2.1 แผนปฏิบัติงานที่ 1 สร้างเวทีให้นักเรียนได้น าเสนอผลงานในวันส าคัญต่าง ๆ ต่อที่ประชุมชนทั้งใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน 
     2.2 แผนปฏิบัติงานที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนความสามารถของนักเรียนในด้านต่าง ๆ อย่างเต็มที่และหาเวทีให้
นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถนั้น ๆ  
     2.3 แผนปฏิบัติงานที่ 3 หาช่องทางการติดต่อสื่อสารหลากหลายรูปแบบในการสื่อสารกับผู้ปกครอง 
 2.4 แผนปฏิบัติงานที่ 4 สร้างเครือข่ายผู้ปกครองโดยใช้สังคมออนไลน์ให้เกิดประโยชน์ 
 2.5  แผนปฏิบัติงานที่ 5 ลดภาระงานของคุณครูให้คุณครูได้มีเวลาเตรียมสื่อการสอนและเตรียมการสอนมากขึ้น 
 2.6 แผนปฏิบัติงานที่ 6 สนับสนุนคุณครูให้มีการสร้างสื่อและการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีมากขึ้น 
 
3. ความต้องการชว่ยเหลือ  

3.1 เวทีในการน าเสนอผลงานของนักเรียนและครู 
3.2 ผู้เชี่ยวชาญในการสร้างสื่อการเรียนการสอน 
3.3 เจ้าหน้าที่ในการท างานอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่การสอน 
3.4 งบประมาณในการสนับสนุนส่งเสริมความสามารถของนักเรียนและครู 
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ภาคผนวก 
 

- มาตรฐานและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
- การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
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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 เพ่ือประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560 และประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับ
สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้งประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในการพัฒนา 
ส่งเสริมสนับสนุน ก ากับดูแล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561  แล้วนั้น 
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา  จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้สอดคล้องตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด สอดคล้องกับคุณภาพตามหลักสูตรโรงเรียน
มาตรฐานสากล และสอดคล้องกับคุณภาพโรงเรียนรางวัลพระราชทาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชน 
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน  จึงได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา รองรับ
การประเมินคุณภาพภายใน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ นี้ 
 
 

ประกาศ ณ วันที่  31  ตุลาคม 2561 
 

           
(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
หนว่ยงานภายนอก 

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 ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในรายวิชาภาษาต่างประเทศ ตั้งแต่
ระดับ 2 ขึ้นไป ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
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มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 
(ผลการประเมิน) 

ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 

- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา  

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป 
ร้อยละ 80 หรือสูงกว่า 

- ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
และแก้ปัญหาได้  

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านการคิด วิเคราะห์  ตั้งแต่ระดับ 
2 ขึ้นไป ร้อยละ 80 หรือสูงกว่า 

- 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
นักเรียนระดับประเทศท่ีเข้าร่วมโครงการ PISA ในปี
เดียวกัน 

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

 

ร้อยละ 80 ขึ้นไป มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าคะแนน
เฉลี่ยของนักเรียนระดับประเทศที่เข้าร่วมโครงการ 
TIMSS ในปีเดียวกัน 
 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ค่าเฉลี่ยร้อยละ 80 ขึ้นไป 
- ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี และเป็น
แบบอย่างได้  

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
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

สถานศึกษามีเอกสาร/หลักฐาน ตามตัวบ่งชี้ และผ่าน
เกณฑ์การประเมินโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับ 
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มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 
(ผลการประเมิน) 

ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 

สถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน 

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 

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 
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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 
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การปฏบิัตทิีเ่ปน็เลศิ (Best Practices) 
 

แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

1. ด้านผู้เรียน 
 1.1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีวินัย และสร้างภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับ
ปัญหาทางเพศ ยาเสพติดและสิ่งมอมเมาต่าง ๆ รณรงค์สวมหมวกนิรภัย อบรมวินัยเชิงบวก 
 1.2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ เรียนเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง เช่น การทัศนศึกษา                      
การเข้าค่าย การศึกษาดูงาน ฯลฯ 
 1.3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความ สามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ มีวิจารณญาณและคิดเป็น
ระบบ โดยผ่านการปฏิบัติ เช่น การท าโครงงาน การสร้างผลงาน ใบงาน ชิ้นงาน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้ง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 1.4. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ ท าให้สามารถเข้าร่วมประกวด 
แข่งขันตามโอกาสต่างๆ เช่น การแข่งขันทักษะวิชาการ วิชาชีพ แข่งขันจักรยาน ดนตรีไทย ดนตรีสากล แข่งขัน
ฟุตบอล กีฑา เป็นต้น 
 1.5. สนับสนุนให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรมการจัดแนะแนวการศึกษา และกิจกรรม Open House ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 
 1.6. ส่งเสริมให้เรียนรู้กับครูชาวต่างชาติ โดยการสื่อสารผ่านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
 1.7. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มโดยการจัดประกวดโครงงาน
รายวิชา IS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 
 1.8. พัฒนาผู้เรียนให้มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิ่งแวดล้อม โดยร่วมกิจกรรมทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

2. ด้านครูผู้สอน 
 2.1. ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะที่จ าเป็น สมรรถนะส าคัญ คุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และ ค่านิยม 12 ประการ 
 2.2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายสนองความต้องการแต่ละบุคคล ตามหลักสูตรการศึกษา                
ขั้นพ้ืนฐาน 
 2.3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบหลากหลายทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2.4. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยจัดกวดวิชา เช่น O-NET เป็นต้น 
 2.5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ มีวิจารณญาณและคิดเป็น
ระบบ โดยผ่านการปฏิบัติ เช่น การท าโครงงาน การสร้างผลงาน ใบงาน ชิ้นงาน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้รวมทั้ง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 2.6. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ หรือตามความถนัด
ความสามารถแต่ละบุคคล 
 2.7. สร้างผลงาน สื่อและใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ อย่างเหมาะสม โดยน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมา      
บูรณาการ 
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 2.8. จัดท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 2.9. ส่งเสริม สนับสนุน ให้เข้าร่วม การพัฒนาตนเองด้านวุฒิการศึกษา ด้านวิชาชีพ โดยเข้าประชุมอบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน เป็นต้น 
 2.10. ครูประจ าชั้นทุกห้องเรียน ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเสร็จสิ้นในภาคเรียนที่ 1 และ 2 เพ่ือคัดกรอง และ
ร่วมแก้ปัญหากับผู้ปกครองทั้งเรื่องความประพฤติ คุณภาพชีวิต การเรียน ฯลฯ 

3. ด้านผู้บริหาร 
 3.1. ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรในทุกๆด้าน เช่น วิชาการ งบประมาณ เป็นต้น 
 3.2. บริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
 3.3. บริหารจัดการศึกษา เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานตามหลักสูตรขั้นพ้ืนฐานและอาชีพ 
 3.4. บริหารจัดการศึกษาโดยส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า สร้างขวัญก าลังใจบุคลากรเพ่ือการ
ท างานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
 3.5. ประสานความร่วมมือ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานในส่วนสถานศึกษาและหน่วยงาน
อ่ืน 
 3.6. ส่งเสริม สนับสนุนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการจัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 
กับเทศบาลนครเกาะสมุย วัดภูเขาทอง และชุมชนใกล้เคียง 
 3.7. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในสถานศึกษา 
 3.8. ก ากับ ติดตามให้มีการประกันคุณภาพภายใน รวมทั้งด าเนินการตามที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 3.9. ส่งเสริม สนับสนุน การใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 3.10. ส่งเสริม สนับสนุน สืบสานงานพระราชด าร ิ
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