
1 

 

 



2 

 

 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ได้ด าเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพภายในอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยได้ด าเนินงานตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ 
 1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานชาติ และมาตรฐานการศึกษา

ของต้นสังกัด สภาพบริบท ปัญหา ความต้องการโดยเน้นการมีส่วนร่วม 

2. การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

3. ปฏิบัติงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยยึดกระบวนการ PDCA 

4. จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ติดตามผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

5. จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง น ามาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา/ส่งหน่วยงานต้นสังกัด ผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

ผลการด าเนินงาน 
1. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : ยอดเยี่ยม 

 2. หลักฐานสนับสนุน:  จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลส าเร็จสูงกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน ผลการประเมินโดยสรุปรวม 
อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม ประกอบด้วย มาตรฐานที่ ๑ ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับ ดีเลิศ และมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

  ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและความ
ต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น ผู้เรียนมี
ความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสารภาษาไทยได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการคิดค านวณ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะ
ตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่  ๒ กระบวนการบริหารและ
การจัดการศึกษา  มีผลประเมินในภาพรวมของมาตรฐานอยู่ในระดับ ดีเลิศ สถานศึกษาต้องมีการวางแผน 
ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมา
เป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไข
งานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตาม ตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล 
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และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกข้ันตอน สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่าง
เป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม โดยสถานศึกษา
ให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือเกิดความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา
ในระดับสูง 

 
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 ๓.๑ มุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๓.๒ ธ ารงไว้ซ่ึงความสามารถด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู โดยครูวางแผนการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดและตามศักยภาพผู้ เรียน โดยส่งเสริมผู้ เรียนให้มีการคิดวิเค ราะห์                       
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ มี
ความรับผิดชอบ รักการท างาน และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 ๓.๓ ธ ารงไว้ซึ่งระเบียบวินัยด้านการรักษาความสะอาด ทั้งส่วนตนและส่วนรวม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และมีจิตอาสา 

 ๓.๔ ส่งเสริมครูให้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน   
 ๓.๕ แสวงหาเทคนิค /วิธีการ /นวัตกรรม /สื่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้กับหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ 

 ๓.๖ ธ ารงไว้ซึ่งการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการโดยใช้ระบบคุณภาพ 
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ค าน า 
 
 เอกสาร “รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒” ฉบับนี้จัดท าขึ้น
เพ่ือรายงานผล การจัดการศึกษาของโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  ที่ก าหนดให้
สถานศึกษาจัดท ารายงานการประเมินตนเองประจ าปีส่งหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่แก่สาธารณชน 

เนื้อหาสาระของเอกสารประกอบด้วย ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนเกี่ยวกับผู้บริหารโรงเรียน ครูและ
บุคลากร นักเรียน งบประมาณ อาคารสถานที่ ชุมชน หลักสูตรสถานศึกษา  ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ผลงาน
ดีเด่น ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ขอขอบคุณคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็น 
ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 

       
 
 

  
  
       (นางเพียงแข  ชิตจุ้ย) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
       8/เมษายน/๒๕๖๓ 
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สารบัญ 
 
ส่วนที่                     หน้า 

บทสรุปผู้บริหาร          ก 
ค าน า           ค 
สารบัญ           ง 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     จ 

๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 ข้อมูลทั่วไป          ๑ 
 ข้อมูลครูและบุคลากร         4 
 ข้อมูลนักเรียน          7 
 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา      8 
 การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา      ๑4 
 ข้อมูลงบประมาณปีการศึกษา 2562       ๑6 
 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม        ๑7 

ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา        ๑8 
 สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ     30 
๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน        43 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ      50 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   54 
 สรุปผลการประเมินในภาพรวม        56 
 

๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 
 สรุปผล           57 
 แนวทางพัฒนาในอนาคต         58 
 ความต้องการการช่วยเหลือ         58 
 

๔ ภาคผนวก           59 
คณะผู้จัดท า           76 
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การให้ความเห็นชอบ 
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ของโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
 

 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ครั้งที่ 4 /2563 เมื่อ
วันที่  20  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2563 ได้พิจารณารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาแล้ว     
 

          เห็นชอบให้ด าเนินการน ารายงานส่งหน่วยงานต้นสังกัดและน าเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 
 

                                                    
       (ลงชื่อ)........................................................ 
  (นายบรรจง ภูวเศรษฐถาวร) 
        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

             โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
๑. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ตั้งอยู่เลขท่ี 255 หมู่ที่ 1 บ้านเภาลาย ต าบล 
แม่น้ า อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84330 โทรศัพท์ 077 -425053 โทรสาร 
077-425470 เวบ็ไซต์ www.tpp.ac.th 

1.2 ประกาศจัดตั้งเม่ือวันที่ 26 พฤษภาคม 2520 
1.3 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
1.4 มีเขตพ้ืนที่บริการ 2 ต าบล ได้แก่ ต าบลแม่น้ า และต าบลบ่อผุด 
1.5 ผู้บริหารชื่อ นางเพียงแข ชิตจุ้ย วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม. (การบริหารหารศึกษา) สาขาการ 

บริหารการศึกษา ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561 จนถึงปัจจุบัน 
1.6 ผู้ช่วยผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้ง 2 คน คือ 

1. นายสมศักดิ์ นนท์เจริญ  
2. นางจ าเรียง ใจกว้าง 

1.7 ประวัติโดยย่อของโรงเรียน 
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งเป็นโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาเมื่อ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2520 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง โดยมีพระครูวิภาตทีปกร เจ้าคณะ
อ าเภอเกาะสมุย เป็นผู้น าในการบุกเบิกและสร้างร่วมกับชาวบ้านต าบลแม่น้ าและต าบลบ่อผุด ด้วยความ
ช่วยเหลือของนายสุพล กาญจนพงศ์ ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และมีนายภิญโญ สาธร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ลงนามในประกาศ 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2520 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้จัดตั้งโรงเรียนโดยใช้อาคารเรียน 
โรงเรียนบ้านแม่น้ าเป็นที่เรียนชั่วคราว โรงเรียนได้เปิดท าการสอนเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2520 ได้ประกาศ
รับสมัครนักเรียน จ านวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 87 คน นักเรียนชาย 49 คน นักเรียนหญิง 38 
คน โดยนายปรีชา แสงสุวรรณ ผู้ช่วยศึกษาธิการอ าเภอเกาะสมุย คณะครูโรงเรียนวัดภูเขาทอง และ
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด โรงเรียนบ้านแม่น้ าเดิม ในขณะนั้นโรงเรียนยังไม่มีครูสอนประจ า ทาง
จังหวัดจึงมีค าสั่งให้ นายสุทธิ วีระธรรม อาจารย์ 1 โรงเรียนเกาะสมุยมาช่วยราชการโดยท าหน้าที่เป็น
ครูใหญ ่

วันที่ 12 มิถุนายน 2520 ประชาชนต าบลแม่น้ าและต าบลบ่อผุดโดยการน าของพระครูวิภาตทีป
กรได้เริ่มปรับพื้นที่ที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน 

ปีพ.ศ. 2526 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพ่ือพัฒนาชนบท มพช.2 รุ่นที่ 2 
วันที่ 20 กันยายน 2527 เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนถาวร อาคารประกอบพร้อมปรับปรุงบริเวณ

ตามโครงการ มพช. 

http://www.tpp.ac.th/
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วันที่ 29 มีนาคม 2543 กรมสามัญได้แต่งตั้งนายบรรจง  ภูวเศรษฐาวร มาด ารงต าแหน่ง
อาจารย์ใหญ่ และวันที่ 1 ตุลาคม 2545 ได้เลื่อนต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการโรงเรียน เริ่ มพัฒนาปรับปรุง
อาคารสถานที่ส่วนที่ช ารุดและพัฒนาเพิ่มเติมมีการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่ยุคปฏิรูปการศึกษา 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551 นายพิสิษฐ  ศักดา ได้ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนถึง
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 นายประยงค์  อินนุพัฒน์ ได้ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียนถึงวันที่ 24 เมษายน 2561 

วันที่ 25 เมษายน 2561 นางเพียงแข  ชิตจุ้ย ได้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนจนถึง
ปัจจุบัน ในปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนจ านวน 1,8๓๓ คน มีครูและบุคลากรจ านวน 106 คน 

1.8 ค าขวัญและปรัชญาโรงเรียน 
ปรัชญาโรงเรียน (Motto) 
“ ปญญานราน๐ปทีปา โหนติ ” ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งนรชน 
 
1.9 ตราสัญลักษณ์โรงเรียน 

 
สีประจ าโรงเรียน 
สีน้ าทะเล  เปรียบเหมือนแหล่งก าเนิดแห่งความดีและจะรักษาไว้ประดุจเกลือรักษาความเค็ม 
สีเหลืองทอง เปรียบเหมือนสิ่งที่มีค่า แม้ว่าจะอยู่ในภาวะใดย่อมมีค่าประดุจทองค า 
 
1.10 ระบบโครงสร้างการบริหาร 
โรงเรียนจัดระบบโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาเป็น 5 กลุ่มงานคือ 1.  กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

2. กลุ่มบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์ 3. กลุ่มบริหารงานวิชาการ 4. กลุ่มบริหารงานบุคคล       
5. กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมก าหนดนโยบาย ส่งเสริม
ช่วยเหลือ ควบคุม ก ากับ ติดตามการบริหารงานของโรงเรียน มีคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการโรงเรียนซึ่งแต่งตั้งขึ้นภายในเพ่ือความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน หัวหน้ากลุ่ มงาน หัวหน้า
ระดับชั้นเป็นที่ปรึกษา และเป็นแกนน าในการปฏิบัติงานของโรงเรียน  

๑.๑๑ วิสัยทัศน์ 

“เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย” 
 ๑.๑๒ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
   “ตามรอยหลวงพ่อ” 
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 ๑.๑๓ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
   “วิชาการเด่น กิจกรรมดี  มีคุณธรรม ก้าวล้ าเทคโนโลยี บรรยากาศดี ชุมชนมีส่วนร่วม” 
 
 ๑.๑๔ พันธกิจ 

๑. จัดหลักสูตรและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี ใฝ่เรียนรู้ มีปัญญา  
สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเป็นบุคคลที่มีคุณภาพตาม 
มาตรฐาน 

๓. ปลูกฝังค่านิยมไทย  ให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง  เป็นคนดี  มีความสุข และอยู่อย่างพอเพียง 
            ๔. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

๕. ส่งเสริมการบริหารการจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล 
๖. ส่งเสริมอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะ  และวัฒนธรรมไทย   
 

๑.๑๕ เป้าหมาย 
๑. ผู้เรียนมีคุณภาพตามลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
๓. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีดีในการด ารงชีวิต และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี 

ความสุข 
๔. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกสามารถผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ ที่เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 

และสังคม 
๕. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานตรงตามหลักสูตร มีศักยภาพในการแข่งขันทางวิชาการ 
๖. ผู้เรียนมีความสามารถในการแสวงหาความรู้พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๗. ผู้เรียนมีความตระหนักและเห็นความส าคัญของความเป็นไทย ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ 

อย่างถูกต้อง 
๘. ผู้เรียนสามารถอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทย  

ได้อย่างยั่งยืน 
๙. ครูมีความรู้  ความสามารถ และเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านวิชาการ และวิชาชีพ  ใช้ 

กระบวนการวิจัย สื่อนวัตกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
๑๐. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบธรรมาภิบาลน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 
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๒. ข้อมูลครูและบุคลากรปีการศึกษา ๒๕๖๒   
 2.1 จ านวนบุคลากร  
 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อื่นๆ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 1 89 2 3 11 
 

2.2 วุฒิการศึกษาสูงสุดของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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 2.๓ สาขาวิชาที่จบ และภาระงานสอน 
 

สาขาวิชา  จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน  
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

การบริหารการศึกษา 1 -  
คณิตศาสตร์ 12 22 
วิทยาศาสตร์ 12 22 
ภาษาไทย 9 20 
ภาษาอังกฤษ 11 22 
ภาษาจีน 5 19 
ภาษาญี่ปุ่น 1 18 
สังคมศึกษา 12 22 
การงานอาชีพ 10 17 
คอมพิวเตอร์ 5 20 
ศิลปะ 2 23 
ศิลปะ(ดนตรี-นาฏศิลป์) 7 16 
สุขศึกษาและพละศึกษา 5 17 
แนะแนว 3 21 

รวม 95 259 
 

 

ชั่วโมงสอนเฉลี่ยตามรายวิชา 
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อายุเฉลี่ยและประสบการณ์ท างาน 
 

 
 
 

ชั่วโมงการพัฒนาตนเองเฉลี่ยตามสาระการเรียนรู้ 
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๓. ข้อมูลนักเรียน 

จ านวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒ ข้อมูล ณ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ รวม   ๑,๘๓๓  คน  
 

 

ระดับชั้น 
เพศ  

รวม 
ชาย หญิง 

ม.1 228 241 469 
ม.2 190 179 369 
ม.3 169 194 363 
รวม 587 614 1,201 
ม.4 125 141 266 
ม.5 81 126 207 
ม.6 73 86 159 
รวม 279 353 632 

รวมนักเรียนทั้งหมด ๘๖๖ ๙๖๗ ๑,๘๓๓ 
 

จ านวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น 
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เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 

 

 
 
๔. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 

 ๔.๑ ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่กลุ่มสาระในระดับ ๓ ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
แผนภูมริ้อยละของนักเรียนท่ีมเีกรดเฉลีย่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุม่สาระในระดับ ๓ ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6   ปีการศึกษา 2562 

๑,๕๗๖ 

๑,๖๗๑ 

๑,๘๓๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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 ๔.๒ ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระในระดับ ๓ ขึ้นไป 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕60-๒๕๖2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
แต่ละกลุม่สาระในระดับ ๓ ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6   ปีการศึกษา 2560-2562 

4.๓ ร้อยละเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่จ านวนผู้เรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไปกับค่าเป้าหมายที่
ก าหนด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 256๒ 
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4.4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 

 
 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) และค่าเป้าหมายที่ก าหนด 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ปีการศึกษา 256๒ 
 

 
 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 

 

 
 

 

4.5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนรายคุณลักษณะ ปีการศึกษา 25๖๒ 
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๔.6 เปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนรายคุณลักษณะ ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

แผนภูมิเปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนรายคณุลักษณะ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6   ปีการศึกษา 2560-2562 

 ๔.7 เปรียบเทียบการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนรายช้ัน ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
แผนภูมิเปรียบเทียบการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายชั้น 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6   ปีการศึกษา 2560-2562 



๑๔ 

 

  4.๘ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕ ด้านรายคุณลักษณะ ปีการศึกษา 25๖๒ 
 

 
 
5. การใช้แหล่งเรียนรู้ 
       5.1 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
ระดับชั้น /จ านวนครั้ง 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
๑.ห้องคอมพิวเตอร์ ๑ ๔๖๙ ๓๖๙ ๓๖๓ ๒๖๖ ๒๐๗ ๑๕๙ 
๒.ห้องคอมพิวเตอร์ ๒ ๔๖๙ ๓๖๙ ๓๖๓ ๒๖๖ ๒๐๗ ๑๕๙ 
๓.ห้องคหกรรม ๔๖๙ ๓๖๙ ๓๖๓ ๒๖๖ ๒๐๗ ๑๕๙ 

๔.ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์ ๔๖๙ ๓๖๙ ๓๖๓ ๒๖๖ ๒๐๗ ๑๕๙ 

๕.ห้องดนตร ี ๔๖๙ ๓๖๙ ๓๖๓ ๒๖๖ ๒๐๗ ๑๕๙ 

๖.ห้องศิลปะ ๔๖๙ ๓๖๙ ๓๖๓ ๒๖๖ ๒๐๗ ๑๕๙ 

๗.ห้องนาฏศลิป ์ ๔๖๙ ๓๖๙ ๓๖๓ ๒๖๖ ๒๐๗ ๑๕๙ 

๘.ห้องจริยธรรม ๔๖๙ ๓๖๙ ๓๖๓ ๒๖๖ ๒๐๗ ๑๕๙ 

๙.ห้องโสตทัศนศึกษา ๔๖๙ ๓๖๙ ๓๖๓ ๒๖๖ ๒๐๗ ๑๕๙ 

๑๐.ห้องสมุด ๔๖๙ ๓๖๙ ๓๖๓ ๒๖๖ ๒๐๗ ๑๕๙ 

๑๑.โรงยิมส์ ๔๖๙ ๓๖๙ ๓๖๓ ๒๖๖ ๒๐๗ ๑๕๙ 

๑๒.โรงฝึกงาน ๔๖๙ ๓๖๙ ๓๖๓ ๒๖๖ ๒๐๗ ๑๕๙ 
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๑๕ 

 

 
 

 
 

5.2 แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  
 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
ระดับชั้น /จ านวนครั้ง 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
๑. โรงไฟฟ้าขนอม ๔๖๙      
๒. วัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราช  ๓๖๙     
๓. เกาะพะงัน   ๓๖๓    
๔. ชุมชนลีเล็ดและชุมชนบางใบไม้    ๒๖๖   
๕. พระบรมธาตุไชยา     ๒๐๗  
๖. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์       ๑๕๙ 
๗. มหาวิทยาลัยทักษิณ      ๑๕๙ 
๘. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์      ๑๕๙ 

 
 
 

๔๖๙ ๔๖๙ ๔๖๙ ๔๖๙ ๔๖๙ ๔๖๙ ๔๖๙ ๔๖๙ ๔๖๙ ๔๖๙ ๔๖๙ ๔๖๙ 

๓๖๙ ๓๖๙ ๓๖๙ ๓๖๙ ๓๖๙ ๓๖๙ ๓๖๙ ๓๖๙ ๓๖๙ ๓๖๙ ๓๖๙ ๓๖๙ 

๓๖๓ ๓๖๓ ๓๖๓ ๓๖๓ ๓๖๓ ๓๖๓ ๓๖๓ ๓๖๓ ๓๖๓ ๓๖๓ ๓๖๓ ๓๖๓ 

๒๖๖ ๒๖๖ ๒๖๖ ๒๖๖ ๒๖๖ ๒๖๖ ๒๖๖ ๒๖๖ ๒๖๖ ๒๖๖ ๒๖๖ ๒๖๖ 

๒๐๗ ๒๐๗ ๒๐๗ ๒๐๗ ๒๐๗ ๒๐๗ ๒๐๗ ๒๐๗ ๒๐๗ ๒๐๗ ๒๐๗ ๒๐๗ 
๑๕๙ ๑๕๙ ๑๕๙ ๑๕๙ ๑๕๙ ๑๕๙ ๑๕๙ ๑๕๙ ๑๕๙ ๑๕๙ ๑๕๙ ๑๕๙ 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
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๖. ข้อมูลงบประมาณ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

 
  กลุ่มบริหารวิชาการ  จ านวน 1,372,874 บาท คิดเป็นร้อยละ  20.06   
  กลุ่มบริหารงบประมาณ  จ านวน 1,198,043 บาท คิดเป็นร้อยละ  17.50 
  กลุ่มบริหารงานบุคคล  จ านวน    855,540 บาท คิดเป็นร้อยละ  12.50 
  กลุ่มบริหารทั่วไป   จ านวน 1,389,800 บาท คิดเป็นร้อยละ  20.30 
  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จ านวน 1,198,043 บาท คิดเป็นร้อยละ  17.50 
  ส ารองจ่าย   จ านวน    830,973 บาท คิดเป็นร้อยละ  12.14 

๔๖๙ 
๓๖๙ ๓๖๓ 

๒๖๖ ๒๐๗ ๑๕๙ ๑๕๙ ๑๕๙ 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 



๑๗ 

 

20% 

17% 

13% 
20% 

18% 

12% 

ข้อมูลงบประมาณ ปีการศึกษา 2562 ของหน่วยงาน 
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๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
7.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีลักษณะเป็นแหล่งชุมชน มีสภาพเป็นเกาะล้อมรอบด้วย

ทะเล โรงเรียนตั้งอยู่ในส่วนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลนครเกาะสมุย โรงเรียนห่างจาก
อ าเภอประมาณ 17 กิโลเมตร มีประชากรประมาณ 67 ,265 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน
ประกอบด้วยโรงแรม รีสอร์ท ร้านค้า และบ้านเรือนประชากร อาชีพหลักของชุมชน คือการท าสวน ค้าขาย 
และบริการการท่องเที่ยว เนื่องจากต าบลแม่น้ าและต าบลบ่อผุดมีชายหาดที่สวยงาม จึงท าให้
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวสนใจที่จะสร้างโรงแรมและที่พัก ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปคือประเพณีจบปีจบเดือนตรงกับวันขึ้น 15 ค่ าเดือน
5 ของทุกปี โดยจัดที่วัดหน้าพระลาน ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีพ
หลักคือรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 95 รายได้เฉลี่ยโดยประมาณ 51,612 บาท/คน/ปี 
 3.2 โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ในพ้ืนที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว มี
ชาวต่างชาติมาใช้บริการจ านวนมาก มีสถานประกอบการ มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ผู้เรียนจึงมีโอกาสได้
เรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการ เป็นโอกาสดีที่ผู้เรียนได้เรียบนรู้ภาษาต่างประเทศจาก
เจ้าของภาษาโดยตรง และโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากสถานประกอบการเป็นอย่างดีและต่อเนื่องมา
โดยตลอด ส่วนข้อจ ากัดของโรงเรียน มีดังนี้ 
  1. ผู้เรียนย้ายเข้า-ออกตลอดปีท าให้การเรียนการสอนไม่ต่อเนื่อง เพราะนักเรียนต้อง
ติดตามผู้ปกครองกลับภูมิล าเนา 
  2. สภาพพ้ืนที่บางส่วนของโรงเรียนไม่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากเป็นเนิน
สูงติดภูเขาต้องใช้งบประมาณมาก 
  3. โรงเรียนมีงบประมาณจ ากัดในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมค่อนข้างสูง 



๑๘ 

 

๘. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 ๘.๑ ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา - - 
ผู้บริหาร - - 
คร ู
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับประเทศ ชื่อรางวัล โล่รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ ๙  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

กระทวงศึกษาธิการ 

ระดับประเทศ ชื่อรางวัล เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

กระทวงศึกษาธิการ 

ระดับประเทศ ชื่อรางวัล ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับ ชั้น ม.
4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 
ปีการศึกษา 2562 

สพฐ. 

ระดับประเทศ ชื่อรางวัล ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
เหรียญทอง กิจกรรม การน าเสนอผลงาน “การศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) ” ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 

สพฐ. 

ระดับอ าเภอ ชื่อรางวัล โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ประกอบคุณ
งามความดีด้วยการสอนจิตอาสา 

อ าเภอเกาะสมุย 

ระดับอ าเภอ ชื่อรางวัล ครูดีศรีสมุย สมาคมครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาอ าเภอเกาะสมุย 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ชื่อรางวัล ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับ
รางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการท่องอาขยาน
ท านองเสนาะ ระดับชั้นม.๑ - ม.๓  

สพม.11 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ชื่อรางวัล ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับ
รางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการท่องอาขยาน
ท านองเสนาะ ระดับชั้นม.๔ - ม.๖  

สพม.11 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ชื่อรางวัล ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ
รางวัลเหรียญเงินในการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓   

สพม.11 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ชื่อรางวัล ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ
รางวัลเหรียญเงินในการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย
ระดับชั้น ม.๔-ม.๖   

สพม.11 



๑๙ 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 
คร ู
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ชื่อรางวัล ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ
รางวัลเหรียญทองแดงประเภทวรรณกรรมพิจารณ์ ม.๑-๓  

สพม.11 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ชื่อรางวัล ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ
รางวัลเหรียญทองแดงประเภทวรรณกรรมพิจารณ์ ม.๔-๖  

สพม.11 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ชื่อรางวัล ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ
รางวัลเหรียญทองประเภทหนังสือเล่มเล็ก ม.๔-๖ 

สพม.11 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ชื่อรางวัล ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับชาติรายการพินิจวรรณคดี  

สพม.11 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ชื่อรางวัล ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ
รางวัลเหรียญทองแดงประเภทเรียงความ ม.๑-๓  

สพม.11 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ชื่อรางวัล ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ
รางวัลเหรียญทองประเภทแต่งบทประพันธ์ ม.๑-๓  

สพม.11 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ชื่อรางวัล ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ
รางวัลเหรียญทองประเภทแต่งบทประพันธ์ ม.๔-๖  

สพม.11 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ชื่อรางวัล รางวัลครูผู้สอนนักเรียน
ได้รับรางวัลเหรียญทองประเภทต่อค าศัพท์ภาษาไทย(ค าคม
เดิม) ม.๑-๓ 

สพม.11 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ชื่อรางวัล ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การแข่งขันการแสดงละคร
ทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 

สพม.11 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ชื่อรางวัล ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม 
ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 

สพม.11 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ชื่อรางวัล ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับ
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน
การสร้าง Web Applications ระดับ ชั้น ม.4 – ม.6 งาน
ศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 
69 ปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ชื่อรางวัล ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับ
รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรม การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับ ชั้น ม.4 – ม.6 
งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้ง
ที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม.11 



๒๐ 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 
คร ู
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ชื่อรางวัล ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับ
รางวัลระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม
ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือ
ค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 

สพม.11 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ชื่อรางวัล ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้า
ร่วม กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท
บูรณาการความรู้ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.1-ม.3 

สพม.11 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญระดับเหรียญทองแดง 
กิจกรรมละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้น ม.1-ม.3  

สพม.11 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ชื่อรางวัล ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ
รางวัลเหรียญระดับเหรียญทองกิจกรรม การเล่านิทาน
ภาษาอังกฤษ (Story Telling) ระดับชั้น ม.1-ม.3 

สพม.11 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ชื่อรางวัล ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศประเภทคีต  มวยไทย  

สพม.11 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ชื่อรางวัล ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ชื่อรางวัล ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญ
ทองประเภทหนังสือเล่มเล็ก ม.๑-๓ 

สพม.11 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ชื่อรางวัล รางวัลเป็นผู้แต่งกายด้วย
ผ้าไทยอย่างต่อเนื่องและเป็นต้นแบบของการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย  ปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

ระดับสถานศึกษา ชื่อรางวัล รางวัลเขตพ้ืนที่สะอาดตาม
กิจกรรม 5ส 

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

ระดับสถานศึกษา ชื่อรางวัล รางวัลครูเวรประจ าวันดีเด่น  ปี
การศึกษา 2562 

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

ระดับสถานศึกษา ชื่อรางวัล ระดับสถานศึกษา ชื่อรางวัล 
รางวัลหัวหน้าเวรประจ าวันดีเด่น  ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

ระดับสถานศึกษา ชื่อรางวัล รางวัลครูดีในดวงใจศิษย์ ปี
การศึกษา 2562 

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

ระดับสถานศึกษา ชื่อรางวัล รางวัลครูที่ปรึกษาดีเด่น ระดับ
ดีเยี่ยม  ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

ระดับสถานศึกษา ชื่อรางวัล หัวหน้าระดับดีเด่น ที่มีการ
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับดีเยี่ยม 

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 



๒๑ 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับประเทศ ชื่อรางวัล ระดับเหรียญทอง การประกวด
โครงงานอาชีพ ระดับ ชั้น ม.4 – ม.6 งานศิลปะหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพฐ. 

ระดับประเทศ ชื่อรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม การน าเสนอ
ผลงาน “การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent 
Study : IS) ” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

สพฐ. 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาชื่อรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การ
แข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

สพม.11 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ชื่อรางวัล เหรียญทอง การแข่งขัน
การท่องอาขยานท านองเสนาะ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

สพม.11 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ชื่อรางวัล เหรียญเงินในการแข่งขัน
คัดลายมือสื่อภาษาไทยระดับชั้น ม.๑-ม.๓  

สพม.11 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ชื่อรางวัล เหรียญเงินในการแข่งขัน
คัดลายมือสื่อภาษาไทยระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 

สพม.11 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ชื่อรางวัล เหรียญทองแดงประเภท
วรรณกรรมพิจารณ์ ม.๑-๓  

สพม.11 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ชื่อรางวัล เหรียญทองแดงประเภท
วรรณกรรมพิจารณ์ ม.๔-๖  

สพม.11 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ชื่อรางวัล เหรียญทองประเภท
หนังสือเล่มเล็ก ม.๔-๖ 

สพม.11 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ชื่อรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ
ระดับชาติรายการพินิจวรรณคดี  

สพม.11 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ชื่อรางวัล เหรียญทองแดงประเภท
เรียงความ ม.๑-๓  

สพม.11 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ชื่อรางวัล เหรียญทองประเภทแต่ง
บทประพันธ์ ม.๑-๓  

สพม.11 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ชื่อรางวัล เหรียญทองประเภทแต่ง
บทประพันธ์ ม.๔-๖  

สพม.11 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ชื่อรางวัล เหรียญทองประเภทต่อ
ค าศัพท์ภาษาไทย(ค าคมเดิม) ม.๑-๓ 

สพม.11 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ชื่อรางวัล รองชนะเลิศอันดับสอง 
การแข่งขันการแสดงละครทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 

สพม.11 



๒๒ 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ชื่อรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 

สพม.11 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ชื่อรางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ระดับ 
ชั้น ม.4 – ม.6  

สพม.11 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ชื่อรางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรม การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับ ชั้น ม.4 – ม.6  

สพม.11 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ชื่อรางวัล เหรียญทองแดง รอง
ชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 
ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 

สพม.11 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ชื่อรางวัล ได้เข้าร่วม กิจกรรม การ
ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ ระดับ ม.1-ม.3 

สพม.11 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ชื่อรางวัล เหรียญระดับเหรียญ
ทองแดงกิจกรรมละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้น    
ม.1-ม.3  
 

สพม.11 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ชื่อรางวัล เหรียญระดับเหรียญทอง
กิจกรรม การเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 

สพม.11 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ชื่อรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ
ประเภทคีต  มวยไทย  

สพม.11 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ชื่อรางวัล เหรียญทองประเภท
หนังสือเล่มเล็ก ม.๑-๓ 

สพม.11 

รางวัลชนะเลิศ  รุ่นอายุ 17 – 18 ปี การแข่งขันจักยานเสือ
ภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย สนามจังหวัดจันทบุรี แข่งขัน  
18 พฤษภาคม 2562   

สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย 

รางวัลชนะเลิศ คะแนนรวม  รุ่นอายุ 17 – 18 ปี การ
แข่งขันจักยานเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย แข่งขัน  6 
กรกฎาคม 2562   

สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย 



๒๓ 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางวัลชนะเลิศ  รุ่นอายุ 17 – 18 ปี การแข่งขันจักยานเสือ
ภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย สนามจังหวัดกาญจนบุรี แข่งขัน  
8 มิถุนายน 2562   

สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย 

รางวัลชนะเลิศ  รุ่นอายุ 17 – 18 ปี การแข่งขันจักยานเสือ
ภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย สนามจังหวัดระยอง แข่งขัน  6 
กรกฎาคม 2562   

สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาจักรยานประเภทเสือภูเขา 
คลอสคันทรีหญิง  การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 
35 แข่งขัน 10 – 20 พฤษภาคม 2562 

สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย 

รางวัลอันดับที่ 2  รุ่นอายุ 17 – 18 ปี การแข่งขันจักยาน
เสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย สนามจังหวัดเชียงราย 
แข่งขัน  19 มกราคม 2563   

การกีฬาแห่งประเทศไทย 

รางวัลชนะเลิศ  รุ่นอายุ 17 – 18 ปี การแข่งขันจักยานเสือ
ภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย สนามจังหวัดจันทบุรี แข่งขัน  1 
มีนาคม 2563   

สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย 

เหรียญเงิน ประเภท Cross Country Olmpic – Women 
Junior การแข่งขัน 12th Asian Junior Mountain Bike 
Continental Championships แข่งขัน 1 – 5 กุมภาพันธ์ 
2563 

Asian Cycling Confederation 
(ACC) 

 

รางวัลชนะเลิศ  รุ่นอายุ 17 – 18 ปี การแข่งขันจักยานเสือ
ภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย สนามจังหวัดกาญจนบุรี แข่งขัน  
8 มิถุนายน 2562   

สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย 

รางวัลอันดับ 3  รุ่นอายุ 17 – 18 ปี การแข่งขันจักยาน
เสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย สนามจังหวัดระยอง แข่งขัน  
6  กรกฎาคม 2562   

สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย 

รางวัลอันดับ 3 คะแนนรวม  รุ่นอายุ 17 – 18 ปี การ
แข่งขันจักยานเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย แข่งขัน  6 
กรกฎาคม 2562   

สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย 

รางวัลชนะเลิศ คลอสคันทรี การแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งที่ 36 คัดเลือกภาค 4  แข่งขัน 3 พฤศจิกายน 
2562 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 

รางวัลอันดับ 4   รุ่นอายุ 17 – 18 ปี การแข่งขันจักยาน
เสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย สนามจังหวัดจันทบุรี  

สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย 



๒๔ 

 

 ๘.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ 
 

ที่ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ภาพความส าเร็จ/รางวัลที่ได้รับ 
1. โครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาวะทาง

ร่างกายและจิตสังคม 
(กิจกรรมTo Be Number 1 ) 
 
 
 
 
 
 

 

 

2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
(กิจกรรมการจัดติว O-Net) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3. โครงการพัฒนาอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
(กิจกรรมตามรอยสุนทรภู่ เชิดชู รู้รักษ์
ภาษาไทย) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๒๕ 

 

ที่ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ภาพความส าเร็จ/รางวัลที่ได้รับ 
4. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่

ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
(กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

5. โครงการจัดการเรียนการสอน IS ใน
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
(กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนISนักเรียน
ระดับชั้น ม.2 และ ม.5) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

6. โครงการส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 
(กิจกรรมนางนวลยุวศิลป์พัฒนาการ
เรียนรู้โดยวิทยากรท้องถิ่น) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



๒๖ 

 

ที่ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ภาพความส าเร็จ/รางวัลที่ได้รับ 
7. โครงการส่งเสริมการยอมรับที่จะอยู่

ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 
(กิจกรรมวันตรุษจีน) 
 

 

 
 

8. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
(กิจกรรมการจัดค่ายผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

9. โครงการพัฒนาหลักสูตร 
(กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



๒๗ 

 

ที่ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ภาพความส าเร็จ/รางวัลที่ได้รับ 
10. โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการใน

ชั้นเรียน 
(กิจกรรมนิเทศการสอน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

11. โครงการวิจัยและพัฒนาผู้เรียน 
(กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

12. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่
มาตรฐานสากล 
(กิจกรรมการแข่งขันทักษะงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน) 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



๒๘ 

 

ที่ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ภาพความส าเร็จ/รางวัลที่ได้รับ 
13. โครงการแนะแนวเพ่ือการศึกษา 

อาชีพ และการด าเนินชีวิต 
(กิจกรรมการมอบทุนนักเรียน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

14. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
(กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา) 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

15. โครงการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
(กิจกรรมการตักบาตร) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๒๙ 

 

ที่ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ภาพความส าเร็จ/รางวัลที่ได้รับ 
16. โครงการจัดสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ 
(กิจกรรมการติดตั้งโปรเจกเตอร์) 
 
 
 
 

 

 

17. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
(กิจกรรมการประชุมการประกัน
คุณภาพการศึกษา) 
 
 
 
 
 

 

 

18. โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
(กิจกรรมอบรมสารสนเทศครู) 
 
 
 
 
 

 

19. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
การสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การเรียนรู้ 
(กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ) 
 
 
 
 

 

 
 

www.tpp.ac.th 



๓๐ 

 

๙. สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ 
โรงเรียนได้รับการประเมินภายนอกจาก สมศ. รอบ ๓ เมื่อวันที่ 2- 4 มกราคม พ.ศ.  2556 

มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได ้

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ มาตรฐานที่ว่าดว้ยผลการจัดการศึกษา 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 

   

ตัวบ่งชีท้ี่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจติที่ดี    10.00 9.54 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพ่ึงประสงค์ 10.00 9.11 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๓  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 8.71 ดี 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๔  ผู้เรียนคิดเปน็ ท าเป็น 10.00 9.60 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๕  ผู้เรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 10.82 พอใช้ 
กลุ่มตังบ่งชี้อตัลักษณ ์    

ตัวบ่งชีท้ี่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณธิาน/วิสัยทศัน์ พันธ
กิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๐  ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะทอ้นเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 4.00 ดี 
มาตรฐานที่ ๒ มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษากลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพฒันาสถานศึกษา 5.00 4.80 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  
รักษามาตรฐาน  และพฒันาสู่ความเป็นเลิศ ทีส่อดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา  

5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๓ มาตรฐานที่วา่ด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียน
เป็นส าคัญกลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 

   

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 10.00 8.00 ดี 

มาตรฐานที่ ๔ มาตรฐานที่วา่ด้วยการประกันคุณภาพภายใน 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 

   

ตัวบ่งชี้ที่ ๘  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5.00 4.74 ดีมาก 

รวมคะแนนทั้งหมด 100.00 84.32 ดี 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 



๓๑ 

 

มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได ้

ระดับคุณภาพ 

ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป           ใช่      ไม่ใช่ 
มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป อย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี ้       ใช่      ไม่ใช่ 
ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน     ใช่     ไม่ใช่ 
สรุปผลการจัดการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
    สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   

 
      ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
ข้อเสนอแนะส าคัญเพื่อการพัฒนา 
 ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีอยู่แล้ว เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  สถานศึกษา
ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมในเรื่องการรู้จักดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง  ทั้งที่บ้าน และที่สถานศึกษา 
เช่น การล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหาร  การล้างมือหลังจากการเล่น  หรือกิจกรรมต่างๆ  เพ่ือให้ผู้เรียน
มีสุขภาพอนามัยที่ดี ไม่ก่อให้เกิดโรคติดต่อต่างๆ  
 ทั้งนี้ควรด าเนินการภายใน ๒ ปี 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ข้อเสนอแนะส าคัญเพื่อการพัฒนา 
 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ที่ดีอยู่แล้ว  แต่เพ่ือให้การ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีระเบียบ
วินัย  มีความรับผิดชอบเพิ่มมากยิ่งขึ้น  ควรได้รับการส่งเสริมให้มีการประหยัด  ในการรับประทานอาหารจนหมด
จาน  และส่งเสริมให้มีการรักษาสาธารณสมบัติของส่วนร่วม  เช่น  โต๊ะ เก้าอ้ี เป็นต้น 
 ทั้งนี้ควรด าเนินการภายใน ๒ ปี 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
ข้อเสนอแนะส าคัญเพื่อการพัฒนา 
 ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่าน และรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น โดยจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านท่ีมีความหลากหลาย และให้มีบันทึกการอ่านอย่างต่อเนื่องทุกชั้นเรียน  และควรได้รับการ
ส่งเสริมให้ได้เรียนรู้จากเทคโนโลยีมากขึ้นทุกชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ต  
และสื่อด้านไอที ต่างๆ เพื่อให้สามารถหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 



๓๒ 

 

 ทั้งนีค้วรด าเนินการภายใน ๑ ปี 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 

ข้อเสนอแนะส าคัญเพื่อการพัฒนา 
 ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดทุกๆ ด้าน จากการเรียนรู้แบบโครงงาน  แผนผัง
ความคิด การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง การท าผลงานสร้างสรรค์ตามจินตนาการของผู้เรียน  และให้ครูจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดแก่ผู้เรียนทุกระดับชั้นมากยิ่งขึ้น  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดที่ดี
ขึ้น 
 ทั้งนี้ควรด าเนินการภายใน ๒ ปี 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
ข้อเสนอแนะส าคัญเพื่อการพัฒนา 
 ผู้เรียนควรได้รับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น โดยครูควรมีการติดตามผลการเรียนของ
ผู้เรียนแต่ละคนอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือน ามาวางแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น และควรจัดท านโยบาย
และส่งเสริมความร่วมมือกับกลุ่มเครือข่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการให้มากขึ้น เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
 ทั้งนี้ควรด าเนินการภายใน ๑ ปี 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ข้อเสนอแนะส าคัญเพื่อการพัฒนา 

๑. ครูควรได้รับการอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น เพ่ือให้จัดการเรียนการสอน  
และจัดบรรยากาศการเรียนรู้ได้สอดคล้องตามความแตกต่างของผู้เรียนที่ดีขึ้น  และให้ครูได้ผลิต และใช้สื่อ
ประกอบการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  เพื่อกระตุ้นการเรียนของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพมากขึ้น 

๒. ครูควรจัดท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสอนซ่อมเสริมแก่ 
ผู้เรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

ทั้งนี้ควรด าเนินการภายใน ๑ ปี 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 
ข้อเสนอแนะส าคัญเพื่อการพัฒนา 
 ผู้บริหารมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาอยู่ในระดับดีอยู่แล้ว แต่เพ่ือ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  สถานศึกษาควรให้คณะกรรมการสถานศึกษาแต่งตั้งที่
ปรึกษา หรือคณะอนุกรรมการเพ่ือด าเนินงานตามระเบียบที่สถานศึกษาก าหนด เพ่ือให้การด าเนินงานมี
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
 ทั้งนี้ควรด าเนินการภายใน ๑ ปี 



๓๓ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 
ข้อเสนอแนะส าคัญเพื่อการพัฒนา 
 สถานศึกษามีพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัดที่ดีอยู่แล้ ว ดังนั้น
สถานศึกษาควรผดุงรักษามาตรฐานระบบประกันคุณภาพภายในที่เป็นระบบอยู่แล้วให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน  
โดยการประชุมท าความเข้าใจกับบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
 ทั้งนี้ควรด าเนินการภายใน ๑ ปี 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ 
              ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
ข้อเสนอแนะส าคัญเพื่อการพัฒนา 
 สถานศึกษามีผลการพัฒนาบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถานศึกษาที่ดีอยู่แล้ว เพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาต่อไป  สถานศึกษาควรพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนดในด้าน “วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม  ก้าวล้ าเทคโนโลยี” อย่างเป็น
รูปธรรมที่ชัดเจน โดยมีการด าเนินงานตามโครงการอย่างต่อเนื่อง  ระดมการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย และเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป 
 ทั้งนี้ควรด าเนินการภายใน ๑ ปี 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ 
    สถานศึกษา 

ข้อเสนอแนะส าคัญเพื่อการพัฒนา 
 สถานศึกษามีผลการพัฒนาบรรลุตามจุดเน้นและจุดเด่นในด้าน “ตามรอยพ่อหลวง” อย่างเด่นชัดอยู่แล้ว  
ดังนั้น สถานศึกษาควรผดุงรักษาผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาให้
ยั่งยืนเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาต่อไป โดยพัฒนาสถานศึกษาให้มีเอกลักษณ์ตามที่สถานศึกษา
ก าหนดอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป 
 ทั้งนี้ควรด าเนินการภายใน ๒ ปี 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
ข้อเสนอแนะส าคัญเพื่อการพัฒนา 
 สถานศึกษาควรพัฒนาผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยสถานศึกษาควรวิเคราะห์ปัญหาของสถานศึกษาเพ่ือน ามาแก้ไขปีต่อไปให้ชัดเจน 
จัดล าดับความเร่งด่วนในการแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับบริบท และความต้องการของสถานศึกษา 
 ทั้งนี้ควรด าเนินการภายใน ๑ ปี 
 



๓๔ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน  
                 และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
ข้อเสนอแนะส าคัญเพื่อการพัฒนา 
 สถานศึกษามีผลการพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือรักษามาตรฐานที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่ดี
อยู่แล้ว ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน  สถานศึกษาควรด าเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  
โดยด าเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) ให้ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนทุกโครงการ/
กิจกรรม  อย่างต่อเนื่อง 
 ทั้งนี้ควรด าเนินการภายใน ๒ ปี 
 
           สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 
    สภาพปัญหา  

๑.  โรงเรียนไม่มีโอกาสในการคัดเลือกนักเรียนเข้ามาเรียน 
2.  ผู้ปกครองส่วนหนึ่งต้องการให้บุตรหลานเรียนโรงเรียนในเมือง    
3.  นักเรียนขาดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 
4.  ฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองอยู่ในระดับปานกลาง 
   

     จุดเด่น  
๑. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมร่มรื่น  มีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๒. โรงเรียนจัดห้องเรียน ICT ได้ครบทุกห้องเรียน 
๓. ให้บริการการสืบค้นข้อมูลทาง Internet ได้ตลอดเวลา  
๔. มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ 
๕. โรงเรียนได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากผู้ปกครอง  และชุมชน เป็นอย่างดี 
๖. ที่ตั้งโรงเรียนติดถนน   อยู่ใกล้ชุมชน  วัด  และหน่วยงานทางราชการ  การคมนาคมสะดวก  ง่ายต่อ

การติดต่อประสานงาน   
 
     จุดที่ควรพัฒนา 

๑. ความพร้อมด้านสถานที่ห้องเรียนไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
๒. การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ 

สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
๓. บุคลากรมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
๔. ควรพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพด้านวิชาการ 

 
 
 



๓๕ 

 

ส่วนที่ ๒ 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 

เชิง
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

เชิงคุณภาพ 

เชิงปริมาณ 

เชิง
คุณภาพ ร้อยละที่

ได้ 

ร้อยละ
เปรียบเทียบ

ค่า
เป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน      
๑.๑ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 

     

๑)  มีความสามารถในการอ่าน   
การเขียน  การสื่อสารและการคิด
ค านวณ 

60 ระดับดี ๘๖.๓๔ 26.34 
สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์
และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และ
แก้ปัญหา 

60 ระดับดี 96.20 36.20 
สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

๓)  มีความสามารในการสร้าง
นวัตกรรม 

 75 ระดับดเีลิศ 93.60 18.60 
สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

๔)  มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ   
และการสื่อสาร 

 65 ระดับดี 98.96 33.96 
สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

52.5 ระดับปาน
กลาง 

70.20 17.70 
สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

ดีเลิศ 

๖)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐานและเจต
คติท่ีดีต่องานอาชีพ 

68 ระดับดี 100 32 
สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

 

 

 



๓๖ 

 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 

เชิง
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

เชิงคุณภาพ 

เชิงปริมาณ 
เชิง

คุณภาพ ร้อยละที่ได้ 
ร้อยละ

เปรียบเทียบ
ค่าเป้าหมาย 

๑.๒คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
นักเรียน 

     

๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 ๗๕ ดีเลิศ   95.50 20.50 
สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 

๗7.5 ดีเลิศ 99.83 22.33 
สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

๗๕ ดีเลิศ 100 75.00 
สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะ
จิตสังคม 

78.33 ดีเลิศ 97.37 19.04 
สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และจัดการ 

     

๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และ
พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

- ดี - - ยอดเยี่ยม 

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 

- ดี - - ยอดเยี่ยม 

๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุต
รสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

- ดี - - ยอดเยี่ยม 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

- ดี - - ดีเลิศ 

๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคณุภาพ 

- ดี - - ดีเลิศ 

 

 



๓๗ 

 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 

เชิง
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

เชิงคุณภาพ 

เชิงปริมาณ 
เชิง

คุณภาพ ร้อยละที่ได้ 
ร้อยละ

เปรียบเทียบ
ค่าเป้าหมาย 

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

- ดี - - ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

     

๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

80 ดีเลิศ 98.91 18.91 
สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

70 ดีเลิศ 89.47 19.47 
สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 75 ดีเลิศ 100 25.00 
สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

70 ดีเลิศ 100 30.00 
สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

75 ดีเลิศ 100 25.00 
สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

 

 

 

 

 

 

 



๓๘ 

 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา หลักฐานสนับสนุน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 1.แบบประเมิน/แบบบันทึกด้านความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ชั้น ม. ๑ -ม. ๖ 
2. โครงการพัฒนาอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
 
๓. แบบบันทึกผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
๔. แบบบันทึกผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
๕. แบบบันทึกผู้เรียนมีความสามารถในการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
๖. แบบบันทึกผู้เรียนใช้เหตุผลประกอบตัดสินใจในการ
แก้ปัญหา 
 
๗.โครงการจัดการเรียนการสอน IS ในโรงเรียน
มาตรฐานสากล (กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนIS
นักเรียนระดับชั้น ม.2 และ ม.5) 
 
๘. ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ในรายวิชา การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
๙. แบบประเมินผลการเรียนรู้ 
๑0.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 
 
๑1. แผนวัดประเมินผลในแต่ละรายวิชา 
12. แบบบันทึกผลการเรียน 
๑3. ผลการทดสอบระดับชาติ 
๑4. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๑๕. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
 
๑6. แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาแนะแนว ระดับ ม.1-6 
๑7. แบบส ารวจความรู้และทักษะพ้ืนฐาน 
๑8. แบบวัดเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
19.โครงการแนะแนวเพ่ือการศึกษา อาชีพ และการ
ด าเนินชีวิต 

๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  
การสื่อสารและการคิดค านวณ 
 
๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิด
อย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 
 
 
 
 
 
๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม 
 
 
 
๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  และการสื่อสาร 
 
 
 
 
๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
 
 
 
 
๖)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ 



๓๙ 

 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา หลักฐานสนับสนุน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๒คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน  
๑.โครงการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 
๒.คะแนนความประพฤติในระบบ GSMA 
๓. บันทึกหลังสอนในรายวิชาภาษาไทย วิชา
คณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชา
สังคมศึกษา วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา วิชาศิลปะ 
วิชาการงานอาชีพ วิชาภาษาต่างประเทศ และวิชา
หน้าที่พลเมือง 
 
๔.โครงการส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 
๕.กิจกรรมตามประเพณีไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 
 
๖.โครงการส่งเสริมการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 
 
๗. โครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 
๘. กิจกรรม To be number 1 
๙.แผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกหลังสอนรายวิชาพลศึกษา 
 
 

๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 
 
 
๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 
 
๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

 
 
 
 
 
 

 
 



๔๐ 

 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา  
หลักฐานสนับสนุน 

 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ 

๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 
 

๑.แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๒.แผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา 2562 
๓.แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม 
 
4.เครื่องมือการประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
5.ค าสั่งการด าเนินงานประกันคุณภาพสถานศึกษา 
6.โครงการอบรมงานประกันคุณภาพสถานศึกษา 
7. โครงการ/กิจกรรมการนิเทศการสอน 
8. รายงานการด าเนินโครงการประจ าปีการศึกษา 2562 
9. ค าสั่งติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และปรับปรุงพัฒนา
การศึกษา 
10. แผนบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา 
11. ค าสั่ง/รายงานสรุปการด าเนินโครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
12. รายงานการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา  
13. รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
14. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 
 
15. โครงการพัฒนาหลักสูตร 
16. หลักสูตรสถานศึกษา 
17. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
 
18. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
19. เอกสารสรุปการไปราชการ/อบรม/สัมนาของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 20. แผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
 
 
๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 
 
 
 
 
 



๔๑ 

 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา  
หลักฐานสนับสนุน 

 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. แบบเสนอขออนุมัติหลักสูตรและรายละเอียดของหลักสูตร
อบรม 
22. รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมตามหลักสูตร 
23. รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สายงานการสอน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. ก าหนด 
24. แบบบันทึกการขออนุญาตสร้างกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 
25. แบบบันทึกการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
26.ประกาศแต่งตั้งกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
 
 
27. โครงการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
งานสภาพแวดล้อม 
 
28. โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
29. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุน
การบริหารจัดการและการเรียนรู้ 
30. เว็ปไซต์ www.tpp.ac.th 

๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโบยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 
 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา  
หลักฐานสนับสนุน มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ 
 
 

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3.  แบบสรุปผลการประเมินผลการนิเทศการสอน โรงเรียน 
ทีปราษฎร์พิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
 

 
 



๔๒ 

 

 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา  
หลักฐานสนับสนุน มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ 
 
 

4. แบบสรุปผลการประเมินผลการนิเทศการสอน โรงเรียน
ทีปราษฎร์พิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
5. แบบสรุปผลการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียน 
ทีปราษฎร์พิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
6. แบบสรุปผลการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียน 
ทีปราษฎร์พิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
7. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
8. โครงการสอน 
 

๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

9. แบบบันทึกการใช้สื่อสารสนเทศ 
10. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 
11. แผนการสอนบูรณาการเศษฐกิจพอเพียงและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
12. แบบบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 
 

๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 

13. แผนการจัดการเรียนรู้   
14. แบบประเมินการนิเทศติดตามการสอน  
15. แบบประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
16. ผลงานนักเรียน 
 

๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

๑๗. แผนวัดประเมินผลทุกรายรายวิชา 
18. แบบทดสอบต่างๆ 
19. เครื่องวัดแบบทดสอบ 
 

๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

20. บันทึกการประชุม PLC  
21. ภาพถ่ายการประชุม PLC 
22. วิจัยในชั้นเรียน 
 

 



๔๓ 

 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

๑. กระบวนการพัฒนา 
 

สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายตาม โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล  ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน 
และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมี
การจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด
กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลักตามโครงการจัดการเรียนการสอน IS ในโรงเรียนมาตรฐานสากล  และเน้นเรื่องการ
อ่าน สรุปประเด็นและบันทึกการอ่าน โดยให้ความส าคัญและมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนได้มีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้นภายใต้โครงการพัฒนาอ่านออก 
เขียนได้ คิดเลขเป็น โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้  และ
โครงการส่งเสริมการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  มีการพัฒนาครูทุกคนให้มี
ความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน มีการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับการ
จัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด  เว็บไซต์  ครูในสาระการเรียนรู้
เดียวกันร่วมกันก าหนดหลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ แผนการวัดและประเมินผล และจัดกิจกรรม
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ในทุกสัปดาห์ นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน 
เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนตาม
โครงการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   และรณรงค์ให้นักเรียน มีระเบียบ วินัย ตามวัฒนธรรมไทย 
สืบสานประเพณีท้องถิ่น พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตร เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิต
สาธารณะ มีระบบการแนะแนวตามโครงการแนะแนวเพ่ือการศึกษา อาชีพ และการด าเนินชีวิต  และการดูแลสุข
ภาวะตามโครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ท าให้นักเรียนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทั้งกายใจ 

 นอกจากนี้ สถานศึกษาน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอนและมีการเรียนรู้
ในโลกกว้าง การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ สถานศึกษา ตามโครงการส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย เพ่ือให้นักเรียนได้ค้นพบแนวทางในการประกอบอาชีพที่ตนถนัด ส่งเสริมให้นักเรียนได้เลือก
เรียนตามท่ีสนใจในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมชุมนุม เช่น ชุมนุมดนตรี ชุมนุมกีฬา เป็นต้น  

๒. ผลการด าเนินงาน 

ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและ
การคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มี
ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัด
ระดับชาติ  รู้จักการวางแผนสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความ
คิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้ง
สามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี ส าคัญ จ าเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่าง



๔๔ 

 

รวดเร็ว ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่างๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมี
ประโยชน์ รักการออกก าลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกา
ของกลุ่ม ของสถานศึกษา ของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและระหว่างวัย ทั้งนี้ มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 

ประเด็น ผลการประเมิน 

๑.๑ ความสามารถในการอ่าน  
การเขียน การสื่อสารและการ
คิดค านวณ 
 
 

ร้อยละของจ านวนนกัเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การ
สื่อสารและการคิดค านวณ จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 
ผู้เรยีนมีความสามารถ ร้อยละ ๘๖.๓๔   

อยู่ในระดับคณุภาพ  ยอดเยี่ยม 

๑.๒ ความสามารถในการ
วิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
และแก้ปัญหา 
 

ร้อยละของจ านวนนกัเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหาจ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 
ผู้เรยีนมีความสามารถ ร้อยละ 96.20 

อยู่ในระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม 



๔๕ 

 

ประเด็น ผลการประเมิน 

๑.๓ ความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของจ านวนนกัเรียนที่มีผลการประเมินความสามารในการสร้างนวัตกรรม 
จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 
 

ผู้เรยีนมีความสามารถ ร้อยละ 93.60 
อยู่ในระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม 

๑.๔ ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
การสื่อสาร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ร้อยละของจ านวนนกัเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  และการสื่อสารจ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 
 

ผู้เรยีนมีความสามารถ ร้อยละ 98.96 
อยู่ในระดับคณุภาพ ดเียี่ยม 

 



๔๖ 

 

ประเด็น ผลการประเมิน 

๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 

ร้อยละของจ านวนนกัเรียนที่มีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศกึษา 
 

 
 

ผู้เรยีนมีความสามารถ ร้อยละ 70.20 
อยู่ในระดับคณุภาพ ดีเลิศ 

 
๑.๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

 

ร้อยละของจ านวนนกัเรียนที่มีผลการประเมินเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

ผู้เรยีนมีความสามารถ ร้อยละ 100 
อยู่ในระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม 

 



๔๗ 

 

ประเด็น ผลการประเมิน 

๒.๑ การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

 

ร้อยละของจ านวนนกัเรียนที่มีผลการประเมินการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนดจ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

 
 

ผู้เรยีนมีความสามารถ ร้อยละ 95.50 
อยู่ในระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม 

 
๒.๒ ความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 

 

ร้อยละของจ านวนนกัเรียนที่มีผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมด้านความภูมิใจในท้องถิน่
และความเป็นไทยจ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 
ผู้เรยีนมีความสามารถ ร้อยละ 99.83 

อยู่ในระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม 
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ความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย 

ส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

มีผู้เรียนมีพฤติกรรม ไม่มีผู้เรียนมีพฤติกรรม 



๔๘ 

 

ประเด็น ผลการประเมิน 

๒.๓ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บ น ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง แ ล ะ
หลากหลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละผลการประเมินนกัเรียนด้านการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน 
ความแตกต่างและหลากหลายจ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 
 

ผู้เรยีนมีความสามารถ ร้อยละ 100 
อยู่ในระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม 

๒.๔ สุขภาวะทางร่างกายและ
ลักษณะจิตสังคม 

 

ร้อยละของจ านวนนกัเรียนที่มีผลการประเมินสขุภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 
ผู้เรยีนมีความสามารถ ร้อยละ 97.37 

อยู่ในระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม 
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มีการรักษาสุขภาพจิตอารมณ์ สังคม และ แสดงออกอย่างเหมาะสม 

ไม่มีการรักษาสุขภาพจิต อารมณ์ สังคมและแสดงออก ไม่เหมาะสม 

ผู้เรียนมีการรักษา
สุขภาพกายอย่าง
เหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวัย  

 ผู้เรียนสามารถอยู่
ร่วมกับคนอื่นอย่างมี
ความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มี
ความขัดแย้งกับผู้อื่น  

ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพจิต 
อารมณ์ สังคม และแสดงออก
อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวยั 



๔๙ 

 

อนึ่ง โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ได้ก าหนดระดับคุณภาพไว้ ดังนี้ 
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 

 

๓. จุดเด่น 
  

1. ผู้เรียนมีความสามารถ ร้อยละ 100 ในด้านมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ และ
การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายผู้เรยีน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

2. ผู้เรียนสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๓๔ สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 98.96 ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดีเลิศ มี
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 
สูงกว่าระดับประเทศ  
 3. ผู้เรียนส่วนใหญ่มีสุขภาวะทางร่างกายแข็งแรง มีลักษณะจิตสังคมที่ดี มีสมรรถภาพทางกายและ
น้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชน เคารพกฎ
กติกา มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบหน้าที่ เช่น การดูแลเขตรับผิดชอบ การเข้าแถวซื้ออาหาร เป็นต้น อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  

๔. จุดควรพัฒนา 

๑. ผู้เรียนในระดับชั้น ม.๒ และ ม.6 บางกลุ่มที่ไม่มีความสามารถในด้านความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมด้านความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และ
แก้ปัญหา ด้านความสามารถในการอ่าน  การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  และด้านความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทยยังต้องเร่งพัฒนา 

2. ผู้เรียนควรเร่งพัฒนาและส่งเสริมด้านผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ให้
สูงกว่าระดับประเทศระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในทุกวิชา 

 

 

 

 



๕๐ 

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
๑. กระบวนการพัฒนา  
 

 สถานศึกษาได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา จัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา 2562  โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผล
ติดตาม ตรวจสอบ ปรับปรุงพัฒนาการศึกษาสู่การนิเทศ ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย 
ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล
การด าเนินงาน สรุปผลการด าเนินงาน และจัดให้มีระบบประกันคุณภาพสถานศึกษาในทุกๆปี 

สถานศึกษามีการบริหารสถานศึกษาโดยจัดการส่งเสริมด้านวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญผ่านการด าเนิน
โครงการพัฒนาหลักสูตร และโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ส าหรับด้านการพัฒนา
วิชาชีพครู และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ได้จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพและเน้นกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) อย่างต่อเนื่อง  ผู้บริหารสถานศึกษาด าเนิน
โครงการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้งานสภาพแวดล้อม เพ่ือให้ผู้รับบริการ
มีความปลอดภัย และเอ้ือต่อการเรียนรู้  จัดโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้  จัดท าเว็บไซต์สถานศึกษา ชื่อ
ว่า www.tpp.ac.th อย่างเป็นระบบ ข้อมูลหลายหลาย ทันสมัย เพ่ือให้บุคลากรในสถานศึกษา ผู้รับบริการ และ
ผู้สนใจเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ทุกกลุ่มเป้าหมาย มุ่งพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง  
 

๒. ผลการพัฒนา 

สถานศึกษาได้พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาในทุกๆด้าน ได้แก่ ด้าน
การมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ด้านการมีระบบบริหารและจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา ด้านการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร สถานศึกษาและ
กลุ่มเป้าหมาย   ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และด้านการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
 ๒.๑ สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ
พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 

  ๒.๒ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูล



๕๑ 

 

สารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
  ๒.๓ สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนา
และร่วมรับผิดชอบ 

  ๒.๔ สถานศึกษาด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบด้านตามหลักสูตรและทุก
กลุ่มเป้าหมาย โดยมีผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางวิชาการ และรับทราบรับผิดชอบต่อผลการจัด  
  ๒.๕ สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ที่เหมาะสม 
เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

๒.๖ สถานศกึษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

  ๒.๗ สถานศึกษาด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๘ ประการ ได้แก่ ๑) ก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๒) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน ๓) 
จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเป็น
สารสนเทศที่เป็นปะโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ๔) จัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา ๕) ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ๖) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา ๗) จัดท ารายงานประจ าปีที่เสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน ๘) โรงเรียนด าเนินการพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยจัดประชุมคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาน าเสนอผลการด าเนินงาน
รายงานประจ าปีของสถานศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในจากรายงาน
ประจ าปีของปีการศึกษาที่ผ่านมา วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามจุดที่
ควรพัฒนา ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรมที่จะพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา โดยเน้นที่
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน จัดท าโครงการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจ
แนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในให้ครูทุกคนในโรงเรียน  

 ๒.8 สถานศึกษาพัฒนาครู บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ติดตาม นิเทศ ก ากับ และ
ประเมินผล  และมีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อ จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ดังนี้ 
 
 
 
 
 

 



๕๒ 

 

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 

การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา จ านวนคร้ังท่ีครูได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ 
 
 
 

 
 
 

 
 

การนิเทศ ก ากับ ติดตามและ
ประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลจากผู้บริหาร 
 

 



๕๓ 

 

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 

การจัดหาทรัพยากร ๑. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
ผู้บริหาร คณะครู  สมาคมศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์
ปัจจุบัน และผู้มีจิตศรัทธา ได้ระดมทุนทรัพยากรส าหรับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาทั้งในรูปของงบประมาณจัดโครงการ
ทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือการศึกษา  
๒.สรรหาบุคคลในท้องถิ่นที่เป็นภูมิปัญญาจากท้องถิ่น และครูต่างชาติมา
ช่วยในการสนับสนุนการเรียนการสอน 
๓. โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี  อ าเภอเกาะสมุย  เทศบาลนครเกาะสมุยและผู้ประกอบการ
โรงแรมและการท่องเที่ยวในอ าเภอเกาะสมุย 
4. โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาได้รับการส่งเสริมผู้เรียนด้านสุขภาพและความ
ปลอดภัยของนักเรียนจากหน่วยงานต่างๆ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลแม่น้ า สาธารณสุขอ าเภอเกาะสมุย ส านักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์
ธานี สาขาเกาะสมุย สถานีต ารวจภู่ธรเกาะสมุย โรงพยาบาลเกาะสมุย 
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลนครเกาะสมุย และบริษัท สมุยยนตรกิจ จ ากัด 
 

๓. จุดเด่น 
           1.  สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่
หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 2. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกได้เป็นอย่างในทุกภาคส่วน 

๔. จุดควรพัฒนา 
  ๑. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  
            ๒. ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และด้านการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการเรียนรู้ ซึ่งอยู่ในระดับ ดีเลิศ ให้มีการพัฒนาในระดับยอดเยี่ยมต่อไป 

 



๕๔ 

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
1. กระบวนการพัฒนา 
   
            สถานศึกษาด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการด าเนินงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  โครงการสอน  กิจกรรมการนิเทศการสอน  กิจกรรม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพทุกกลุ่มงานและทุกกลุ่มสาระ เช่น งาน
ประชุมระดับ งานเวรประจ าวัน งานหัวหน้าระดับ งานหัวหน้ากลุ่มงาน งานหัวหน้ากลุ่มสาระ งานหัวหน้ากลุ่ม
บริหารงาน และประชุมประจ าเดือน โดยจัดประชุมวางแผน ด าเนินงาน สรุปผลอย่างเป็นระบบ 

การพัฒนาผู้เรียนผ่านการด าเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การเรียนรู้ ในรายวิชาวิทยาการค านวณ  วิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วิชาการงานอาชีพ 
วิชาภาษาต่างประเทศ  วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสุขศึกษา พลศึกษา วิชาศิลปะ
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   มุ่งให้ผู้เรียน รู้จักการวางแผน ก าหนดภาระงาน และชิ้นงานเป็นอย่างดี มุ่งท าให้
ผู้เรียนเกิดจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  มีการตรวจสอบ ปรับโครงสร้างรายวิชาหน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้
ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
และน าผลงานมาน าเสนอด้วยกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 

 

๒. ผลการพัฒนา  
  

สถานศึกษาด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้   โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ อยู่ในระดับยอด
เยี่ยม 

ในการด าเนินงานพัฒนาครูและกระบวนการเรียนรู้โดยการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา การจัดท าวิจัยพัฒนาผู้เรียน การนิเทศการสอน พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มี
การบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน โดย ทุกระดับชั้นจัดท าแผนการสอนอิงมาตรฐานและหน่วยการเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย  ก าหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้
นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง และน าผลงานมาน าเสนอ 
 
 
 
 



๕๕ 

 

ร้อยละของจ านวนครูที่มีผลการประเมินมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ทั้ง ๕ ประเด็นพิจารณาจ าแนกตามระดบัคุณภาพ 

 

 
 

๓. จุดเด่น 

 ครูมีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง
ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียน
แสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ ครมีูผลงานวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือเผยแพร่ความรู้ 
 

๔. จุดควรพัฒนา 

ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 

 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
 

มาตรฐาน ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ ๓0.17 
- ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

- สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 23.68 

- ยอดเยี่ยม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๗ 

 

ส่วนที่ ๓ 
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการและการช่วยเหลือ 

สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 

1. ผู้เรียนมีความสามารถ ร้อยละ 100 ในด้านมีความรู้ 
ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ และการยอมรับที่
จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายผู้เรียน อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
2. ผู้เรียนสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ คิดเป็นร้อยละ 
๘๖.๓๔ สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 98.96 ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดีเลิศ มีคะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ใน
วิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่  3 สูงกว่า
ระดับประเทศ  
3. ผู้เรียนส่วนใหญ่มีสุขภาวะทางร่างกายแข็งแรง มี
ลักษณะจิตสังคมที่ดี มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย จนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชน เคารพกฎกติกา มีจิต
สาธารณะ และรับผิดชอบหน้าที่  เช่น การดูแลเขต
รับผิดชอบ การเข้าแถวซื้ออาหาร เป็นต้น อยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 

๑. ผู้เรียนในระดับชั้น ม.๒ และ ม.6 บางกลุ่มที่ไม่มี
ความสามารถในด้านความสามารถในการสร้ า ง
นวัตกรรมด้านความสามารถในการวิเคราะห์และคิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
และแก้ปัญหา ด้านความสามารถในการอ่าน  การเขียน 
การสื่อสารและการคิดค านวณ  และด้านความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทยยังต้องเร่งพัฒนา 
2. ผู้เรียนควรเร่งพัฒนาและส่งเสริมด้านผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ให้สูงกว่า
ระดับประเทศระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในรายวิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในทุกวิชา 

 
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

ของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

   1. สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น
ระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี 
เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง 
การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสั ยทัศน์  พันธกิจ  เป้ าหมาย ที่ ชั ด เจน มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

ของผู้บริหารสถานศึกษา 
    
     ๑. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ เรียน 
      ๒. ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
และด้านการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนการ



๕๘ 

 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา 
ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่
มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

        ๒. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอกได้เป็นอย่างในทุกภาคส่วน 
 

บริหารจัดการและการเรียนรู้ ซึ่งอยู่ในระดับ ดีเลิศ ให้มี
การพัฒนาในระดับยอดเยี่ยมต่อไป  
 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

       ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงผ่าน
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีการให้
วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหา
ความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียน
มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ ครมีูผลงานวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือเผยแพร่ความรู้ 
 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนา
ตนเอง 
  
 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 

  ๒. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท าการวิจัยใน
ชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 

  ๓. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผลการ
น าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

  ๔. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 

   
๑. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 

  2. การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกที่โรงเรียนมีความต้องการและจ าเป็น 
 

 
 
 



๕๙ 

 

ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 

 

สถานศึกษาน าเสนอหลักฐานข้อมูลส าคัญ หรือเอกสารอ้างอิงต่างๆ  
 

๑. ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ดังนี้ 
 

๑.1 ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาปีการศึกษา  2559 – 2560 
 

 
มาตรฐาน 

ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน ดี ดี 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ดี ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในที่มีประสิทธิภาพ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

ภาพรวม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
 
 

๑.๒ ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาปีการศึกษา  2561 – 2562 
 

มาตรฐาน ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

ภาพรวม ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
 
 
 



๖๐ 

 

๒. ค าสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 
2562 

 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
ที่ ๐๙๒ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ (๓) มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และมาตรา ๕ มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๔๒ ซึ่ งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใน
ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีศึกษาธิการจึงประกาศ  ใช้มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่องการใช้
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประกาศวันที่ ๑๖ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ จ านวน ๓ มาตรฐาน ประกอบด้วย มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการ
บริหารจัดการศึกษา และมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์
สูงสุด  และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมว่าการจัดการศึกษาของโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาที่ทางราชการก าหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  ประกอบด้วย  
 ๑.๑ นางเพียงแข  ชิตจุ้ย   ประธานกรรมการ 

 ๑.๒ นายสมศักดิ ์  นนท์เจริญ  รองประธานกรรมการ 
 ๑.๓ นางจ าเรียง  ใจกว้าง   รองประธานกรรมการ 
 ๑.๔ นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์  กรรมการ 
 ๑.๕ นางสุลีพร  ดีทอง   กรรมการ 
 ๑.๖ นายณรงค์   ศิริยงค ์   กรรมการ 
 ๑.๗ นายพิชัย   บุญชูประภา  กรรมการ 
 ๑.๘ นายจงรักษ์  บ ารุงวงศ ์  กรรมการ 
 ๑.๙ นายเอกชัย  อะหลีแอ  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑.๑๐ นางสาวปฐมพร  เกตุก าพล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑.๑๑ นางสาวอภิชญา  ฤทธิ์พันธ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑.๑๒ นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

      ๑.๑๓ นายณฐนน  ก๊งหวั่น   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 



๖๑ 

 

อ านาจหน้าที่        
๑. ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 
๒. อ านวยความสะดวก ก ากับติดตามดูแล ประสานงาน และวินิจฉัยปัญหา ตลอดจนแก้ไขปัญหาอัน

อาจจะเกิดข้ึน   
๒. คณะกรรมการด าเนินงานประกันและประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
ข้อ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ประกอบด้วย 
นางจ าเรียง  ใจกว้าง   ประธานกรรมการ 
นางยุพาพร  เกิดขุมทอง รองประธานกรรมการ 
นางสาวอภิชญา  ฤทธิ์พันธ์ กรรมการ 
นางสาวนิธิยา  ทองยวน  กรรมการ 
นายนาวิน   โพธิ์ศรี  กรรมการ 
นายณฐนน  ก๊งหวั่น  กรรมการและเลขานุการ  

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น   
และแก้ปัญหา ประกอบด้วย 

นางสาวอัญชรีย์  มีแสง  ประธานกรรมการ 
นางสาวจิราภรณ์  ทลิกรรณ์ รองประธานกรรมการ 
นางอารีรัตน์  คล้ายอุดม กรรมการ 
นายธิรพงษ์  คงด้วง  กรรมการและเลขานุการ  

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ประกอบด้วย 
นางอุไรวรรณ  จันทร์เมือง ประธานกรรมการ 
นายวีรภัทร  อินทร์เนื่อง รองประธานกรรมการ 
นางสาวพรพิลาส  วิจิต  กรรมการ 
นางนฤมล   ทิพย์พินิจ กรรมการและเลขานุการ  

๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย 
นายภราดร  ไชยเขียว ประธานกรรมการ 
นางสาวจิราพร  บุญเหลือ รองประธานกรรมการ 
นายอิศรเกษม  สีหะวงษ์  กรรมการ  
นายวรรณศักดิ์  บุญชู  กรรมการ  
นายวรัญญู  ทองถึง  กรรมการและเลขานุการ  
 
 
 



๖๒ 

 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบด้วย 
นายจงรักษ์  บ ารุงวงศ์ ประธานกรรมการ 
นางสาวพิมพ์ใจ  ทองเรือง รองประธานกรรมการ 
นายเจนณรงค์  พันทวี  กรรมการ 
นางสาวภมร  สุขศรีแก้ว กรรมการและเลขานุการ 

๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ประกอบด้วย 
นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ   ประธานกรรมการ 
นางสาวกรกมล  กุลทอง   รองประธานกรรมการ 
นางสาวเกศวรา  ศรีพิบูลย์  กรรมการและเลขานุการ  

ข้อ ๑.๒ คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  ประกอบด้วย 

นายณรงค์  ศิริยงค์   ประธานกรรมการ 
นายฉัตรชัย  ทองหีต   รองประธานกรรมการ 
นางสาวจิรารัตน์   ตรีรัตนพันธุ์   กรรมการ 
นางสาวจันธิรัตน์  หมานจิตร  กรรมการ 
นางอังคณา  จงรักษ์วิทย์  กรรมการและเลขานุการ  

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ประกอบด้วย 
นางสาวปัทมา  ใจชื่น   ประธานกรรมการ 
นางสาวณัฐนรี  พันธ์พงศ์  รองประธานกรรมการ 
นายชนกันต์  ชูข า   กรรมการ 
นางกวินนาฎ  อินทจันทร์  กรรมการและเลขานุการ  

๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ประกอบด้วย 
นายสมศักดิ์  นนท์เจริญ  ประธานกรรมการ 
นางสาวชกาภัฎ  ทิศคงทอง  รองประธานกรรมการ 
นางสาวนฤมล   บุญรอด   กรรมการ 
นางสาวทิฆัมพร  ออมสิน   กรรมการ 
นางอัญวีณ์  หนูอุไร   กรรมการและเลขานุการ 

๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ประกอบด้วย 
นางสาวสาลีรัตน์  ทองขาว   ประธานกรรมการ 
นางสาวสุวัยดา  ง๊ะสมัน   รองประธานกรรมการ 
นางอรวรรณ  วัชรถาวรศักดิ์  กรรมการ 
นายณัฐภัทร  อินทรเสนีย์  กรรมการและเลขานุการ  

 
 



๖๓ 

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ประกอบด้วย 

นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์  ประธานกรรมการ 
นางสาวปฐมพร  เกตุก าพล  รองประธานกรรมการ 
นางสาวนันทรัตน์  อนุกูล   กรรมการ 
นางสาววันวิสาข์  สืบ   กรรมการ 
นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ  กรรมการและเลขานุการ  

๒. มีระบบบริหารและจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ประกอบด้วย 
นายเอกชัย  อะหลีแอ  ประธานกรรมการ 
นางสาวอมรทิพย์  จิตรอารีย์  รองประธานกรรมการ 
นางสาวสุรีรัตน์  ตลึงจิตร   กรรมการ 
นางสาวชุติมา  จิตตรารมย์  กรรมการและเลขานุการ  

๓. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร สถานศึกษาและ 
กลุ่มเป้าหมาย   ประกอบด้วย 

นางอารมย์  เทพเกื้อ   ประธานกรรมการ 
นางสาวกุลธิดา   ฉิมคล้าย   รองประธานกรรมการ 
นางสาวจีราวรรณ เพ็ชรรัตน์  กรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.หญิง รพีพรรณ  จันทร์คง   กรรมการ 
นายจตุพล   บุนนาค   กรรมการและเลขานุการ  

๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ประกอบด้วย 
นายพิชัย  บุญชูประภา  ประธานกรรมการ 
นางสาวชนกพร  ทองปาน  รองประธานกรรมการ 
นางสาวจิตชนก  ประชุมทอง  กรรมการ 
นางสาววิภาวรรณ วิชัยดิษฐ์  กรรมการ 
นางสาวมาสีเต๊าะ  ซอมัด   กรรมการและเลขานุการ  

๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ประกอบด้วย 

นายอาวุธ  จันทร์เมือง  ประธานกรรมการ 
นายสายัน  จิตรรักษ์   รองประธานกรรมการ 
นายสุรศักดิ์  ศรีขวัญ   กรรมการ 
นายภาณุวัฒน์  คงเจาะ   กรรมการ 
นายจตุรงค์  ขุนปักษี   กรรมการและเลขานุการ  

 
 



๖๔ 

 

๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย 

นายศรีสุวรรณ   บรมสุข   ประธานกรรมการ 
นางสาวพิมพ์พร  ทิมข า   รองประธานกรรมการ 
นายสัญชัย  พิกุลงาม   กรรมการ 
นางสาวปาลินี  เพชรทอง  กรรมการและเลขานุการ  

มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน 

ชีวิตประจ าวันได้ ประกอบด้วย 
นางสาวกรธิดา  กิมาคม   ประธานกรรมการ 
นายธีรรัตน์  โคตรพันธ์  รองประธานกรรมการ 
นายณัฐกิตติ์  สารสุข   กรรมการ 
นางสาวนฤมล  สาริขา   กรรมการและเลขานุการ  

๒. ใช้สื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ประกอบด้วย 
นางวานีดา  ทองปัสโนว์  ประธานกรรมการ 
นางสาวนวียา  ปักษิณ   รองประธานกรรมการ 
นางสาวจตุพร  เฝือชัย   กรรมการ 
นางสาวรักชนก  โสอินทร์   กรรมการ 
นางสาวชมพิชาน์  คงสิบ   กรรมการและเลขานุการ  

๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ประกอบด้วย 
นางสาวพัชริณี  สมผล   ประธานกรรมการ 
นายวุฒินันท์  จันทร์นพรัตน์  รองประธานกรรมการ 
นางสาวคุณากร  วาณิชย์เจริญ  กรรมการ 
นางสาวกันต์หทัย  ใจกว้าง   กรรมการ 
นายเดชศรี  สุวิรัตน์   กรรมการและเลขานุการ  

๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย 
นางสาวจุฑามาส  ซุ่นห้วน   ประธานกรรมการ 
นางสาวพิมพิไล  กัญญา   รองประธานกรรมการ 
นางสาวพัชรีวรรณ อินทสุรัช  กรรมการ 
นายชวลิต  กรัดภิรมย์  กรรมการและเลขานุการ  
 
 
 
 



๖๕ 

 

       ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง ประกอบด้วย 
นางสุลีพร  ดีทอง   ประธานกรรมการ 
นางสายฝน  ราศีงาม   รองประธานกรรมการ 
นางปรมาภรณ์   ไชยเขียว  กรรมการ 
สิบเอกหญิง อนุสา  ส่งสุริน   กรรมการและเลขานุการ  

อ านาจหน้าที่        
๑. ด าเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสาร เครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

โรงเรียน 
๒.  ก ากับติดตามดูแล ประสานงาน  จัดเตรียมเอกสาร เพ่ือรองรับการประเมินประจ าปี ให้เป็นไปตาม

ประกาศของโรงเรียน และหน่วยงานต้นสังกัด 
๓. ออกแบบ สร้างเครื่องมือและประเมินผลการด าเนินงานในแต่ละมาตรฐานการศึกษาเป็นระยะ ๆ 

พร้อมทั้งวิเคราะห์/สังเคราะห์ผลการประเมินให้เป็นสารสนเทศให้เรียบร้อย 
  
 ๓. คณะกรรมการฝ่ายนิเทศและติดตามรายงานสรุปผล ประกอบด้วย 

 ๓.๑ นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์                 ประธานกรรมการ 
 ๓.๒ นายเอกชัย  อะหลีแอ  รองประธานกรรมการ 
 ๓.๓ นางสาวปฐมพร  เกตุก าพล  กรรมการ 
 ๓.๔  นางสาวอภิชญา  ฤทธิ์พันธ์  กรรมการ 
 ๓.๕ นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ  กรรมการ 
 ๓.๖  นายณฐนน  ก๊งหวั่น   กรรมการและเลขานุการ 

อ านาจหน้าที่  มีหน้าที่นิเทศติดตามการด าเนินงานและรายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรม  
 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง   ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายด้วยความเสียสละ  ซื่อสัตย์
สุจริตมีความตั้งใจเพ่ือให้งานลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 

          สั่ง  ณ  วันที่   ๑๑   เดอืน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  
 
 
 

(นางเพียงแข  ชิตจุ้ย) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
 
 



๖๖ 

 

๓. ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ 
และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
  
 

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
............................................................................ 

 ตามที่ มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๑ และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ก าหนดให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยให้มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและ
ระดับสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง พร้อมทั้งจัดท ารายงานผล และน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาแล้วนั้น 
 เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา จึงประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้ 

๑. นางเพียงแข ชิตจุ้ย     ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา        ประธานกรรมการ 
๒. นางจ าเรียง ใจกว้าง      ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา   รองประธานกรรมการ 
๓. นายสมศักดิ ์ นนท์เจริญ ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา         กรรมการ     

          ๔. นายบรรจง ภูวเศรษฐถาวร ประธานกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานฯ    กรรมการ  
           ๕. นางจันทร์นิพา ขวยไพบลูย ์ ครูโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา          กรรมการและเลขานุการ 
 ๖. นายเอกชัย   อะหลีแอ ครูโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                 
 คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ มีหน้าที่   

๑. ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดบับุคคลและระดบัสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ   ๑ คร้ัง 
และจัดท ารายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

๒. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ คร้ังและจัดท ารายงานผล
การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ 
โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 
                          ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม  ๒๕๖๓ เป็นตน้ไป 
                                                   ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

นางเพียงแข   ชติจุ้ย 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 



๖๗ 

 

๔. ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 

 

 
ประกาศโรงเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

...................................... 
 ตามที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยใน
อนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับ
ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพภายในในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน จึง
ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้
ใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์
การศึกษาพิเศษ เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทั้งประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน ก ากับดูแล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วนั้น โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา  จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด สอดคล้องกับ
คุณภาพตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับคุณภาพโรงเรียนรางวัลพระราชทาน โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และ
ประชาชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  จึง
ได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา รองรับการประเมินคุณภาพ
ภายใน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ นี้ 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๖  พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 
 
 

 
                                                           (นางเพียงแข   ชิตจุ้ย) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 



๖๘ 

 

 
 

 
มาตรฐานการศึกษา แนบท้ายประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา   

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

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

มาตรฐานการศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 
 มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                       ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
                       ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
                       ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
                       ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
                       ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                       ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตอ่งานอาชพี 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
                       ๑) การมีคุณลักษณะและคา่นิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
                       ๒) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
                       ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
                       ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ มีเป้าหมายวสิัยทัศน์และพนัธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

    ๒.๓ ด าเนินงานพฒันาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
                   ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ 
                    ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
                    ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนนุการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                     ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้
                     ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง่เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
                     ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
                     ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพฒันาผู้เรียน 
                     ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 



๖๙ 

 

 
 ( 
 

ก าหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา   
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประเมินคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
***************************************************** 

  

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับ ปานกลาง 
  

ด้าน/ประเด็นการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ/คุณภาพ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับ ปานกลาง 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคดิค านวณ ระดับ ด ี
   ๑.๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน ร้อยละ ๖๐ 
   ๑.๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการเขียน  ร้อยละ ๖๐ 
   ๑.๓) ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ร้อยละ ๖๐ 
   ๑.๔) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ ร้อยละ ๖๐ 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 

ระดับ ด ี

   ๒.๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ร้อยละ ๖๐ 
   ๒.๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ร้อยละ ๖๐ 
   ๒.๓) ผู้เรียนมีความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ร้อยละ ๖๐ 
   ๒.๔) ผู้เรียนใช้เหตุผลประกอบการตัดสนิใจในการแก้ปัญหา ร้อยละ ๖๐ 
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับ ดีเลิศ 
   ๓.๑) เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วยตัวเอง  ร้อยละ ๗๕ 
   ๓.๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการท างานเป็นทีม  ร้อยละ ๗๕ 
   ๓.๓) ผู้เรียนมีความสามารถในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์ มาใช้ในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลติ 

ร้อยละ ๗๕ 

๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร ระดับ ด ี
   ๔.๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ร้อยละ ๗๐ 
   ๔.๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้สารสนเทศ ร้อยละ ๖๐ 
   ๔.๓) ผู้เรียนมีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร ร้อยละ ๖๕ 
๕) มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับ ปานกลาง 
   ๕.๑) ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดบัชาติ ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๓  (O-NET) ร้อยละ ๓๐ 
   ๕.๒) ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดบัชาติ ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๖ (O-NET) ร้อยละ ๓๐ 
   ๕.๓) ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป         ร้อยละ ๖๐ 



๗๐ 

 

ด้าน/ประเด็นการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ/คุณภาพ 
   ๕.๔) ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป ร้อยละ ๖๐ 
   ๕.๕) ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป ร้อยละ ๖๐ 
   ๕.๖) ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป ร้อยละ ๖๐ 
   ๕.๗) ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๕  ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป ร้อยละ ๖๐ 
   ๕.๘) ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป ร้อยละ ๖๐ 
๖) มีความรู้ ทักษะพืน้ฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ระดับ ด ี
   ๖.๑) ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐาน พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น  ร้อยละ ๗๐ 
   ๖.๒) ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐาน พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น ร้อยละ ๗๐ 
   ๖.๓) ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานในการท างานหรืองานอาชีพ ร้อยละ ๗๐ 
   ๖.๔) ผู้เรียนมี ทักษะพื้นฐานในการท างานหรืองานอาชีพ ร้อยละ ๖๐ 
   ๖.๕) ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีในการท างานหรืองานอาชีพ ร้อยละ ๗๐ 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับ ดีเลิศ 
 ๑) การมีคุณลักษณะที่พงึประสงค์ตามหลักหลักสูตร คุณธรรมเป้าหมาย และคา่นิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

ระดับ ดีเลิศ 

๑.๑) ผู้เรียนมพีฤติกรรมเปน็ผู้ที่มคีุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษาก าหนด และมีคุณภาพ
อยู่ในระดับดีขึ้นไป   

ร้อยละ ๗๕ 

๑.๒) ผู้เรียนมพีฤติกรรมเคารพในกฎกติกา ตามที่สถานศึกษาก าหนด   ร้อยละ ๗๕ 
๑.๓) ผู้เรียนมพีฤติกรรมเปน็ผู้ที่มคี่านิยม และจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนด และมีคุณภาพ
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ ๗๕ 

 ๒) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ระดับ ดีเลิศ 
๒.๑) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถ่ิน เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  ร้อยละ ๗๕ 
๒.๒) ผู้เรียนมีสว่นร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณไีทย รวมทัง้ภูมิปัญญาไทย ร้อยละ ๘๐ 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ระดับ ดีเลิศ 
๓.๑) ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหวา่งบุคคลในด้าน เพศ วัย  ร้อยละ ๗๕ 
๓.๒) ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหวา่ง เชือ้ชาติ ศาสนา ภาษา ร้อยละ ๗๕ 

๓.๓) ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกตา่งระหวา่ง ภาษา วัฒนธรรม ประเพณ ี ร้อยละ ๗๕ 

๔) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ระดับ ดีเลิศ 
๔.๑) ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  ร้อยละ ๗๕ 
๔.๒) ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวัย 

ร้อยละ ๘๐ 

๔.๓) ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น ร้อยละ ๘๐ 
 
 
 



๗๑ 

 

มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ระดับ ดี 
 

ด้าน/ประเด็นการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ/คุณภาพ 
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพนัธกิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ระดับ ดี 
   ๑) สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 

ระดับ ด ี

   ๒) สถานศึกษาก าหนด วิสัยทัศน์ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 

ระดับ ด ี

   ๓) สถานศึกษาก าหนดพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 

ระดับ ด ี

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับ ดี 
   ๑) สถานศึกษาสามารถวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยการจดัท าแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
และแผนปฏิบัติการประจ าป/ีแผนการใช้งบประมาณประจ าปี   

ระดับ ดเีลิศ 

   ๒) สถานศึกษามีการน าแผนไปปฏิบัตเิพื่อพัฒนาคณุภาพการศึกษาของสถานศกึษาอย่างต่อเนื่อง จริงจงั   ระดับ ดเีลิศ 
   ๓) สถานศึกษามีการ ตดิตามตรวจสอบประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางานอยา่งต่อเนื่อง ระดับ ด ี
   ๔) สถานศึกษามีการบริหารอตัราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ระดับ ด ี
   ๕) สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครู  ระดับ ด ี
   ๖) สถานศึกษามีการน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บคุลากรและผู้ที่เกีย่วข้องทุกฝ่าย ระดับ ดเีลิศ 
   ๗) ผู้ที่เกี่ยวขอ้งทุกฝา่ยในสถานศกึษามสี่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรบัผดิชอบตอ่ผลการจัด
การศึกษา 

ระดับ ดเีลิศ 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบดา้นตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย ระดับ ดี 
   ๑) สถานศึกษาบริหารจัดการเกีย่วกับการพัฒนาหลักสูตร ที่เน้นคณุภาพผู้เรยีนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง 
และครอบคลุมทุกกลุ่มเปา้หมาย  

ระดับ ด ี

    ๒) สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับ กิจกรรมเสริมหลักสตูรที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบดา้น เชื่อมโยงวิถีชีวิต
จริง และครอบคลมุทุกกลุ่มเป้าหมาย  

ระดับ ด ี

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับ ด ี
   ๑) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนนุ พัฒนาครู บุคลากร ให้มคีวามเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  ระดับ ด ี
   ๒) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนนุ และจดัให้มีชมุชนการเรยีนรู้ทางวชิาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรยีนรู้
ของผู้เรียน 

ระดับ ด ี

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่อื้อต่อการจดัการเรยีนรู้อย่างมีคณุภาพ ระดับ ดี 
   ๑) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน ท่ีเอื้อต่อการจัด 
การเรยีนรู้ และมีความปลอดภัย 

ระดับ ด ี

   ๒) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อการจัด 
การเรยีนรู้ และมีความปลอดภัย 

ระดับ ด ี

   ๓) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ท่ีเอื้อต่อการจดัการเรยีนรู้ และมีความปลอดภยั ระดับ ด ี
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจดัการและการจัดการเรยีนรู้ ระดับ ดี 



๗๒ 

 

ด้าน/ประเด็นการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ/คุณภาพ 
   ๑) สถานศึกษาจัดระบบการจดัหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อใช้ในการบรหิารจัดการ
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

ระดับ ด ี

   ๒) สถานศึกษาจัดระบบการจดัหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อใช้ในการจัดการเรยีนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

ระดับ ด ี

 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ระดับ ดีเลิศ 
 

ด้าน/ประเด็นการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ/

คุณภาพ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ระดับ ดีเลิศ 
   ๑) ครูจัดท าโครงสร้างรายวิชาในรายวิชาท่ีรับผดิชอบตามมาตรฐานการเรยีนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตร
สถานศึกษา 

ร้อยละ ๘๐ 

   ๒) ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคดิ และปฏิบัตจิริง  ร้อยละ ๘๐ 
   ๓) ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการคิด และการฝึกปฏิบตัิใหผู้้เรยีน
ได้รับการฝึกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ และน าแผนการจัดการเรียนรูไ้ปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จริง  

ร้อยละ ๘๐ 

   ๔) ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความต้องการจ าเป็น และต้องการความช่วยเหลือ
พิเศษ และน าแผนการจดัการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือความต้องการจ าเป็นจริง 

ร้อยละ ๗๐ 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ระดับ ดีเลิศ 
   ๑) ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากสื่อท่ีหลากหลาย 

ร้อยละ ๘๐ 

   ๒) ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ตามความเหมาะสมมาใช้ในการจัดการเรยีนรู้  ร้อยละ ๘๐ 
   ๓) ครูน าภูมิปญัญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ตามความเหมาะสม ร้อยละ ๕๐ 
๓.๓ มีการบรหิารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก ระดับ ดีเลิศ 
   ๑) ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นการมีปฏสิัมพนัธ์เชิงบวก ใหเ้ด็กรักครู ครูรกัเด็ก และเด็กรัก
เด็ก เดก็รกัที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอยา่งมคีวามสุข 

ร้อยละ ๗๕ 

   ๒) ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นให้เดก็รักทีจ่ะเรียนรู้ สามารถเรยีนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ร้อยละ ๗๕ 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรยีน ระดับ ดีเลิศ 
    ๑) ครูมีการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลที่เหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

ร้อยละ ๗๐ 

    ๒) ครูมีการวัดและประเมินผลระหว่างเรยีน หลังจากจดัการเรียนรู้จบในแต่ละหน่วย เพื่อน าผลการ
ประเมินไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินผลการเรียน โดยใช้เครื่องมอื วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมนิผลที่
เหมาะสมกับตัวช้ีวัดในแต่ละหน่วย 

ร้อยละ ๗๐ 

    ๓) ครมูีการวดัและประเมินผลตัวช้ีวัดทุกตัว หลังจากจัดการเรยีนรูจ้บในแตล่ะตัวช้ีวดั เพื่อน าผลการประเมินไปใช้
เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาผูเ้รยีนและตดัสนิผลการเรยีน โดยใช้เครือ่งมือ วิธีการวดัและเกณฑ์การประเมินผลที่
เหมาะสมกับตวัช้ีวัดในแตล่ะตัว 

ร้อยละ ๗๐ 



๗๓ 

 

ด้าน/ประเด็นการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ/

คุณภาพ 
    ๔) ครูมีการวัดและประเมินผลการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน  เพื่อน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
ผู้เรยีน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลที่เหมาะสมกับแตล่ะระดับชั้น 

ร้อยละ ๗๐ 

    ๕) ครูมีการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพื่อน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรยีน 
โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลที่เหมาะสมกับแต่ละระดบัช้ัน 

ร้อยละ ๗๐ 

๓.๕ มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรยีนรู้ ระดับ ดีเลิศ 
   ๑) ครูและผู้มสี่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลีย่นความรู้และประสบการณ์เพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู ้

ร้อยละ ๗๕ 

   ๒) ครูและผู้มสี่วนเกี่ยวข้องให้ข้อมูลสะท้อนเพื่อน าไปใช้ในการปรบัปรุงและพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ ร้อยละ ๗๕ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



๗๔ 

 

๕. หลักฐานการเผยแพร่ 
 

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาเผยแพร่ 
รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ปีการศึกษา 2562 

(Self - Assessment Report: SAR 2562) 
 

ผ่าน www.tpp.ac.th 
 

คลิก QR- code ด้านล่างเพ่ือดาวน์โหลดเครื่องมือการเก็บข้อมูล 
รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ปีการศึกษา 2562 

(Self - Assessment Report: SAR 2562) 
 

 
 

คลิก QR- code ด้านล่างเพ่ือดาวน์โหลด 
รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ปีการศึกษา 2562 

(Self - Assessment Report: SAR 2562) 

 
 
 



๗๕ 

 

คลิก QR- code ด้านล่างเพ่ือดาวน์โหลด 
รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ปีการศึกษา 2561 

(Self - Assessment Report: SAR 2561) 
 

 
 

คลิก QR- code ด้านล่างเพ่ือดาวน์โหลด 
รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ปีการศึกษา 2560 

(Self - Assessment Report: SAR 2560) 

 
คลิก QR- code ด้านล่างเพ่ือดาวน์โหลด 

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ปีการศึกษา 2559 
(Self - Assessment Report: SAR 2559) 

 
 

 



๗๖ 

 

คณะผู้จัดท า 
 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑  ที่ปรึกษา 
ศึกษานิเทศก์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑  ที่ปรึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา  ที่ปรึกษา 
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา   ที่ปรึกษา 
คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา   ที่ปรึกษา 
นางเพียงแข ชิตจุ้ย      ประธานกรรมการ 
นายสมศักดิ ์ นนท์เจริญ      รองประธานกรรมการ 
นางจ าเรียง ใจกว้าง      รองประธานกรรมการ 
นางสุลีพร ดีทอง กรรมการ  นายณรงค์  ศิริยงค ์  กรรมการ 
นายพิชัย บุญชูประภา กรรมการ  นายจงรักษ์ บ ารุงวงศ์ กรรมการ 
นางสาวปฐมพร เกตุก าพล  กรรมการ  นางสาวอภิชญา ฤทธิ์พันธ์ กรรมการ 
นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ กรรมการ  นายณฐนน ก๊งหวั่น  กรรมการ 
นางยุพาพร เกิดขุมทอง กรรมการ  นางสาวนิธิยา ทองยวน  กรรมการ 
นายนาวิน  โพธิ์ศรี  กรรมการ   นางสาวอัญชรีย์ มีแสง  กรรมการ 
นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ์ กรรมการ  นางอารีรัตน์ คล้ายอุดม กรรมการ 
นายธิรพงษ์ คงด้วง  กรรมการ  นางอุไรวรรณ จันทร์เมือง กรรมการ 
นายวีรภัทร อินทร์เนื่อง กรรมการ  นางสาวพรพิลาส   วิจิต  กรรมการ 
นางนฤมล  ทิพย์พินิจ กรรมการ  นายภราดร ไชยเขียว กรรมการ 
นางสาวจิราพร บุญเหลือ กรรมการ  นายอิศรเกษม สีหะวงษ์  กรรมการ  
นายวรรณศักดิ์ บุญชู  กรรมการ  นายวรัญญู ทองถึง  กรรมการ  
นางสาวพิมพ์ใจ ทองเรือง กรรมการ  นายเจนณรงค์ พันทวี  กรรมการ 
นางสาวภมร สุขศรีแก้ว กรรมการ  นางสาวจันทร์จีรา  บุญปติ กรรมการ 
นางสาวกรกมล กุลทอง  กรรมการ  นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์ กรรมการ 
นายฉัตรชัย ทองหีต  กรรมการ  นางสาวจิรารัตน์  ตรีรัตนพันธุ์  กรรมการ 
นางสาวจันธิรัตน์  หมานจิตร กรรมการ  นางอังคณา จงรักษ์วิทย์ กรรมการ  
นางสาวปัทมา ใจชื่น  กรรมการ  นางสาวณัฐนรี พันธ์พงศ์ กรรมการ 
นายชนกันต์ ชูข า  กรรมการ  นางกวินนาฎ อินทจันทร์ กรรมการ 
นางสาวชกาภัฎ ทิศคงทอง กรรมการ  นางสาวนฤมล  บุญรอด  กรรมการ 
นางสาวทิฆัมพร ออมสิน  กรรมการ  นางอัญวีณ์ หนูอุไร  กรรมการ 
นางสาวสาลีรัตน์  ทองขาว กรรมการ  นางสาวสุวัยดา ง๊ะสมัน  กรรมการ 
นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์ กรรมการ  นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์ กรรมการ  

 



๗๗ 

 

คณะผู้จัดท า (ต่อ) 
 

นางสาวนันทรัตน์  อนุกูล  กรรมการ นางสาววันวิสาข์ สืบ  กรรมการ 
นางสาวอมรทิพย์  จิตรอารีย์ กรรมการ นางสาวสุรีรัตน์ ตลึงจิตร   กรรมการ 
นางสาวชุติมา  จิตตรารมย์ กรรมการ นางอารมย์ เทพเกื้อ   กรรมการ 
นางสาวกุลธิดา   ฉิมคล้าย  กรรมการ นางสาวจีราวรรณ  เพ็ชรรัตน์   กรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.หญิง รพีพรรณ  จันทร์คง  กรรมการ นายจตุพล  บุนนาค   กรรมการ  
นางสาวชนกพร  ทองปาน กรรมการ นางสาวจิตชนก ประชุมทอง  กรรมการ 
นางสาววิภาวรรณ วิชัยดิษฐ์ กรรมการ นางสาวมาสีเต๊าะ  ซอมัด  กรรมการ 
นายอาวุธ  จันทร์เมือง กรรมการ นายสายัน จิตรรักษ์    กรรมการ 
นายสุรศักดิ์  ศรีขวัญ  กรรมการ นายภาณุวัฒน์ คงเจาะ  กรรมการ 
นายจตุรงค์  ขุนปักษี  กรรมการ นายศรีสุวรรณ  บรมสุข  กรรมการ 
นางสาวพิมพ์พร  ทิมข า  กรรมการ นายสัญชัย พิกุลงาม  กรรมการ 
นางสาวปาลินี  เพชรทอง กรรมการ นางสาวกรธิดา กิมาคม  กรรมการ 
นายธีรรัตน์  โคตรพันธ์ กรรมการ นายณัฐกิตติ์ สารสุข  กรรมการ 
นางสาวนฤมล  สาริขา  กรรมการ นางวานีดา ทองปัสโนว์ กรรมการ 
นางสาวนวียา  ปักษิณ  กรรมการ นางสาวจตุพร เฝือชัย  กรรมการ 
นางสาวรักชนก  โสอินทร์  กรรมการ นางสาวชมพิชาน์  คงสิบ  กรรมการ 
 นางสาวพัชริณี  สมผล  กรรมการ นายวุฒินันท์ จันทร์นพรัตน์ กรรมการ 
นางสาวคุณากร  วาณิชย์เจริญ กรรมการ นางสาวกันต์หทัย  ใจกว้าง  กรรมการ 
นายเดชศรี  สุวิรัตน์  กรรมการ นางสาวจุฑามาส  ซุ่นห้วน  กรรมการ 
นางสาวพิมพิไล  กัญญา  กรรมการ นางสาวพัชรีวรรณ  อินทสุรัช กรรมการ 
นายชวลิต  กรัดภิรมย์ กรรมการ นางสายฝน ราศีงาม  กรรมการ 
นางปรมาภรณ์   ไชยเขียว กรรมการ สิบเอกหญิง อนุสา ส่งสุริน กรรมการ 
คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา  กรรมการ 
นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์                กรรมการและเลขานุการ 
นายเอกชัย  อะหลีแอ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

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



๗๘ 

 

 


