
๕ 

 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 
ชื่อโรงเรียน  ตูมพิทยานุสรณ์       
ที่อยู่   ๒๑๓  หมู่ที่ ๑  ต.ตูม  อ.ปรางค์กู่  จ.ศรีสะเกษ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒๘  โทรศัพท์ ๐๔๕-๖๙๗๓๑๒   โทรสาร      - 
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ 
จ านวนนักเรียนทั้งหมด  ๓๗๓  คน  จ าแนกเป็น   ระดับชั้น ม.ต้น ๒๑๐ คน  
      และระดับชั้น ม.ปลาย ๑๖๓ คน 
 
๑. มาตรฐานการศึกษา : ระดับคุณภาพการศึกษา ระดับ  ดีเลิศ 
  
๒. หลักฐานสนับสนุน 
 
มาตรฐานที่  ๑  ด้านคุณภาพของผู้เรียน  :  ดี 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนอย่างหลากหลาย ให้นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ทั้ง
ภายในและภายนอกห้องเรียน จัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดกระบวนการเรียนการสอนที่
เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  นักเรียนมีบทบาทในการเรียนรู้ด้วยตนเองร่วมกันคิดร่วมกันท า ปฏิบัติเป็นกลุ่มอย่าง
เป็นระบบและพอใจผลงานของตนเอง  จัดกิจกรรมติวเข้มให้นักเรียนส าหรับการสอบ O-NET  จัดกิจกรรมการ
สอนซ่อมเสริมส าหรับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 
 
 
๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรเอ้ืออาทรผู้ อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม และ
มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ สามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ เห็นคุณค่าในตนเอง มี
ความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน สร้างผลงานจากเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ :   ดีเลิศ 
  
 โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษาอย่างชัดเจนมีการปฏิบัติเป็นไปตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี จัดแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย  มีความโดดเด่นด้าน
ความสัมพันธ์ชุมชน  ความสามารถในการตัดสินใจกับสิ่งท้าทายต่อการปฏิบัติงาน  มีความรักความเมตตาต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน ผู้บริหารมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา  สถานศึกษามี
พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด  มีการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  
ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา  มีการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่
ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  มีการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่ งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา  มีการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือรักษาตัวบ่งชี้และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  ที่สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 
 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ :   ดีเลิศ 
  
 สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงานเป็นไปตามกฎกระทรวง บริหารจัดการโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม มี
การจัดโครงการกิจกรรมที่หลากหลาย มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีระบบการนิเทศ
ติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเป็นระบบ และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
 
๓. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น  
 ๓.๑ แผนพัฒนาล าดับที่  ๑  มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรและมีแผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมเสริมในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นไปตามเกณฑ์ 
 
 ๓.๒ แผนพัฒนาล าดับที่  ๒  มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ 
หลักสูตรท้องถิ่นและบริบทของท้องถิ่น ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตรงความต้องการของผู้เรียน และสถานศึกษา บูรณาการการปฏิบัติงานและ
เปิดโอกาส ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 
 ๓.๓ แผนพัฒนาล าดับที่  ๓  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน การ
เรียนรู้ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง สามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 
 
 
 

 



๗ 

 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 
๑.๑  ข้อมูลทั่วไป 
 
๑.๑  ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อโรงเรียน   ตูมพิทยานุสรณ์   ที่อยู่  ๒๑๓  หมู่ที่ ๑  ต.ตูม  อ.ปรางค์กู่  จ.ศรีสะเกษ 
สังกัด   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘  
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 
ชื่อ – สกุลผู้บริหารโรงเรียน 
 
 ๑) นายปนุพงษ์  เถาว์รินทร์   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
  
 
๑.๒  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
  
 ๑)  จ านวนบุคลากร(ข้อมูล  ณ  วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่
อ่ืนๆ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๑ ๓๐ ๕ ๑ ๔ 
 
 
๑.๓  ข้อมูลนักเรียน 
 
 ๑) จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖๒  รวม ๓๗๓ คน (ข้อมูล  ณ  วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๖๓) 
 

ระดับชั้นเรียน  ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวมทั้งสิ้น 
 

จ านวนห้อง  ๓ ๔ ๕ ๓ ๔ ๔ ๒๓ 
เพศ ชาย ๑๘ ๓๙ ๖๐ ๒๐ ๓๙ ๒๘ ๒๗๔ 

หญิง ๒๓ ๓๕ ๓๕ ๑๖ ๒๔ ๓๖ ๑๖๙ 
รวม  ๔๑ ๗๔ ๙๕ ๓๖ ๖๓ ๖๔ ๓๗๓ 

เฉลี่ยต่อห้อง  ๑๓.๗๐ ๑๘.๕๐ ๑๙.๐๐ ๑๒.๐๐ ๑๕.๗๕ ๑๖.๐๐ ๑๖.๒๑ 
 

 
 
 



๘ 

 

ส่วนที่  ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

๑. มาตรฐานการศึกษา   
  

ตามระดับคุณภาพการศึกษา  ระดับ  ๑ POOR (ก าลังพัฒนา) 
      ระดับ  ๒ FAIR  (ปานกลาง) 
      ระดับ  ๓ GOOD (ดี) 
      ระดับ  ๔  GREAT (ดีเลิศ) 
      ระดับ  ๕ EXCELLENT (ยอดเยี่ยม) 
๒. หลักฐานสนับสนุน 
 
มาตรฐานที่  ๑  ด้านคุณภาพของผู้เรียน  :   ด ี
  

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนอย่างหลากหลาย ให้นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ทั้ง
ภายในและภายนอกห้องเรียน จัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดกระบวนการเรียนการสอนที่
เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  นักเรียนมีบทบาทในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ร่วมกันคิดร่วมกันท า  ปฏิบัติเป็นกลุ่ม
อย่างเป็นระบบและพอใจผลงานของตนเอง  จัดกิจกรรมติวเข้มให้นักเรียนส าหรับการสอบ O-NET  จัด
กิจกรรมการสอนซ่อมเสริมส าหรับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 
 
 จากผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นข้างต้น เนื่องด้วยสถานศึกษาได้มีจัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและการจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนอย่างหลากหลายทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน จัดกิจกรรม
ต่างๆ ทีเ่น้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติร่วมกัน  
 

 ในการนี้  พบว่ายังมีจุดที่ควรพัฒนา กล่าวคือ ควรพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะที่
จ าเป็นตามหลักสูตร 
 

๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
        ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรเอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม และมีสุขนิสัย
ในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ สามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ 
 



๙ 

 

 จากผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นข้างต้น เนื่องด้วยสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการ
คิดอย่างเป็นระบบมีกระบวนการในการท างาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการเรียนรู้ให้
รู้จักการพ่ึงพาตนเอง มีวินัย และมีความรับผิดชอบ สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างน่าชื่นชม 
 
 ในการนี้  พบว่ายังมีจุดที่ควรพัฒนา   กล่าวคือ ควรส่งเสริมการเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจ
ของผู้เรียน 
 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ :   ดีเลิศ 
 

 โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษาอย่างชัดเจนมีการปฏิบัติเป็นไป
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี จัดแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย  มีความโดดเด่น
ด้านความสัมพันธ์ชุมชน  ความสามารถในการตัดสินใจกับสิ่งท้าทายต่อการปฏิบัติงาน  มีความรักความเมตตา
ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน ผู้บริหารมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา  
สถานศึกษามีพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด  มีการพัฒนาให้บรรลุ
ตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา  มีการพัฒนาตามจุดเน้น
และจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  มีการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา  มีการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรักษาตัวบ่งชี้และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  ที่สอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
 
 จากผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นข้างต้น   เนื่องด้วยสถานศึกษาได้มีการจัดประชุมวางแผนก าหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และจัดการประเมินนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาทุกภาคเรียน 

 
 ในการนี้  พบว่ายังมีจุดที่ควรพัฒนา กล่าวคือ ผู้บริหารควรสร้างขวัญก าลังใจให้บุคลากร 

นิเทศ ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเป็นระบบ ก าหนดภาระ
งานและมอบหมายงานให้ชัดเจน ควรเป็นผู้น าในการปฏิบัติงาน  
 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ :  ดีเลิศ 
 
   สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงานเป็นไปตามกฎกระทรวง บริหารจัดการโดยทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม มีการจัดโครงการกิจกรรมที่หลากหลาย มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีระบบ
การนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเป็นระบบ และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 จากผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นข้างต้น เนื่องด้วยสถานศึกษาได้จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน การเรียนรู้ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไป
จัดกิจกรรมได้จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 



๑๐ 

 

 ในการนี้  พบว่ายังมีจุดที่ควรพัฒนา   กล่าวคือ สถานศึกษาควรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ
สามารถใช้สื่อช่วยสอนในกิจกรรมการเรียนรู้ ควรมีการจัดและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกท่ีหลากหลาย เน้นการจัดระบบประกันคุณภาพภายในให้เป็นส่วนส าคัญในการบริหารจัดการ 
 
๓. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น 
  
 ๓.๑ แผนพัฒนาล าดับที่  ๑  มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรและมีแผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมเสริมในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นไปตามเกณฑ์ 
 
 ๓.๒ แผนพัฒนาล าดับที่  ๒  มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ 
หลักสูตรท้องถิ่นและบริบทของท้องถิ่น ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตรงความต้องการของผู้เรียน และสถานศึกษา บูรณาการการปฏิบัติงานและ
เปิดโอกาส ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 
 ๓.๓ แผนพัฒนาล าดับที่  ๓  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน การ
เรียนรู้ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง สามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  . 
 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๑ 

 

ส่วนที่  ๓  
 

ภาคผนวก 
 

 ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/ก าหนดค่าเป้าหมาย/ 
           อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 

              ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

 

   
 

 
ประกาศโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 

เรื่อง  การใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

......................................................... 
 

  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพ่ือให้สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ใช้เป็นหลักเทียบเคียงในการพัฒนา ส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับดูแล ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษานั้น 
 

 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  และการประเมินคุณภาพภายใน 

 
  

     ประกาศ ณ วันที่  ๑  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  

  
 

 

    (ลงช่ือ)...........................................           (ลงช่ือ)............................................. 

           ( นายเชาวลิต  ธรสาธติกุล )                   (นายปนุพงษ์  เถาว์รินทร์) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน          ผู้อ านวยการโรงเรียนตมูพทิยานุสรณ ์

 

  



๑๓ 

 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 
เร่ือง  ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพของมาตรฐานและตัวบ่งชี้  

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ ์
 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 

ดี 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 

๓ 

 ๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  ๓ 
๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา  

๓ 

๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๓ 
๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ๓ 
๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ๓ 
๖. มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ๓ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
 

๔ 

 ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  ๔ 
๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ๔ 
๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ๔ 
๔. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  ๔ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
 

ดีเลิศ 

 ๒.๑  การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ๔ 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ๔ 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา  และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๔ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ๔ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ 

๔ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

๔ 

 

  



๑๔ 

 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
๔ 

๓.๒ ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ๔ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๔ 

 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ๔ 
 ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้ 
๔ 

ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนภาพรวมทั้ง ๓ มาตรฐาน   
มีคุณภาพระดับดีเลิศ 

  



๑๕ 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เรื่อง   ก าหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

----------------------------------------------------------- 
 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่
ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างขัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  
รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา  โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์  ได้ก าหนดอัตลักษณ์โรงเรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ  ยิ้มง่าย  ไหว้สวย  เปี่ยมด้วยจิตอาสา 
  

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และการมีส่วนรวมของผู้เกี่ยวข้อง  
บุคลากรในโรงเรียนและผู้ปกครอง  เพ่ือน าสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  การประเมินคุณภาพ
ภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 
 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
  

                                               ( นายเชาวลิต  ธรสาธติกุล ) 

  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

 
 
 

 

ประกาศคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เรื่อง   ก าหนดเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

----------------------------------------------------------- 
 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่
ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างขัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  
รวมทั้งเอกลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา  โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ ได้ก าหนดเอกลักษณ์โรงเรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ  โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
  

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และการมีส่วนรวมของผู้เกี่ยวข้อง  
บุคลากรในโรงเรียนและผู้ปกครอง  เพ่ือน าสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  การประเมินคุณภาพ
ภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
 
  

                                               ( นายเชาวลิต  ธรสาธติกุล ) 

  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๑๗ 

 

 (เอกสารแนบประกาศ) 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 
 
อัตลักษณ์โรงเรียน    :    นักเรียนยิ้มง่าย  ไหว้สวย  เปี่ยมด้วยจิตอาสา 
เอกลักษณ์โรงเรียน   :    โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
  

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน (VISION)  
 

ภายในปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์  มีความเป็นเลิศทุกด้าน เชิดชูคุณธรรม  พร้อม
บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

พันธกิจ (MISSION)   

๑.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย  โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
๒.  จัดกระบวนการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เน้นคุณธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ให้ 
     นักเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
๓.  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
๔.  ประสานความร่วมมือกับชุมชน  องค์กรทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 

เป้าประสงค์  (GOALS)  
 

๑.  โรงเรียนได้รับการสนับสนุนทรัพยากรนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 
๒.  ผู้เรียนมีคุณธรรมและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๓.  ครูมีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
๔.  ชุมชน  และองค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา/

คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการเขียนรายงาน
ประจ าปีของสถานศึกษา /ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 

 
ค าสั่ง โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 

ที่       / ๒๕๖๓ 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  

--------------------------------------------- 
ด้วยโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์  จะด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา  

๒๕๖๒  เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๘  
ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท ารายงานดังกล่าวมีความถูกต้อง  มีประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชน์สูงสุด ทางโรงเรียน
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ดังนี้  

๑.  คณะกรรมการกลุ่มอ านวยการ   ประกอบด้วย                                                                   
๑.  นายปนุพงษ์  เถาว์รินทร์           ผู้อ านวยการฯ       ประธานกรรมการ 
๒.  นางธราธร  บุญเสริม         ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ            กรรมการ 
๓.  นางณัฐธมน  วงศ์พิทักษ์  คร ู                    กรรมการ 

  ๔.  นางเนตรนภา  สุรสรณ์  คร ู     กรรมการ 
 ๕.  นายมาลา  ดวงทอง   คร ู     กรรมการ 

๖.  นางสาวปวิตรา  สาลิกา  ครู      กรรมการ 
๗.  นายเอกรินทร์  กฐินเทศ  คร ู     กรรมการ 
๘.  นายชาลี  มีวงศ์    คร ู    กรรมการและเลขาฯ 

 มีหน้าที ่ อ านวยความสะดวก  ควบคุมดูแล  ให้ค าปรึกษา  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๒.  คณะกรรมการจัดท าข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย 

๑.  นางเนตรนภา  สุรสรณ์   คร ู     หัวหน้า 
๒.  นายสุตพงศ์  ศรีดาฮด   คร ู     ผู้ช่วย 
มีหน้าที ่ จัดท าข้อมูลพ้ืนฐาน  ข้อมูลนักเรียน  ข้อมูลบุคลากร  ผลการด าเนินการที่ผ่านมาให้เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย  
๓.   คณะกรรมการจัดท าข้อมูลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    ประกอบด้วย 

๑.  นางธราธร  บุญเสริม   คร ู     หัวหน้า 
๒.  นายชาลี  มีวงศ์    คร ู     ผู้ช่วย 
มีหน้าที ่ จัดท าข้อมูลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แนวคิดเก่ียวกับการประกันคุณภาพ 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 
 
 
 



๒๐ 

 

๔.   คณะกรรมการจัดท าข้อมูลผลการพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วย 
๑. นางสาวปวิตรา  สาลิกา  คร ู     หัวหน้า 
๒. นางสาวปวีณา  กระสังข์  คร ู     ผู้ช่วย  
๔. นางสาววิยะดา  นามวัฒน์  คร ู     ผู้ช่วย 
มีหน้าที ่ จัดท าข้อมูลผลการพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาของสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาระดับชาติ  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  การอ่านคิดวิเคราะห์  การประเมินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน   ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
๕.   คณะกรรมการจัดท าข้อมูลผลการพัฒนาและการน าไปใช้    ประกอบด้วย 

๑.  นายชาลี  มีวงศ์   คร ู     หัวหน้า 
๒.  นางสาวสุวิมล  ภางาม  คร ู     ผู้ช่วย 
๓.  นายเศรษฐพงศ์  โพธิ์ศรี  ครูผู้ช่วย     ผู้ช่วย 
มีหน้าที ่ จัดท าข้อมูลผลการพัฒนาและการน าไปใช้  สรุปจุดเด่น  ข้อเสนอแนะ  ทิศทางการพัฒนา

ในอนาคต ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
๖.   คณะกรรมการรวบรวมข้อมูล   ประกอบด้วย 

๑.  นายชาลี  มีวงศ์   คร ู     หัวหน้า 
๒.  นางสาวสุวิมล  ภางาม  คร ู     ผู้ช่วย 
๓.  นางเนตรนภา  สุรสรณ์  คร ู     ผู้ช่วย 
๔.  นางสาวปวิตรา  สาริกา  คร ู     ผู้ช่วย 
มีหน้าที ่ รวบรวมข้อมูลจัดท าเป็นรูปเล่มและรายงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต ๒๘  และเผยแพร่เอกสารต่อไป       
 

ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด  อย่าให้เกิดผลเสียหาย
ต่อทางราชการ  หากมีปัญหาหรืออุปสรรคใดให้รายงานผู้บริหารทราบทันที  
 
  สั่ง  ณ  วันที่  ๑๕  มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 
 
                  (นายปนุพงษ์  เถาว์รินทร์) 
                               ผู้อ านวยการโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 

คณะกรรมการพิจารณารูปแบบการเขียนรายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
๑. คณะกรรมการอ านวยการ 

    ๑.๑ นายปนุพงษ์  เถาว์รินทร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์       ประธานกรรมการ 
    ๑.๒ นางธราธร  บุญเสริม  ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์     กรรมการ 

๑.๓ นางเนตรนภา  สุรสรณ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล                     กรรมการ 
๑.๔ นางณัฐธมน  วงศ์พิทักษ์  หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน      กรรมการ 
๑.๕ นางสาวปวิตรา  สาริกา  หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ                กรรมการ 
๑.๖ นายมาลา  ดวงทอง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป               กรรมการ 
๑.๗ นายชาลี  มีวงศ์   หัวหน้างานแผนงาน       กรรมการและเลขานุการ          

                                   
๒. คณะกรรมการพิจารณา รูปแบบรายงานประจ าปีของสถานศึกษา   ประกอบด้วย 
    ๒.๑ นายชาลี  มีวงศ์   หัวหน้างานแผนงาน                          ประธานกรรมการ 

๒.๒ นางเนตรนภา  สุรสรณ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล                     กรรมการ 
๒.๓ นางณัฐธมน  วงศ์พิทักษ์  หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน      กรรมการ 
๒.๔ นางสาวปวิตรา  สาริกา  หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ                กรรมการ 
๒.๕ นายมาลา  ดวงทอง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป               กรรมการ 

    ๒.๖ นายเศรษฐพงศ์  โพธิ์ศรี  ครูผู้ช่วย        กรรมการและเลขานุการ 
         
๓. ผู้จัดท ารูปเล่ม/เขียนแผ่นซีดี/เผยแพร่ทางเว็บไซด์ สพม.๒๘ 
    ๓.๑ นายชาลี  มีวงศ ์   คร ู                                           หัวหน้า 
    ๓.๒ นายเศรษฐพงศ์  โพธิ์ศรี  ครผูู้ช่วย         ผู้ชว่ย 
 
 
 
 
 
 
 

  



๒๒ 

 

รายชื่อของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 
 

๑. นายเชาวลิต  ธรสาธิตกุล   ประธานคณะกรรมการ 
๒. นายวิชัย  รสชาติ    รองประธานคณะกรรมการ 
๓. นายพรหมมี  บุราคร   กรรมการ 
๔. นายสมใจ  มณีล้ า   กรรมการ 
๕. นายแสวง  จันทอง   กรรมการ 
๖. นายพรหมมี  บุราคร   กรรมการ 
๗. พระครูวรรณสารโสภณ   กรรมการ 
๘. พระสุธิศาล  สทธิมโน   กรรมการ 
๙. นางฐิตาพร  พรรณกนกศักดิ์  กรรมการ 
๑๐. นายฉัตรชัย  อินตา   กรรมการ 
๑๑. นายสิน  ชัยวิเศษ    กรรมการ 
๑๒. นายประยูรณ์  ศิลาชัย   กรรมการ 
๑๓. นายจ ารูญ  นาคนวล   กรรมการ 
๑๔. นางสุดใจ  ดวงใจ    กรรมการ 
๑๕. นายปนุพงษ์  เถาว์รินทร์     กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



๒๓ 

 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 
เรื่อง   คณะกรรมการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวธิีการประกันคณุภาพการศึกษา  พ.ศ.  
๒๕๕๓  ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน  การศกึษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคณุภาพภายในของ
สถานศึกษา   ประกาศคณะกรรมการการประกันคณุภาพการศึกษาภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตัิเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   นโยบายการปฏิรปูการศึกษาใน
ทศวรรษท่ีสองที่ก าหนดเปา้หมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทย  และการศึกษาไทยในอนาคต  
รวมทั้งอัตลักษณแ์ละจุดเน้นของสถานศึกษา  โรงเรียนตูมพิทยานสุรณ์จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดบั
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน  และการมสี่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  ทั้ง
บุคคลทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน  ให้เหมาะสมสอดคล้องกัน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา   การประเมนิคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคณุภาพภายนอก 

 โรงเรียนตูมพิทยานสุรณ์  จึงได้ประกาศให้มีคณะกรรมการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒   ดังต่อไปนี ้

๑. นายปนุพงษ์  เถาว์รินทร์   ผู้อ านวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
๒. นายเชาวลิต  ธรสาธิตกลุ   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา     กรรมการ 
๓. นางฐิตาพร  พรรณกนกศักดิ ์   กรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 
๔. นายชาลี  มีวงศ์    ครู    กรรมการ 
๕. นายเศรษฐพงศ์  โพธิ์ศร ี   ครูผู้ช่วย           กรรมการและเลขาฯ 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๕  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 

 

                 

                                   (นายปนุพงษ์  เถาว์รินทร์) 

                ผู้อ านวยการโรงเรยีนตูมพิทยานสุรณ ์

 
 




