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ส่วนท่ี  1 
บทน า 

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 
 

1.  ความเป็นมา   ( ประวัติโรงเรียน ) 
 

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์   ( ช่ือเดิมโรงเรียนตูมวิทยา )  เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนพอกพิทยาคม  
รัชมังคลาภิเษก  ต้ังอยูํเลขท่ี 213  บ๎านตูม หมูํท่ี  1  ต าบลตูม  อ าเภอปรางค์กูํ  จังหวัดศรีสะเกษ   บนเนื้อท่ี   
ปุาสาธารณประโยชน์  “ ดงบ๎านตูม ”  มีเนื้อท่ี   52  ไรํ   1  งาน   94  ตารางวา   เปิดท าการสอนครั้งแรก        
เมื่อ ปีการศึกษา  2535  มีนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี  1  จ านวน  55  คน  อาศัยอาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ๎านตูมเป็นห๎องเรียน ตํอมาในปี  2536 ได๎ย๎ายห๎องเรียนท่ีอาคารสภาต าบลตูมและโรงเรียนบ๎านตูมตามล าดับ  
ในปีเดียวกันนี้ทํานก านันต าบลตูมนายวีรศักดิ์  ตระกูลมูลชาติ  นายจารึก  ศรีเลิส  ผ๎ูอ านวยการ โรงเรียนพอก
พิทยาคมรัชมังคลาภิเษกในสมัยนั้น  รํวมกับสภาของต าบลตูม  ผ๎ูปกครองนักเรียน  และครู – อาจารย์ท่ีท าการ
สอนอยูํ   ณ  สาขาแหํงนี้   ไ ด๎รํวมกันระดมทุนทรัพย์  เพื่อจัดสร๎างอาคารเรียนช่ัวคราวขึ้น  ณ  ท่ี
สาธารณประโยชน์   “ ดงบ๎านตูม ”  เป็นอาคารเรียนช่ัวคราว  ขนาดกว๎าง   8  เมตร  ยาว  40  เมตร  
จ านวน    5  ห๎องเรียน  จ านวน  1  หลัง  ซึ่งการด าเนินการกํอสร๎างในครั้งนี้ไมํได๎ใช๎เงินงบประมาณจาก     
ทางราชการเลย  จากการรํวมแรงรํวมใจของชุมชนอยํางเหนียวแนํนในครั้งนี้  ท าให๎โรงเรียนเป็นท่ียอมรับและ
ศรัทธาของผ๎ูปกครองนักเรียนสํงผลให๎ ผ๎ูปกครองนักเรียนสํงบุตรหลานเข๎ามาเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  เป็นประจ า
ทุกปีและในวันท่ี  8  พฤษภาคม 2540  กรมสามัญศึกษาได๎อนุมัติให๎โรงเรียนสาขาแหํงนี้เป็นโรงเรียน
มัธยมศึกษาเอกเทศโดยใช๎ช่ือวํา โรงเรียนตูมวิทยา และวันท่ี 22 กรกฎาคม  2551  ทางโรงเรียนได๎เปล่ียนช่ือ  
โรงเรียนใหมํเป็น  โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 

 ปัจจุบันโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ เปิดท าการสอนต้ังแตํช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
แผนช้ันเรียนในระบบปกติ  2 – 2 – 2 / 2 - 2 – 2  มีจ านวนนักเรียนท้ังส้ิน    คน เปิดแผนช้ันเรียนต.พ.ส. 
รํวมใจให๎โอกาสทางการศึกษา  ( นักเรียนทางเลือก )  2- 1 – 1 / 1 -1 -1  มีนักเรียนท้ังส้ิน   40  คน  ครู  
จ านวน  30  คน   พนักงานราชการ ( ครูผ๎ูสอน )  จ านวน  4  คน   พนักงานราชการ  (เจ๎าหน๎าท่ีธุรการ )  
จ านวน  1  คน   พนักงานราชการ  (นักการภารโรง ) จ านวน   1  คน  ครูอัตราจ๎าง  จ านวน  1  คน  อาคาร
เรียน  216ล / 41  ( หลังคาทรงไทย )  จ านวน  1  หลัง   อาคารเรียนกึ่งถาวร  จ านวน  1  หลัง   อาคาร
เรียนช่ัวคราวแบบมาตรฐาน  จ านวน  1  หลัง  อาคารเรียนช่ัวคราวท่ี   ชุมชนสร๎างให๎  จ านวน  2 หลัง โรง
อาหารแบบประหยัดจ านวน  1  หลัง  ส๎วมนักเรียนแบบ 6 ท่ี/27  จ านวน  1  หลัง  ส๎วมนักเรียนแบบ 6  ท่ีนั่ง  
จ านวน  1  หลัง   บ๎านพักผ๎ูบริหารจ านวน  1  หลัง   บ๎านพักครู  203 / 27  จ านวน  2  หลัง  บ๎านพักภาร
โรง/32  จ านวน 1 หลัง สนามบาสเกตบอลแบบ  fIBA  จ านวน  1  สนาม สนามบาสเกตบอลชุมชนสร๎างให๎  
จ านวน  1  สนาม หอถังประปา I. C. S   จ านวน  1 ชุด หอถังประปาชุมชนสร๎างให๎จ านวน 1  ชุด   

ผ๎ูบริหารโรงเรียนคนแรก นายสุทธิโรจน์ บุ๎งทองธนรัตน์ ด ารงต าแหนํงต้ังแตํ 11 กรกฎาคม 2540 ถึง 
30 กันยายน 2555 ปัจจุบันผ๎ูบริหารโรงเรียน  คือ นายปนุพงษ์ เถาว์รินทร์ ด ารงต าแหนํงต้ังแตํวันท่ี 26 
มีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน 
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ค าขวัญโรงเรียน 
ศึกษาดี     กีฬาเด่น    เน้นคุณธรรม    น าชุมชน 

 
 
 
 

 
 

 
 

ปรัชญาโรงเรียน 

สุสสูส    ลภเต   ปัญญ  

ต้ังใจฟังย่อมได้ปัญญา 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

คติพจน์ 
สามัคคี       มีวินัย     ใจนักกีฬา 

 
 

 
 

 
 
 

สีประจ าโรงเรียน 
เขียว  -  เหลือง 
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ต้นไม้ประจ าโรงเรียน 
ต้นล าดวน 

 
 
 
 
 

ดอกไม้ประจ าโรงเรียน 
ดอกล าดวน 

 
 
 

 
อัตลักษณ์โรงเรียน 

นักเรียนยิ้มง่าย  ไหว้สวย  เปี่ยมด้วยจิตอาสา 
 
 

 
 
 
 

อัตลักษณ์คุณธรรม 
มีวินัย  รับผิดชอบ  จิตอาสา 

 
 
 

 
 
 

เอกลักษณ์โรงเรียน 
โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 

      
 

             
   
    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

งานวิชาการ งานแผนงานและ
งบประมาณ 

งานบุคคล งานทั่วไป 

-  งานวางแผนดา้นวชิาการ 
-  งานจดัการเรียนการสอน 
-  งานพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา 
-  งานวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 
-  งานพฒันาสาระหลกัสูตรทอ้งถิ่น 
-  งานนิเทศการศึกษา 
-  งานพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา 
-  งานส่งเสริมชุมชนทางวชิาการ 
-  งานทะเบียนนกัเรียน 
-  งานคดัเลือกหนงัสือแบบเรียน 
-  งานพฒันาส่ือเทคโนโลย ี
-  งานแนะแนวและทุนการศึกษา 
-  งานห้องสมุด 
-  งานวดัผลประเมินผลเทียบโอน 
-  งานส่งเสริมพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
-  งานจดัท าระเบียบและแนวปฏิบตัิด้าน
วชิาการ 
-  งานพฒันากระบวนการเรียนรู้-  งาน
ธุรการวชิาการ 
 

-  งานจดัท าแผนการจดัการใชจ่้ายเงิน 
-  งานรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
-  งานติดตามตรวจสอบและรายงานการ
ใชง้บประมาณ 
-  งานตรวจสอบและรายงานการใช้
ผลผลิตจากงบประมาณ 
-  งานควบคุมภายใน 
- งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพือ่
การศึกษา 
-  งานวางแผนพสัดุ 
-  งานพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศ 
-  งานจดัหาพสัดุ 
-  งานควบคุมดูแลบ ารุงรักษาและ
จ าหน่ายพสัดุ 
-  งานรับเงิน  เกบ็รักษาเงินและจ่ายเงิน 
-  งานจดัท าบญัชีการเงิน 
-  งานจดัท ารายงานทางการเงิน 
 
 
 
 

-  งานวางแผน  จดัสรรอตัราก  าลงั 
-  งานการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
-  งานด าเนินการทางวนิยัและการ
ลงโทษ 
-  งานการเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น    
การยา้ย 
-    งานสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 
-  งานสั่งพกัราชการและและการให้
ลาออก 
-  งานประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
-  งานจดัท าระบบและทะเบียนประวตัิ 
-  งานออกจากราชการ 
-  การลา 
-  งานขอเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
-  งานส่งเสริมการประเมินวทิยฐานะ 
-  งานส่งเสริมการยกยอ่งเชิดชูเกยีรต ิ
-  งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม-  งาน
ส่งเสริมมาตรฐานวชิาชีพและ
จรรยาบรรณวชิาชีพ  

 

 

-  งานพฒันาระบบเครือข่ายขอ้มูล
สารสนเทศ 
-  งานวางแผนบริหารการศึกษา 
-  งานเทคโนโลยีเพือ่การศึกษา 
-  งานอาคารสถานที่ส่ิงแวดลอ้ม 
-  งานรับนกัเรียน 
-  งานประสานการจดัการศึกษาใน
ระบบ  นอกระบบ  และอธัยาศยั 
-  งานทศันศึกษา 
-  งานประชาสัมพนัธ์ 
-  งานประสานงานพฒันาเครือข่าย 
-  งานธุรการ 
-  งานส่งเสริมสนบัสนุนแระสานการจดั
การศึกษา 
-  การพฒันามาตรฐานการปฏิบตัิงาน 
-  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
-  งานประสานราชการ-  การเสนอ
ความเห็นเกีย่วกบัตั้ง  ยุบ  รวมหรือเลิก 
 
 

งานกิจการนักเรียน 

-  งานส ามะโนนกัเรียน 
-  งานกจิการนกัเรียน 
- งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
-  งานระบบช่วยเหลือนกัเรียน 
-  งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นกัเรียน 
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ภารกิจสถานศึกษา (ภารกิจตามกฎหมาย) 

1. จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา เป็นการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ปรับปรุงเพิ่มเติม 2560   มี 2 ระดับ   คือ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น      ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 

2. สภาพทั่วไป 
เขตบริการของโรงเรียน 
 เขตบริการของโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์  ประกอบด๎วย  เขตพื้นท่ีการปกครองจ านวน   1   ต าบล  
 12   หมูํบ๎าน  ได๎แกํ   บ๎านตูมหมูํ 1  บ๎านตูมหมูํ 11  บ๎านตูมหมูํ 12 บ๎านบัวกระสินธุ์  บ๎านบึง  บ๎านกระโพธิ์
ใหญํ  บ๎านกระโพธิ์น๎อย  บ๎านรงระ  บ๎านพล็อง  บ๎านขี้นาค  บ๎านตะเภา  บ๎านตรอก   
 
ลักษณะภูมิประเทศ 
            ลักษณะภูมิประเทศท่ีต้ังของโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์  สามารถสรุปโดยสังเขป ได๎ดังนี้                
                1.    พื้นท่ีท่ีเป็นพื้นท่ีราบ  30  ไรํ  เป็นพื้นท่ีลํุม 15 ไรํ  เป็นแหลํงน้ า  5  ไรํ 
 
การคมนาคมขนส่ง    

ในเขตบริการของโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์  มีเส๎นทางคมนาคมทางรถยนต์ระหวํางหมูํบ๎านตูม           
ไปบ๎านกระโพธิ์  และไปอ าเภอส าโรงทาบ ตัดผํานหน๎าโรงเรียน   แตํไมํสะดวกเพราะเป็นทางลูกรังดินแดง  
เส๎นทางไปแตํละหมูํบ๎านก็เป็นลูกรังดินแดงเชํนกัน  สํวนระยะทางไปอ าเภอปรางค์กูํเป็นทางลาดยาง สะดวกตํอ
การเดินทางไปยังตัวอ าเภอและตัวจังหวัดพอสมควร         
 
การเศรษฐกิจ 
 สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของพื้นท่ีภายในเขตบริการของโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สํวนใหญํจะขึ้นอยูํกบั
ภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก  คือ  การท านา            
 
การสาธารณสุข 

ในเขตบริการของโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์  มีจ านวนสถานบริการด๎านการแพทย์และสาธารณสุข  ดังนี ้
   โรงพยาบาลรัฐบาล      1 แหํง 
    สถานีอนามัย   1 แหํง 
    คลินิคทุกประเภท  1 แหํง 
 
 



6 

 
สรุปข้อมูลทางสังคมและภูมิศาสตร์  ปีการศึกษา 2564 
              การนับถือศาสนา 
              ประชากรในเขตบริการของโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์  นับถือศาสนาพุทธ  ร๎อยละ 100    
   บริบทชุมชน/แหล่งเรียนรู้,ภูมิปัญญาท้องถ่ินและการใช้ 

แหล่งวิชาการนอกระบบ 
-  โบราณสถานขึ้นทะเบียนแล๎ว   1 แหํง 
-  โบราณสถานยังไมํข้ึนทะเบียน   - แหํง 
-  ท่ีอํานหนังสือประจ าหมูํบ๎าน        12 แหํง 
-  ศูนย์เยาวชน          2 ศูนย์ 
-  ศูนย์กีฬาประจ าต าบล          1      ศูนย์ 

3.  สภาพปัจจุบัน 
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา  
ตารางที่  1   แสดงจ านวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายจ าแนกรายชั้น  
 และเพศ  ปีการศึกษา 2564   ( ข้อมูล  10  มิถุนายน  2564 )    ( ปกติ )       
 

ช้ันเรียน จ านวน
ห๎องเรียน 

จ านวนนักเรียน หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 2 24 13 37  
มัธยมศึกษาท่ีท่ี 2 2 17 11 28  
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 3 17 20 37  
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 7 58 44 102  
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 2 10 15 25  
มัธยมศึกษาท่ีท่ี 5 3 16 16 32  
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 3 21 16 37  
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 8 47 47 94  

รวมทั้งหมด 15 105 91 196  
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ตารางที่ 2  แสดงจ านวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายจ าแนกรายชั้น  
 และเพศ  ปีการศึกษา 2564   ( ข้อมูล  24  มิถุนายน  2564)   ( ทางเลือก )       
 

ช้ันเรียน จ านวน
ห๎องเรียน 

จ านวนนักเรียน หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 2 24 13 37  
มัธยมศึกษาท่ีท่ี 2 2 17 11 28  
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 3 17 20 37  

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 27 58 44 102  
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 12 10 15 25  
มัธยมศึกษาท่ีท่ี 5 3 16 16 32  
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 3 21 16 37  
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 8 47 47 94  

รวมทั้งหมด 15 105 91 196  
 
ตารางที่  3   แสดงจ านวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายจ าแนกรายชั้น  
 และเพศ  ปีการศึกษา 2564   ( ข้อมูล  24  มิถุนายน  2564 )   ( รวม )       
 

ช้ันเรียน จ านวน
ห๎องเรียน 

จ านวนนักเรียน หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 2 24 13 37  
มัธยมศึกษาท่ีท่ี 2 2 17 11 28  
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 3 17 20 37  

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 27 58 44 102  
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 12 10 15 25  
มัธยมศึกษาท่ีท่ี 5 3 16 16 32  
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 3 21 16 37  
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 8 47 47 94  

รวมทั้งหมด 15 105 91 196  
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ตารางท่ี  4    ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์  ปีการศึกษา  2564 
 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ระดับ วุฒิ

การศึกษา 
วิชาเอก 

1 นายปนุพงษ์  เถาว์รินทร์ ผ๎ูอ านวยการ
โรงเรียน 

คศ.3 กศ.ม. บริหารการศึกษา 

2 นางธราธร  บุญเสริม ผ๎ูชํวย
ผ๎ูอ านวยการ 

คศ.3 กศ.บ คณิตศาสตร์ 

3 นายชาลี  มีวงศ์ ครู คศ.3 วท.บ 
วท.ม. 
กศ.ม. 

เคมี 
 วิทยาศาสตร์ศึกษา  
บริหารการศึกษา 

4 นางสาวปวิตรา  สาริกา ครู คศ.3 วท.บ 
 

กศ.ม 

วิทยาการ 
คอมพิวเตอร์ 

บริหารการศึกษา 
5 นางณัฐธมน  วงศ์พิทักษ์ ครู คศ.2 วท.บ. 

กศ.ม. 
ชีววิทยาประยุกต์ 

วิชาชีพครู 
บริหารการศึกษา 

6 นางสาวศิวาภรณ์  บุญเสริม ครู คศ.2 ค.บ. จิตวิทยาและการ 
แนะแนว 

คณิตศาสตร์ 
7 นายทัณฑธร  แสงมาศ ครู ค.ศ. 2  ศศ.บ. 

 
กศ.ม. 

บรรณารักษ์ศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์ 

บริหารการศึกษา 
8 นายมาลา  ดวงทอง ครู ค.ศ.1 วศ.บ วิศวกรรมเครื่องกล 
9 นางสาววิยะดา  นามวัฒน ์ ครู ค.ศ.1 ค.บ. สังคมศึกษา 
10 นางสาวภฑิลาพัทธ์  เงางาม ครู ค.ศ.1 

 
 

วท.บ. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการ

อาหาร 
11 นายเอกรินทร์  กฐินเทศ ครู ค.ศ.1 ค.บ. พลศึกษา 
12 นายอภิเดช  กิริยะ ครู ค.ศ.1 ศศ.บ คหกรรมศาสตร์ 

ศึกษา 
13 นางสาวฐิติยาพร  สนิท ครู ค.ศ.1 ค.บ. ภาษาไทย 
14 นางสาวอลิสา  บุญอยูํ ครู ค.ศ.1 ค.บ. แนะแนว 
15 นางสาวจิตอารี  ทองมันปู ครู ค.ศ.1 ค.บ. ภาษาไทย 
16 นางสาวปวีณา  กระสังข์ ครู ค.ศ.1 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
17 นางศุภรดา  แดงบุญเลิศ ครู ค.ศ.1 ค.บ. ภาษาจีน 
18 นายติยพัฒน์  เสนาน๎อย ครู ค.ศ.1 ค.บ. คณิตศาสตร์ 
19 นายพลวรรตน์  บุญสม ครู ค.ศ.1 ค.บ. สังคมศึกษา 
20 นายชัยยันต์  ถาพันธ์ ครู ค.ศ.1 ค.บ. พลศึกษา 
21 นางสาวทิวาพร  สังขวัน ครู ค.ศ.1 ค.บ. ภาษาไทย 
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22 นางสาวสุวนันท์  ประชัน ครู ค.ศ.1 ค.บ. ชีววิทยา 
23 นางสาวอรณีย์  งามพรม ครู ค.ศ.1 ค.บ. ภาษาไทย 
24 นายเศรษฐพงศ์  โพธิ์ศรี ครู ค.ศ.1 ค.บ. ฟิสิกส์ 
25 นายชัยประเสริฐ  บุญเสริม พนักงาน

ราชการ 
- ค.บ. 

กศ.ม. 
วิทยาศาสตร์ 

บริหารการศึกษา 
26 นางสาวอรณิชชา  วันงาม พนักงาน

ราชการ 
- บธ.บ. การบัญชี 

27 นางสาวสุธาทิพย์  วิเศษชาติ ครูธุรการ - ศศ.บ. ภาษาไทย 
28 นายพลวัต  ช่ืนชม พนักงาน

ราชการ 
- ม. 6  

29 นายพล  แสงมาศ ลูกจ๎าง -   
30 นายสมคิด  จันทร์ประเสริฐ ลูกจ๎าง -   
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ตารางที่  5     แสดงข้อมูลสภาพ/ความพอเพียงของอาคารเรียน อาคารประกอบและครุภัณฑ์พื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ จ านวน 
ท่ีม ี

จ านวน 
ท่ีควรมี 

ขาด/เกิน หมายเหตุ 
(เกณฑ์การวิเคราะห์ความขาด) 

อาคารเรียน (หลัง) 4 4 - ต้ังให๎กับโรงเรียนท่ีขาดแคลน
ต้ังแตํ 6 ห๎องเรียนขึ้นไป  ห๎องเรียน (ห๎อง) 21 21 - 

อาคารประกอบ     
 ห๎องส๎วม (ท่ี) 26 26 - นร.ชาย  ส๎วม 3 ท่ี ปัสสาวะ 2 ท่ี 

อํางล๎างมือ 2 ท่ี / นร.ไมํ> 100  
คน นร.หญิง ส๎วม 5 ท่ี อํางล๎างมือ 
4 ท่ี / นร.ไมํ> 100  คน 

 บ๎านพักครู (หลัง) 3 3 -  
 อาคารฝึกงาน (หลัง) 1 1 -  
 อาคารอเนกประสงค์ (หลัง) - 1 -1 นร.ไมํ <  120 คน 
 หอประชุม (หลัง) - 1 -1  
 โรงอาหาร (หลัง) 1 1 -  
ครุภัณฑ์พื้นฐาน     
 โทรศัพท์ (เลขหมาย) - - - < 300 คน 1 เลขหมาย เพิ่มข้ึนอีก 

1 เลขหมายในทุก ๆ  300 คน 
 คอมพิวเตอร์ (เครื่อง) 20 50 -30  

ล าดับ รายการ จ านวน 
1 อาคารเรียน  216ล/41  ( หลังคาทรงไทย ) 1  หลัง 
2 อาคารเรียนกึ่งถาวร 1  หลัง 
3 อาคารเรียนช่ัวคราวแบบมาตรฐาน 1  หลัง 
4 อาคารเรียนช่ัวคราวท่ีชุมชนสร๎างให๎ 2  หลัง 
5 โรงอาหารแบบประหยัด 1  หลัง 
6 ส๎วมนักเรียนแบบ  6  ท่ี/27 1  หลัง 
7 ส๎วมนักเรียนแบบ  6  ท่ีนั่ง 1  หลัง 
8 บ๎านพักผ๎ูบริหาร 1  หลัง 
9 บ๎านพักครู  203 / 27 2  หลัง 
10 บ๎านพักภารโรง / 32 1  หลัง 
11 สนามบาสเกตบอลแบบ  FIBA 1  สนาม 
12 สนามบาสเกตบอลชุมชนสร๎างให๎ 1  สนาม 
13 หอถังประปา  I.C.S. 1  หลัง 
14 หอถังประปาชุมชนสร๎างให๎ 1  หลัง 

   ตารางที่   5     ข้อมูลด้านอาคารสถานที ่   
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                     โรงเรียนในเขตพื้นทีบ่ริการของโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 

  โรงเรียนบ๎านตูม 
  โรงเรียนบ๎านขี้นาค 
  โรงเรียนบ๎านตะเภา 
  โรงเรียนบ๎านบึงกระโพธิ์ 
                        
 

 หมู่บ้านในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 
                      บ๎านตูม  หมูํ  1              บ๎านตูม  หมูํ  11 บ๎านตูม  หมูํ  12 
                      บ๎านบัวกระสินธุ์             บ๎านบึง                    บ๎านกระโพธิ์ใหญํ         
                      บ๎านกระโพธิ์น๎อย            บ๎านรงระ                 บ๎านพลอง 
                      บ๎านขี้นาค                    บ๎านตะเภา               บ๎านตรอกบ๎านไผํ 
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รายช่ือคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
1. นายจักรพงษ์  จันเสน      ประธานคณะกรรมการ          ผ๎ูทรงคุณวุฒิ 
2. นายสมใจ  มณล้ า      รองประธานคณะกรรมการ     ผ๎ูทรงคุณวุฒิ 
3. นายมาลา  ดวงทอง      กรรมการ             ผ๎ูแทนครู 
4. นางนราทร  ธรสาธิตกุล      กรรมการ             ผ๎ูแทนองค์กรชุมชน 
5. นางฐิตาพร  พรรณกนกศักดิ์   กรรมการ             ผ๎ูแทนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
6. นายภาษิต  แสงมาศ      กรรมการ    ผ๎ูแทนศิษย์เกํา 
7. เจ๎าอธิการดอน  จันทะโธโต    กรรมการ    ผ๎ูแทนพระภิกษุสงฆ์ 
8. นางสาวภัทรวรรณ  แสงมาศ  กรรมการ    ผ๎ูแทนผ๎ูปกครอง 
9. นายปนุพงษ์  เถาว์รินทร์ กรรมการและเลขานุการ   ผ๎ูอ านวยการสถานศึกษา 
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4.   ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา   (ผลงานย้อนหลัง ) 

 
ตารางที่  6  ผลการประเมินตามมาตรฐาน 14  มาตรฐานของ สมศ.  ( รอบ 2 ) 
 

ด้านผู้เรียน (ระดับปฐมวัย) ด้านผู้เรียน (ระดับประถม-มัธยม) 
มฐ.
1 

มฐ.
2 

มฐ.
3 

มฐ.
4 

มฐ.
5 

มฐ.
6 

มฐ.
7 มฐ.1 มฐ.2 มฐ.3 มฐ.4 

มฐ.
5 มฐ.6 มฐ.7 

- -  - - - - - 
ดี

มาก 
ดี

มาก 
ดี

มาก 
ดี

มาก 
พอ 
ใช ้

ดี
มาก 

ดี
มาก 

        

ด้านครู ด้านผู้บริหาร Average ผลประเมิน 
มฐ.9 มฐ.10 มฐ.10 มฐ.11 มฐ.12 มฐ.13 มฐ.14 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ผ่านเกณฑ์ 
 

1.  ด้านสิทธิและโอกาสทางการศึกษา  
โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์  ได๎ด าเนินการจัด  สํงเสริมและสนับสนุนให๎ประชากรวัยเรียน กลํุมอายุ      

13 - 18 ปี  เข๎าเรียนในระดับ มัธยมศึกษาตอนต๎น และมัธยมศึกษาตอนปลาย       
 

2.  ด้านคุณภาพการศึกษา 
 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์  มุํงจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผ๎ูเรียนให๎เป็นคนดี คนเกํง และมี
คุณธรรม โดยพัฒนาครู ปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน โดยยึดผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ ท้ังนี้ ในปีการศึกษา 2559-
2560 ได๎ด าเนินการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  และช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6   
 
 3)  จ านวนนักเรียนท่ีรายงาน  10  มิถุนายน 2563   จ านวน  528   คน 
  จ านวนนักเรียนท่ีเรียนอยูํปัจจุบัน  503  คน  ออกกลางคัน  -  คน 
  ท่ีมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริม
สุขภาพ (สสส.)………528………คน คิดเป็นร๎อยละ…100………. 
 4)  จ านวนนักเรียนท่ีมีน้ าหนักสํวนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย…528…คน คิดเป็นร๎อยละ 100 
 5)  จ านวนนักเรียนท่ีมีความบกพรํองเรียนรํวม……...คน   คิดเป็นร๎อยละ….…... 
 6)  จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ………...………คน   คิดเป็นร๎อยละ……... 
 7)  จ านวนนักเรียนปญัญาเลิศ…….………-……………..…คน   คิดเป็นร๎อยละ….-….. 
 8)  จ านวนนักเรียนต๎องการความชํวยเหลือเป็นพิเศษ………คน   คิดเป็นร๎อยละ…..... 
 9)  จ านวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน (ปัจจุบัน) ……-...คน   คิดเป็นร๎อยละ…-…... 
 10)  สถิติการขาดเรียนจากปีการศึกษา  2563  …….คน   คิดเป็นร๎อยละ…….. 
 11) จ านวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ าช้ัน        .......-........... คน   คิดเป็นร๎อยละ…-….. 
 12) จ านวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตรปีการศึกษา  2563 
   ม.3               จ านวน........38.........คน  คิดเป็นร๎อยละ…100…....  ( นักเรียน  38  คน ) 
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   ม.6               จ านวน.......30..........คน  คิดเป็นร๎อยละ…100….... ( นักเรียน  30  คน ) 
 13) อัตราสํวนครู : นักเรียน = …1………..: ……17…..…   
 14) จ านวนนักเรียนท่ีเข๎ารํวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ  
ภายในและภายนอกหลักสูตร  จ านวน ………528…..คน    คิดเป็นร๎อยละ ……100…….. 
 15) จ านวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเป็นลูกท่ีดีของพํอ แมํ ผ๎ูปกครอง  (คุณภาพระดับดีขึ้นไป) 
จ านวน  ………528………... คน    คิดเป็นร๎อยละ ……100……..… 
 16) จ านวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน (คุณภาพระดับดีขึ้นไป) 
จ านวน ………528………คน      คิดเป็นร๎อยละ …100……..… 
 17) จ านวนนักเรียนท่ีท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ตํอสังคมท้ังในและนอกประเทศ 
จ านวน…………528……….. คน  คิดเป็นร๎อยละ ……100…….. 
 18) จ านวนนักเรียนท่ีมีบันทึกการเรียนรู๎จากการอํานและการสืบค๎นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอยําง
สม่ าเสมอ (คุณภาพระดับดีขึ้นไป)  จ านวน ………528……….. คน  คิดเป็นร๎อยละ …100……….. 
 19) จ านวนนักเรียนท่ีผํานการประเมินความสามารถด๎านการคิดตามท่ีก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา  
(คุณภาพระดับดีขึ้นไป)  จากปีการศึกษา  2563   จ านวน…528……..คน  คิดเป็นร๎อยละ ..100…. 
 20) จ านวนนักเรียนท่ีผํานเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข๎ากับสังคมตามท่ีก าหนดใน
หลักสูตรสถานศึกษา  (คุณภาพระดับดีขึ้นไป) จากปีการศึกษา  2563   จ านวน……528……คน                 
คิดเป็นร๎อยละ …100……. 
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5. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์  ได้ก าหนดโครงสร้างเวลาเรียน  ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน 

มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอน

ปลาย 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
     ภาษาไทย 120(3 นก.) 120(3 นก.) 120(3 นก.) 240(6 นก.) 
     คณิตศาสตร์ 120(3 นก.) 120(3 นก.) 120(3 นก.) 240(6 นก.) 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120(3 นก.) 120(3 นก.) 120(3 นก.) 240(6 นก.) 
     สังคมศึกษา ศาสนา และ 
     วัฒนธรรม 

- ประวัติศาสตร์ 
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
- หน๎าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม  

และการด าเนินชีวิตในสังคม 
- เศรษฐศาสตร์ 
- ภูมิศาสตร์ 

160(4 นก.) 
 

40 (1 นก.) 
40 (1 นก.) 

 
    
   80(2 นก.) 

 

160(4 นก.) 
 

40 (1 นก.) 
40 (1 นก.) 

 
 

80(2 นก.) 

160(4 นก.) 
 

40 (1 นก.) 
40 (1 นก.) 

 
 

80(2 นก.) 

320(8 นก.) 
 

80 (2 นก.) 
 
 

     240(6 นก.) 

      สุขศึกษาและพลศึกษา 80(2 นก.) 80(2 นก.) 80(2 นก.) 120(3 นก.) 
      ศิลปะ 80(2 นก.) 80(2 นก.) 80(2 นก.) 120(3 นก.) 
     การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80(2 นก.) 80(2 นก.) 80(2 นก.) 120(3 นก.) 
     ภาษาตํางประเทศ 120(3 นก.) 120(3 นก.) 120(3 นก.) 240(6 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 
880 

(22 นก.) 
880 

(22 นก.) 
880 

(22 นก.) 
1,640 

(41นก.) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    กิจกรรมแนะแนว 
    กิจกรรมนักเรียน 
     - ลูกเสือ -เนตรนารี /ยุวกาชาด 
       ผ๎ูบ าเพ็ญประโยชน์ /นักศึกษา
วิชาทหาร 
     - ชมรม / ชุมนุม 
   กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

120 
40 
 

40 
 

30 
10 

120 
40 
 

40 
 

30 
10 

120 
40 
 

40 
 

30 
10 

360 
120 

 
120 

 
90 
30 

รายวิชา / กิจกรรมทีโรงเรียนจัด
เพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น ปีละ  200 ชั่วโมง 

ไม่น้อยกว่า 1,600 
ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่เกิน  1,200 ช่ัวโมง/ปี 
รวม 3  ปี  ไม่น้อย 

กว่า   3,600 ช่ัวโมง 
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6.   แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
 1) ห๎องสมุดมีขนาด.........180........ ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห๎องสมุด …11,359… เลํม 
การสืบค๎นหนังสือและการยืม-คืน ใช๎ระบบLibrary  2007    
   จ านวนนักเรียนท่ีใช๎ห๎องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉล่ีย......320...... คน ตํอ วันคิดเป็น
ร๎อยละ....63.62............ของนักเรียนท้ังหมด 

2) ห๎องปฏิบัติการ 

  ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    จ านวน ……4…………. ห๎อง 
   ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    จ านวน ……1…………. ห๎อง 
   ห๎องปฏิบัติการทางภาษา        จ านวน ………1………. ห๎อง 
   ห๎อง (ระบุ)..คุณภาพการศึกษา.....      จ านวน ………2………. ห๎อง 
 3) คอมพิวเตอร์ จ านวน ........50............ เครื่อง 
 ใช๎เพื่อการเรียนการสอน ........40........... เครื่อง 
  ใช๎เพื่อสืบค๎นข๎อมูลทางอินเทอร์เน็ต .......5.......... เครื่อง 
  จ านวนนักเรียนท่ีสืบค๎นข๎อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาท่ีรายงาน  
 เฉล่ีย.....120....... คน ตํอวัน  คิดเป็นร๎อยละ......23.86..........ของนักเรียนท้ังหมด 
 ใช๎เพื่อการบริหารจัดการ              ……….5.………. เครื่อง 
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4) แหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จ านวนคร้ัง/ป ี

ช่ือแหลํงเรียนรู๎ 
1.  ห๎องคุณภาพ  1 
2.  ห๎องคุณภาพ  2 
3.  ห๎องสมุด 
4.  ห๎องอัจฉริยะ 
5.  ห๎องวิทยาศาสตร์ 
6.  ห๎องฟิสิกส์ 
7.  ห๎องเคมี 
8.  ห๎องชีววิทยา 
9.  ห๎องพยาบาล 
10.  ห๎องดนตรี 
11.  ห๎องคหกรรม 
12.  ห๎องชํางยนต์ 
13.  ห๎องพุทธศาสนา 
14.  ห๎องสหกรณ์ 
15.  ห๎องวิชาการ 
16.  ห๎องภาษาไทย 
17.  ห๎องคณิตศาสตร์ 
18.  ห๎องภาษาตํางประเทศ 

200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
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5) แหลํงเรียนรู๎ภายนอกโรงเรียน   

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 
จ านวนคร้ัง/ป ีช่ือแหลํงเรียนรู๎ 

1.  ปราสาทปรางค์กูํ 
2.  โรงเรือนเล้ียงไกํบ๎านบึง 
3.  กลํุมแมํบ๎านตัดเย็บเส้ือผ๎า อ.บ.ต. ผักไหม 
4.  โรงผลิตปุ๋ยชีวภาพต าบลกูํ 
5.  กลํุมทอผ๎าไหม อ.บ.ต. ผักไหม 
6.  ศูนย์การเรียนรู๎เพื่อการเกษตรต าบลตูม 
7.  เศรษฐกิจพอเพียงบ๎านรงระ 
ฯลฯ 

2 
2 
2 
2 
2 
40 
10 

 
  7) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู 
นักเรียน ในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
   7.1 ช่ือ-สกุล นายสุตพงศ์ ศรีดาฮด ให๎ความรู๎เรื่อง ดนตรีไทย 
สถิติการให๎ความรู๎ในโรงเรียนแหํงนี้ จ านวน…………10…………..ครั้ง/ปี 
   7.2 ช่ือ-สกุล นางสาวอัมรา  บุญประเสริฐ   ให๎ความรู๎เรื่อง นาฎศิลป์ไทย 
สถิติการให๎ความรู๎ในโรงเรียนแหํงนี้ จ านวน………20……………..ครั้ง/ปี 
   7.3  ช่ือ – สกุล  นายสิน  ชัยวิเศษ   ให๎ความรู๎เรื่องพิธีการด๎านประเพณีตํางๆ ของชุมชน   
สถิติการให๎ความรู๎ในโรงเรียนแหํงนี้  จ านวน...............  3 .......................... ครั้ง / ปี 
   7.4  ช่ือ – สกุล  นายเชาวลิต  ธรสาธิตกุล   ให๎ความรู๎เรื่องการเกษตรทฤษฎีใหมํ   
สถิติการให๎ความรู๎ในโรงเรียนแหํงนี้  จ านวน...............  3 .......................... ครั้ง / ปี 
   7.5  ช่ือ – สกุล  นายพิชัย  ธรสาธิตกุล   ให๎ความรู๎เรื่องการท าปุ๋ยหมักชีวภาพ   
สถิติการให๎ความรู๎ในโรงเรียนแหํงนี้  จ านวน...............  3 .......................... ครั้ง / ปี 
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8.   ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
  ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา 
โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 
 
 

ชนะเลิศ 
การสํงเสริมด๎านวัฒนธรรมไทย 

สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 

โรงเรียนต๎นแบบ 
การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู๎ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ครู (ระบุช่ือ) 
๑.  นางเนตรนภา  สุรสรณ์ 
๒.  นางธราธร  บุญเสริม 
๓.  นางสาวสุวิมล  ภางาม 
 
๔.  นางสาวลลิดา แหวนวงษ ์
๕.  นางอมลวรรณ หอมทรง 
๖.  นางณัฐธมน  วงศ์พิทักษ์ 
๗.  นายชาลี  มีวงศ์ 
๘.  นางสาวปวิตรา  สาริกา 
๙.  นายสุตพงศ์  ศรีดาฮด 

 
ครูผ๎ูสอนกลํุมสาระคณิตศาสตร์ดีเดํน 
ครูผ๎ูสอนกลํุมสาระคณิตศาสตร์ดีเดํน 
ครูผ๎ูสอนกลํุมสาระภาษาตํางประเทศ
ดีเดํน 
ครูผ๎ูสอนกลํุมสาระสังคมศึกษาดีเดํน 
ครูผ๎ูสอนกลํุมสาระสังคมศึกษาดีเดํน 
ครูผ๎ูสอนกลํุมสาระวิทยาศาสตร์ดีเดํน 
ครูผ๎ูสอนกลํุมสาระวิทยาศาสตร์ดีเดํน 
ครูผ๎ูสอนกลํุมสาระการงานอาชีพฯดีเดํน 
ครูผ๎ูสอนกลํุมสาระศิลปะดีเดํน 

 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 
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ส่วนที่  2 

การศึกษาสถานภาพ 
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รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย       
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  คศช.        
 นโยบายรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2563     

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  กลยุทธ์  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับท่ี 12      
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ      
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  กลยุทธ์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ยโสธร   
การศึกษาสถานภาพของโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์      

 
 

 
 

 
 

   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
  รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2560  ก าหนดเรื่องสิทธิและเสรีภาพของ
ปวงชนชาวไทยท่ีเกี่ยวข๎องกับการศึกษาไว๎ดังนี ้
  หมวด 3  สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 
  มาตรา 49  บุคคลยํอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมํน๎อยกวําสิงสองปี ท่ีรัฐจะต๎องจัด
ให๎อยํางท่ัวถึงและมีคุณภาพ  โดยไมํเก็บคําใช๎จํายผ๎ูยากไร๎  ผ๎ูพิการ  หรือทุพพลภาพ  หรือผ๎ูอยูํในภาวะ
ยากล าบาก  ต๎องได๎รับสิทธิตามวรรคหนึ่งและการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให๎ได๎รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น 
  หมวด 5  แนวนโยบายพื้นฐานแหํงรัฐ 
  มาตรา 80  รัฐต๎องด าเนินการตามแนวนโยบายด๎านสังคม  การสาธารณาสุข  การศึกษาและ
วัฒนธรรม  ดังตํอไปนี ้
  1)  ค๎ุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน  สนับสนุนการอบรมเล้ียงดูและให๎การศึกษาปฐมวัย  
สํงเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย  เสริมสร๎างและพัฒนาความเป็นปึกแผํนของสถาบันครอบครัวและ
ชุมชน  รวมท้ังต๎องสังเคราะห์และจัดสวัสดิการให๎แกํผ๎ูสูงอายุ  ผ๎ูยากไร๎  ผ๎ูพิการหรือทุพพลภาพ  และผ๎ูอยูํใน
สภาวะยากล าบาก  ให๎มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได๎ 

กรอบแนวคิดในการพัฒนา 

ส่วนที่  2 
การศึกษาสถานภาพของโรงเรียนตมูพทิยานุสรณ์ 

  การบริหารจัดการศึกษา  เพื่อน าไปสํูการพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้น  จ าเป็นอยํางยิ่ง   ท่ีจะต๎อง
วิเคราะห์ภารกิจ  วิเคราะห์สภาพแวดล๎อมท่ัวไป  สภาพแวดล๎อมภายนอกและสภาพแวดล๎อมภายในของสถานศึกษา   
เพื่อน าไปก าหนดทิศทางการพัฒนาให๎สอดคล๎องเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน  และสนองความต๎องการของผ๎ูมีสํวนได๎
สํวนเสียประโยชน์ในการจัดการศึกษาและค านึงถึงบริบทท่ีส าคัญท่ีสํงผลกระทบตํอการจัดการศึกษาประกอบด๎วย 
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  2)   สํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบสุขภาพท่ีเน๎นการสร๎างเสริมสุขภาพ  อันน าไปสํูสุข
ภาวะท่ียั่งยืนของประชาชน  รวมท้ังจัดและสํงเสริมให๎ประชาชนได๎รับบริการสาธารณสุขท่ีมีมาตรฐานอยําง
ท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  และสํงเสริมให๎เอกชนและชุมชนมีสํวนรํวมในการพัฒนาสุขภาพและการจัดบริการ
สาธารณสุข   โดยผ๎ูมีหน๎าท่ีให๎บริการดังกลําวซึ่งได๎ปฏิบัติหน๎าท่ีตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม  ยํอมได๎รับ
ความค๎ุมครองตามกฎหมาย 
  3)   พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให๎สอดคล๎อง
กับความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  จัดให๎มีแผนการศึกษาแหํงชาติ  กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษา
ของชาติ  จัดให๎มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรให๎ก๎าวหน๎าทันการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก  รวมท้ั ง
ปลูกฝังให๎ผ๎ูเรียนมีจิตส านึกของความเป็นไทย  มีระเบียบวินัย  ค านึงถึงประโยชน์สํวนรวม  และยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  4)    สํงเสริมและสนับสนุนการกระจายอ านาจ  เพื่อให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ชุมชน         
องค์การทางศาสนา และเอกชน จัดและมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ให๎ทําเทียมและสอดคล๎องกับแนวนโยบายพื้นฐานแหํงรัฐ 
  5)  สํงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยในศิลปะวิทยาการแขนงตําง ๆ และเผยแพรํข๎อมูล 
ผลการศึกษาวิจัยท่ีได๎รับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยจากรัฐ 
  6)  สํงเสริมและสนับสนุนความรู๎ รักสามัคคีและการเรียนรู๎  ปลูกจิตส านึกและเผยแพรํ
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ   ตลอดจนคํานิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

3) จุดเน๎นการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 6 ด๎าน คือ 

- ครู เพื่อแก๎ปัญหาครูไมํครบช้ัน สอนไมํตรงเอก ภาระงานเยอะ ขาดขวัญและก าลังใจ โดยมีแนวทาง
ด าเนินงาน อาทิ โครงการคุรุทายาท, ทุนครูระดับอุดมศึกษา, ราชภัฏเป็นเลิศ (ด๎านครู), มหาวิทยาลัยพี่เล้ียง, 
พัฒนาครูชํวงปิดภาคเรียน, ปรับปรุงเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ, ปรับปรุงบ๎านพักครู เป็นต๎น 

- หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู๎ เพื่อแก๎โจทย์เด็กเรียนมาก ไมํมีความสุข และผลสัมฤทธิ์ต่ า โดยใช๎แนว
ทางการปฏิรูปหลักสูตรส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา, การตั้งกรมวิชาการ, โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู๎, STEM Education, กระบวนการ BBL, ทวิ
ศึกษา, การจัดท ามาตรฐานภาษาอังกฤษ, Boot-camp เป็นต๎น 

- พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลํงเรียนรู๎ เพื่อการผลิตพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคล๎องกับความ
ต๎องการของการพัฒนาประเทศ เพื่อสํงเสริมการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาท่ีเป็นความต๎องการของประเทศ, 
ยกระดับมาตรฐานฝีมือ, แก๎ปัญหาขาดแคลนก าลังแรงงานสายวิชาชีพ และงานวิจัยท่ีไมํสามารถน าไปใช๎ได๎จริง 
โดยใช๎แนวทางการสร๎างคํานิยมอาชีวศึกษา, ทุนการศึกษาด๎านวิชาชีพ, ทวิศึกษา, ทวิภาคี, อาชีวศึกษาสํูสากล, 
ปรับเกณฑ์การสรรหาและบรรจุครู, อาชีวะ/อุดมศึกษาเป็นเลิศ, ทุนให๎ยืมสาขาขาดแคลน, ภาษาอังกฤษ เป็น
ต๎น 

- การประเมินและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา เพื่อสํงเสริมการประเมินครู, การศึกษาตํอในแตํละระดับ, 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ผ๎ูเรียนและสถานศึกษา โดยการสร๎างกรอบมาตรฐานการประเมิน, ก าหนดแนวทางการ
คัดเลือกบุคคลเข๎าศึกษาตํอในระดับอุดมศึกษา, การทดสอบผําน/ซ้ าช้ัน ป.6 ม.3 ม.6, พัฒนาแบบทดสอบ
การศึกษามาตรฐานระดับชาติ, สร๎างเครื่องมือ ระบบ วิธีประเมิน/ประกนัคุณภาพ เป็นต๎น 
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- ICT เพื่อการศึกษา เพื่อปรับปรุงโครงสร๎างพื้นฐาน พัฒนาระบบฐานข๎อมูล และระบบการจัดการเนื้อหาสาระ/
องค์ความรู๎ โดยใช๎แนวทางการจัดท าแผนแมํบทเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและแผนแมํบทเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารงาน มีการบูรณาการงบประมาณ ICT และโครงการ DLTV เป็นต๎น 

- การบริหารจัดการ เพื่อให๎มีระบบงบประมาณท่ีสอดคล๎องกับการด าเนินงาน การก ากับดูแลท่ีมีประสิทธิภาพ 
ท่ีมีการบูรณาการและกระจายอ านาจ โดยใช๎แนวทางของระบบคูปองเพื่อการศึกษา การจัดสรรงบประมาณ
ตามกรอบปฏิรูปการศึกษา จัดกลํุม Cluster การปรับโครงสร๎าง และปรับปรุงระเบียบในการเข๎าสํูต าแหนํงและ
ความก๎าวหน๎าในต าแหนํงผ๎ูบริหารในพื้นท่ี 

นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปีงบประมาณ 2564   

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วิสัยทัศน์ 
การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผ๎ูเรียนได๎รับการเรียนรู๎ตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพ โดยยึด หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
พันธกิจ 
พัฒนาระบบบริหารจัดการให๎มีประสิทธิภาพ 
สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย โดยการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน 
พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข๎าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 
ค่านิยม TEAMWINS 
T = Teamwork การท างานเป็นทีม 
E = Equality of Work ความเสมอภาคในการท างาน 
A = Accountability ความรับผิดชอบ 
M = Morality and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์ 
W = Willingness ความมุํงมั่นต้ังใจท างานอยํางเต็มศักยภาพ 
I   = Improvement การพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องสม่ าเสมอ 
N = Network and Communication การเป็นเครือขํายท่ีมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีตํอกัน 
S = Service Mind การมีจิตมุํงบริการ 
 
               เป้าประสงค์รวม 
ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
 ผ๎ูเรียนได๎รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพ อยํางท่ัวถึง และ 
เทําเทียม 
 
                ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม 
- คะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (3.8300) 
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- ร๎อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสของการด าเนินงานของหนํวยงาน (ร๎อยละ 82) 
- ร๎อยละของก าลังแรงงานท่ีส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นขึ้นไป (ร๎อยละ 60) 
- ร๎อยละท่ีเพิ่มข้ึนของคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (เพิ่มข้ึนร๎อย
ละ  3  ของปีท่ีผํานมา) 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
พัฒนาระบบบริหารจัดการให๎มีประสิทธิภาพ 
พัฒนาและสํงเสริมการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช๎ในการบริหาร การบริการและ 
การเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา ตามอัธยาศัย 
    สํงเสริมการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวนในการกระจายโอกาสทางการศึกษาและ 
การเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข๎าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ 
               เปูาประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
หนํวยงานมีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
  2. ผ๎ูรับบริการมีและใช๎ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหาร การบริการ และการเรียนรู๎ 
ผ๎ูเรียนได๎รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
  4. ผ๎ูเรียนได๎รับโอกาสทางการศึกษาอยํางท่ัวถึงและเทําเทียม 
5. ข๎าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความก๎าวหน๎าในวิชาชีพมีศักยภาพในการปฏิบัติงานและการจัด
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 
กลยุทธ์ 
พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ 
เรํงรัด ปรับปรุง แก๎ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข๎อบังคับให๎เอื้อตํอการปฏิบัติงาน 
พัฒนาระบบเครือขํายอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาให๎ครอบคลุมและมีเสถียรภาพตอบสนอง ความต๎องการใช๎งาน 
พัฒนาระบบฐานข๎อมูลกลางด๎านการศึกษาของประเทศให๎เป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบันและทันตํอการใช๎งาน 
สร๎างส่ือ คลังส่ือและแหลํงเรียนรู๎ดิจิทัลท่ีสามารถเข๎าถึงได๎งํายและสะดวก 
พัฒนาและสํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการท างานและการบริการให๎มีประสิทธิภาพ 
จัดหาทรัพยากรพื้นฐานด๎านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใช๎ในการบริหาร การบริการและ การเรียนรู๎ อยํางพอเพียง 
ท่ัวถึงและเหมาะสมกับการแสวงหาความรู๎และจัดการองค์ความรู๎อยํางตํอเนื่อง พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาสาระ 
ส่ือการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียน  การสอน การนิเทศ การวัด ประเมินผลให๎ทันกับความก๎าวหน๎า
และการเปล่ียนแปลงทางวิทยาการ สอดคล๎องกับความต๎องการของกลํุมเปูาหมาย และทิศทางการพัฒนา
ประเทศ สํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยกระดับคุณภาพการศึกษา สร๎างอาชีพ สร๎างความสมานฉันท์และเสริมสร๎างความมั่นคง  ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต๎พัฒนางานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู๎สํูการพัฒนาการศึกษา สํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการจัด 
และสนับสนุนการจัดการศึกษา สนับสนุนให๎ผ๎ูเรียนได๎รับการศึกษาข้ันพื้นฐานท้ังในระบบและนอกระบบให๎
ผ๎ูเรียนตามสิทธิ ท่ีก าหนดไว๎ 
14.  เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให๎ผ๎ูเรียนสามารถ
เข๎าถึงโอกาสทางการเรียนรู๎ได๎อยํางหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นท่ี และเปูาหมาย 
15.  พัฒนากฎ ระเบียบหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎
สอดคล๎องกับบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไปปรับปรุงระบบการประเมินวิทยฐานะและสมรรถนะครูให๎สัมพันธ์กับ
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ผลสัมฤทธิ์ของผ๎ูเรียนพัฒนาข๎าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพด๎วยรูปแบบท่ี
หลากหลายรวมท้ังน าเทคโนโลยีมาใช๎ในกระบวนการพัฒนาน าไปสํูการพฒันาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของ
สังคมไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ 
 
1. วิสัยทัศน์ 

“ เมืองนําอยูํ  ประตูการค๎า  การทํองเท่ียว  อารยธรรมขอมโบราณ เป็นเลิศด๎านกีฬา น าสินค๎าเกษตร 
มาตรฐาน และปลอดภัยสํูครัวโลก  ” 
 
2. ค่านิยม 
 “มองการณ์ไกล ใสํใจบริการ ท างานมุํงผลสัมฤทธิ์ จิตมีคุณธรรม น๎อมน าความพอเพียง” 
 
3. พันธกิจ 
 - สร๎างความมั่นคงมั่งค่ัง ความสงบเรียบร๎อย บ๎านเมืองมีความเป็นระเบียบ รํมรื่นด๎วยพื้นท่ีสีเขียว 
 - สํงเสริมการค๎า  การลงทุน การทํองเท่ียวกับประเทศเพื่อนบ๎าน 
- สํงเสริมสุขภาพ สนับสนุนการศึกษา และกีฬาของจังหวัด 
 - สํงเสริมสินค๎าเกษตรที่ได๎มาตรฐานและปลอดภัย รวมท้ังสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปสินค๎าเกษตร 
 - บูรณาการ  การท างานของหนํวยงานราชการ และเอกชนเพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์จังหวัดให๎
บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
 
4. เป้าประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาความได๎เปรียบของพื้นท่ีให๎มีศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถด๎านการค๎าและการทํองเท่ียว
เช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ๎าน 
 2. เพื่อแก๎ปัญหาความยากจนในจังหวัดศรีสะเกษให๎หมดไป และยกระดับเศรษฐกิจให๎ทัดเทียมกับ 
ภูมิภาคอื่นในประเทศ 
 3. เพื่อปรับโครงสร๎างการผลิตให๎สินค๎าและบริการของจังหวัดศรีสะเกษ สามารถแขํงขันและยืนอยูํได๎
ในเวทีโลก 
 4. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให๎มีคุณภาพทั้งรํางกาย จิตใจ และสติปัญญา 
 5. ให๎ประชาชนมีความพึงพอใจ ในการบริการขององค์กรภาครัฐ                
  
5. กลยุทธ์ (Strategies) 

ยุทธศาสตร์ที่  1  เพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันและขยายฐานการตลาด การค๎าการทํองเท่ียว
เช่ือมโยงกับประเทศและกลํุมจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  เพิ่มศักยภาพการผลิตด๎านเกษตรอินทรีย ์
ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร๎างคุณภาพชีวิต พัฒนาแรงงาน การกีฬา สํูมาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการและการบริการประชาชน      
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วิสัยทัศน์  พันธกิจ  กลยุทธ์  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

 
1. วิสัยทัศน์  (Vision )  
                “ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เป็นหนํวยงานท่ีมีระบบการบริหารจัด
การศึกษาท่ีทันสมัย ผ๎ูเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน รํวมสืบสานเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท๎องถิ่น โดย
ผ๎ูบริหารครูและบุคลากรมืออาชีพ มีศักยภาพในการแขํงขัน  ภายใต๎การมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน  ภายในปี  
2566” 
 
2. พันธกิจ  ( Mission ) 

1.  จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาให๎ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล 
2.  จัดการศึกษาให๎ประชากรในวัยเรียนได๎รับการศึกษาอยํางท่ัวถึง ผ๎ูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
3.  สํงเสริมการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนในการจัดการศึกษา 
4.  สํงเสริม  สนับสนุนการฟื้นฟู  อนุรักษ์  สืบสานเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
5.  พัฒนาคุณภาพโรงเรียน  คุณภาพผ๎ูบริหารครูและบุคลากรอยํางตํอเนื่อง 
6.  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพื้นท่ีและสถานศึกษา 
 

3. กลยุทธ์   ( Strategy   Issues ) 
1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และสํงเสริมความสามารถด๎าน               

เทคโนโลยี  เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู ๎
2. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให๎ท่ัวถึง  ครอบคลุม  ผ๎ูเรียนได๎รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบให๎สามารถจัดการเรียนการสอนได๎อยํางมีคุณภาพ 
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจ หลักธรรมาภิบาล                        

และเน๎นการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวนและความรํวมมือกับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเพื่อสํงเสริมและ                 
สนับสนุนการจัดการศึกษา ดังนั้น ในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561) จึงก าหนด 
ประเด็นส าคัญของระบบ การศึกษาและเรียนรู๎ที่ต๎องการปฏิรูปอยํางเรํงดํวน   4    ประการหลัก คือ 
               1). พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหมํ  ท่ีมีนิสัยใฝุเรียนรู๎ สามารถเรียนรู๎ด๎วยตนเองและแสวงหา
ความรู๎อยํางตํอเนื่อง มีความสามารถในการส่ือสาร สามารถคิด  วิเคราะห์  แก๎ปัญหา  คิดริเริ่มสร๎างสรรค์มีจิต
สาธารณะ มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม คํานิยม มีจิตส านึกและความภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รังเกียจการทุจริตและตํอต๎านการซื้อสิทธิ์
ขายเสียงสามารถก๎าวทันโลก  มีสุขภาพกาย  สุขภาพใจท่ีสมบูรณ์  หํางไกลยาเสพติด  เป็นก าลังคนท่ีมีคุณภาพ
มีทักษะความรู๎พื้นฐานท่ีจ าเป็น  มีสมรรถนะ  ความรู๎  ความสามารถ สามารถท างานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
       2). พัฒนาคุณภาพครูยุคใหมํ   ท่ีเป็นผ๎ูเอื้ออ านวยให๎ผ๎ูเรียนเกิดการเรียนรู๎ เป็นวิชาชีพที่มี
คุณคํามีระบบ กระบวนการผลิต และพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐานเหมาะสมกับ
การเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

3). พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหลํงเรียนรู๎ยุคใหมํ โดยพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
ทุกระดับและทุกประเภทให๎สามารถเป็นแหลํงเรียนรู๎ที่มีคุณภาพ 

4). พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหมํ    ท่ีมุํงเน๎นการกระจายอ านาจสํูสถานศึกษา เขต 
พื้นท่ีการศึกษา และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น รวมท้ังการมีสํวนรํวมของผ๎ูปกครอง ชุมชน และภาคเอกชน
และทุกภาคสํวน มีระบบการบริหารจัดการท่ีมีความโปรํงใส เป็นธรรม ตรวจสอบได๎ มีการบริหารจัดการ
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การเงินและงบประมาณท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ ท้ังนี ้มีสาระส าคัญท่ีเกี่ยวข๎องกับภารกิจของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 

1. จัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมวัดและประเมินผลท่ีมีคุณภาพ 
2. พัฒนาครู โดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน และการคืนครูให๎แกํผ๎ูเรียน 
3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และโครงสร๎างพื้นฐานให๎เอื้อตํอการเรียนรู๎ 
4. จัดให๎ประชากรวัยเรียนทุกคนได๎รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 15 ปีอยํางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
5. มีกลไกขับเคล่ือนการกระจายอ านาจสํูเขตพื้นท่ีและสถานศึกษาอยํางเป็นระบบ 

              6. ปรับและพัฒนาส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษารูปแบบใหมํท่ีเน๎นยุทธศาสตร์เชิงวิชาการ 
โดยลดภาระงานเชิงธุรการและการส่ังการ แตํเน๎นการให๎ค าปรึกษา สํงเสริมสนับสนุนสถานศึกษาในพื้นท่ีให๎มี
ความเข๎มแข็ง 

7. เสริมสร๎างศักยภาพและความเข๎มแข็งในการบริหารจัดการโดยองค์คณะบุคคลในระดับ 
สถานศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษา ให๎มีบทบาทในการบริหารจัดการศึกษามากขึ้น เพื่อให๎เกิดประโยชน์สูงสุด
ตํอการศึกษา 

8. แก๎ปัญหาและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก และสถานศึกษาท่ีด๎อยคุณภาพ 
9. ปรับปรุงการบริหารจัดการการเงินและงบประมาณ โดยเน๎นอุปสงค์หรือผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ 

 
4. จุดเน้น 
 1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลํุมสาระวิชาหลักเพิ่มขึ้นอยํางน๎อยร๎อยละ 4 
 2.นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  ทุกคนอํานออกเขียนได๎ 
 3.เพิ่มศักยภาพนักเรียนในด๎านภาษา  ด๎านคณิตศาสตร์  ด๎านวิทยาศาสตร์ และด๎านเทคโนโลยี   
เพื่อพัฒนา 
 4.นักเรียนทุกคนมีความส านึกในความรักชาติ 
 5.สร๎างทางเลือกในการเรียนรู๎ที่เน๎นประชากรวัยเรยีนทุกคนเข๎าถึงโอกาสทางการศึกษาอยํางท่ัวถึง                  
ลดอัตราการออกกาลางคัน  ศึกษาตํอและประกอบอาชีพ 
 6.สํงเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยการขยายผลสถานศึกษาพอเพียง
ต๎นแบบ 
 7.นักเรียน  ครูและสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎ได๎รับการพัฒนา              
อยํางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
 8.นักเรียน ครูและสถานศึกษาได๎รับการพัฒนาเตรียมความพร๎อมสํูประชาคมอาเซียน 
 9.สถานศึกษาทุกแหํงผํานการรับรองมาตรฐานการศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเข๎มแข็ง                 
และผํานการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก 
 10.ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาผํานการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
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5. ค่านิยม (Corporate  Values) 
          คํานิยมในการท างานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  28  คือ   
“SMART ” 
              S : Service  mind              = การมีจิตใจพร๎อมท่ีจะให๎บริการ 
             M : Mastery                =  การท างานอยํางมืออาชีพ       
             A : Accountability/Transparency  = การปฏิบัติงานด๎วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปรํงใส 

   รับผิดชอบ    
             R : Relationship    = การมีน้ าใจ  ใจเปิดกว๎างความเป็นพี่เป็นน๎อง 
             T : Teamwork    = การท างานเป็นทีม     
 
6.   เป้าประสงค์หลัก (Goals) 

1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เขต 28 มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน 

2. ผ๎ูเรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  เป็นคนดี  มีความรู๎และอยูํรํวมกันในสังคม 
ได๎อยํางมีความสุข       

3. ผ๎ูเรียนเห็นคุณคํา  อนุรักษ์ และรํวมสืบสานวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
4. โรงเรียนทุกแหํงได๎รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษา จากส านักงานรองรองมาตรฐาน 

และประเมินคุณภาพการศึกษา 
5. ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการบริหารและจัดการศึกษา 
6. ผ๎ูรับบริการมีความพึงพอใจ 

 
7. ยุทธศาสตร์ (Strategies) 

1. ปลูกฝังคุณธรรม  ความส านึกในความเป็นชาติไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให๎แกํนักเรียนทุกคน 

2. เพิ่มอัตราการเข๎าเรียนในทุกระดับ  ท้ังเด็กท่ัวไป  ผ๎ูพิการ  ผ๎ูด๎อยโอกาส ลดอัตราการออกกลางคัน                 
และพัฒนารูปแบบการให๎บริการการศึกษาข้ันพื้นฐานแกํเยาวชนที่อยูํนอกระบบการศึกษา 

3. ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสํูมาตรฐานการศึกษาของชาติ  พัฒนาผ๎ูเรียน สมรรถนะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอยํางเป็นระบบ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ปฐมวัย และการเรียนรู๎ของหลักสูตรการศึกษาอยํางเต็มตามศักยภาพ 

4. เรํงรัดพัฒนาความพร๎อมในด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให๎แกํสถานศึกษาและ
หนํวยงานการศึกษาในสังกัดเพื่อการเรียนรู๎และการบริหารจัดการ 

5. สร๎างความเข๎มแข็งและสํงเสริมการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนในการบริหารและการจัดการศึกษา
เพื่อรองรับการกระจายอ านาจอยํางมีประสิทธิภาพบนหลักธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษา 

6. เรํงพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ 
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎ 
 
 
 
  



29 

 
 

การศึกษาสถานภาพของโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 

 

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์มีภารกิจในการจัดการศึกษาออกเป็น  2 ระดับ  ได๎แกํ  ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต๎นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จากการศึกษาถึงปัจจัยท่ีสํงผลกระทบตํอการพัฒนาการศึกษา  ด๎วยการ
วิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายนอกและสภาพแวดล๎อมภายใน  โดยใช๎เทคนิค   SWOT  Analysis    ผลการ
วิเคราะห์สภาพแวดล๎อม/ประเมินสถานภาพของสถานศึกษา  สรุปได๎ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  ปรากฏว่ามี  “อุปสรรค”  มากกว่า  “โอกาส”  
โดยสรุป  ดังนี้  

โอกาส (Opportunities : O) อุปสรรค (Threats : T) 
ด้านสังคมและวัฒนธรรม 

1. ผ๎ูปกครองและชุมชนมีขนบธรรมเนียมประเพณี
ท่ียั่งยืน  เป็นท่ียอมรับของคนท่ัวไป 

2. สังคมมีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน  มีความ
ผูกพันระหวํางครอบครัว  ญาติ  และเพื่อนบ๎าน
เป็นอยํางดี 

3. ชุมชนรํวมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 
ด้านเทคโนโลยี 

1.  ความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยี  และการ
ส่ือสาร  ท าให๎ได๎รับข๎อมูลขําวสารอยําง
รวดเร็ว  และท่ัวถึง 

2. ชุมชนและองค์กรภายนอกให๎ความรํวมมือใน
การจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
1.  ผ๎ูปกครอง  และชุมชนสํวนใหญํไปท างาน

ตํางถิ่น  ท้ิงลูกหลานให๎อยูํตามล าพัง  หรือ
อยูํกับคนชรา 

2. สังคมวัยรุํนหลงใหลในความศรีวิไล  ความ
สะดวกสบาย  ใช๎จํายฟุุมเฟือย  มั่วสุม
อบายมุขมากขึ้น 
 

 
ด้านเทคโนโลยี 

1. นักเรียนใช๎เทคโนโลยีในทางท่ีไมํสร๎างสรรค์ 
2. ส่ือเทคโนโลยีมีผลกระทบตํอพฤติกรรมท่ีไมํ

พึงประสงค์ 
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โอกาส (Opportunities : O) อุปสรรค (Threats : T) 

ด้านเศรษฐกิจ 
1.  องค์กรภาครัฐและเอกชนเข๎ามาชํวยเหลือ

สํงเสริมให๎ความรู๎การประกอบอาชีพเสริมให๎
ชุมชน 

2. ชุมชนอยูํอยํางพอเพียง  ผลิตสินค๎าหรือ
อาหารบริโภคเองได๎ 

 
 
 
ด้านการเมืองและกฎหมาย 

1.  ผ๎ูปกครองและชุมชนนิยมและเคารพใน
ระบอบประชาธิปไตย 

2. พระราชบัญญัติการศึกษาเปิดโอกาสให๎ชุมชน
มีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาท าให๎การจัด
การศึกษาตรงกับความต๎องการของท๎องถิ่น 

3. รัฐบาลมีนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษา
ท าให๎นักเรียนได๎ศึกษาตํอในระดับท่ีสูงขึ้น 
 

ด้านเศรษฐกิจ 
1.  ประชาชนสํวนใหญํมีภาระหนี้สิน  หนี้

กองทุนเงินล๎าน  หนี้นอกระบบ 
2. วิกฤติเศรษฐกิจของประเทศท าให๎ราคาสินค๎า

อุปโภคบริโภคมีราคาสูง  แตํประชากรรายได๎
ต่ า 

3. ผ๎ูปกครองมีอาชีพเกษตรกรรม  รายได๎น๎อย  
ผลผลิตตกต่ า  ท าให๎นักเรียนขาดอุปกรณ์ท่ี
ใช๎ในการศึกษา 

ด้านการเมืองและกฎหมาย 
1.  มีการเปล่ียนแปลงระดับนโยบายบํอยครั้ง   

ท าให๎การพัฒนาเป็นไปอยํางลําช๎าและขาด
ความตํอเนื่องในการปฏิบัติงาน 

2. กฎหมายให๎สิทธิเสรีภาพ  ท าให๎นักเรียน
เข๎าใจคลาดเคล่ือน  ใช๎สิทธิในทางท่ีไมํ
เหมาะสม สํงผลตํอพฤติกรรมนักเรียน 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  ปรากฏว่ามี  “จุดแข็ง”  มากกว่า  “จุดอ่อน”   
โดยสรุปดังนี้ 
 

จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weaknesses : W) 

ด้านโครงสร้างและนโยบาย 
1.  โรงเรียนมีโครงสร๎าง / นโยบายท่ีชัดเจน

สํงผลให๎การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
2. โรงเรียนมีการก าหนดบทบาทหน๎าท่ีของ

บุคลากรตรงตามความรู๎ความสามารถ  สํงผล
ให๎การปฏิบัติงานมีคุณภาพ 

ด้านการบริการและผลผลิต 
      1.  โรงเรียนจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย   
          นักเรียนได๎รับประสบการณ์จริง  สํงผลให๎     
          นักเรียนมีความรู๎สามารถน าไปใช๎ใน    
          ชีวิตประจ าวันได๎ 

2.  โรงเรียนจัดสภาพแวดล๎อมเอื้อตํอการเรียน 
    การสอน 
3.  โรงเรียนมีบริการรถรับสํงนักเรียน  และมี 
    สํงผลให๎นักเรียนได๎รับ 
   ความสะดวกสบายในการเดินทาง  นักเรียน 
    มาเรียนตรงเวลา 
4.  โรงเรียนให๎บริการเครื่องแบบ  อุปกรณ์การ 
    เรียนฟรีสํงผลให๎นักเรียนมีผลการเรียนสูงขึ้น 
5.  โรงเรียนสนับสนุนและเน๎นด๎านคุณธรรม    
    สํงผลให๎นักเรียนมีคุณธรรมมากขึ้น 
    

ด้านโครงสร้างและนโยบาย 
1. บุคลากรไมํเข๎าใจในบทบาทหน๎าท่ีท่ีได๎รับ

มอบหมาย  ขาดประสบการณ์  สํงผลให๎การ
ปฏิบัติงานมีความลําช๎า 

2. การประเมินผล  นิเทศ  ติดตาม  ไมํเป็น
ระบบและไมํตํอเนื่อง 

ด้านการบริการและผลผลิต 
1.  โรงเรียนให๎บริการทุกอยําง แตํนักเรียนไมํ

เห็นคุณคํา  ไมํรักและหวงแหนส่ิงท่ีตนได๎รับ 
2. นักเรียนขาดความกระตือรือร๎น  ไมํแสวงหา

ความรู๎ด๎วยตนเอง  ขาดความรับผิดชอบ 
สํงผลให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 

3. วัสดุ อุปกรณ์ ส่ือ ไมํเพียงพอตํอการจัดการ
เรียนการสอน 

ด้านบุคลากร 
1. บุคลากรมีจ านวนเพียงพอ 
2. บุคลากรมีความรู๎ความสามารถ 
3. บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง 
 
ด้านงบประมาณ 
1. ได๎รับงบประมาณจากหนํวยงานต๎นสังกัด 
2. องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ชุมชน ผ๎ูปกครอง ให๎
การสนับสนุนงบประมาณ 
3. การใชํจํายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 
 
 
 

ด้านบุคลากร 
1. บุคลากรสํวนมากยังมีประสบการณ์และอายุ
ราชการน๎อย  
 
 
ด้านงบประมาณ 
1. งบประมาณยังไมํเพียงพอ 
2. การใช๎จํายงบประมาณในบางครั้งไมํมีในแผนปฏิบัติ
การ 
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ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
1. วัสดุอุปกรณ์เหมาะสมตํอการจัดการเรียนการสอน 
2. วัสดุอุปกรณ์ใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 
ด้านการบริหารจัดการ 
1. มีโครงสร๎างการบริหารงานท่ีชัดเจน มีการกระจาย
อ านาจตามบทบาทหน๎าท่ี 
2. มีสํวนรํวมในการบริหารจัดการ 
 

 
ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
1. วัสดุอุปกรณ์ไมํเพียงพอตํอการรจัดการเรียนการ
สอน 
2. วัสดุอุปกรณ์ขาดการซํอมบ ารุงรักษา 
 
ด้านการบริหารจัดการ 
1. การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลขาดความตํอเนื่อง 
2. การรายงานผลการปฏิบัติงานยังมีน๎อย 
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สรุปผลการวิเคราะห์/ประเมินศักยภาพของโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์  
ปรากฏว่า  ปัจจัยภายนอกมี อุปสรรค  มากกว่า  โอกาส  ส่วนภายในมี  จุดแข็ง  มากกว่า  จุดอ่อน     
กล่าวคือ  โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์  มีสถานภาพโน้มเอียงไปในต าแหน่งที่  “ไม่เอื้อแต่แข็ง”   
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

STAR 
 

CASHCOW 

? 

 

DOG 
COW 

จุดแข็ง 

โอกาส 

อุปสรรค 

จุดอํอน 
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ส่วนที่  3 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษา  โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 

 
วิสัยทัศน์ (VISION)   
 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์มีความเป็นเลิศทุกด๎าน บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสํูโรงเรียน
มาตรฐานสากล ผ๎ูเรียนมีทักษะตามศตวรรษที่ 21 มีความรู๎คํูคุณธรรม น๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
  
 
  
 พันธกิจ (MISSION)  

1.  พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ให๎มีความหลากหลาย  โดยใช๎นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
2.  จัดกระบวนการเรียนการสอนเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ   
3.  น๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสํูการเรียนรู๎และการด าเนินชีวิต  
4.  สํงเสริมนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คํานิยม ท่ีพึงประสงค์ 
5.  สํงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรอยํางตํอเนื่อง 
6.  ประสานความรํวมมือกับชุมชน  องค์กรทุกภาคสํวนเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
 
 
 
 

 เป้าประสงค์ (GOALS)  
1.  โรงเรียนมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
2.  ผ๎ูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานศตวรรษที่ 21 
3.  ครูมีความรู๎ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
4.  ชุมชน  และองค์กรตําง ๆ มีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
5.  โรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
 

 
 
ประเด็นกลยุทธ์/กลยุทธ์ (STRATEGY) 
 1.   พัฒนาระบบการบริหารจัดการให๎มีประสิทธิภาพ  โดยใช๎นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 2.   สํงเสริมผ๎ูเรียนให๎มีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์การศึกษา โดยน๎อมน าคุณธรรมน าความรู๎ 
      ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.  พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
 4.  สํงเสริมการมีสํวนรํวมของผ๎ูปกครอง  ชุมชน  และองค์กรตําง ๆ 
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     นโยบายโรงเรียน 
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให๎มีประสิทธิภาพ  โดยใช๎นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
2. สํงเสริมผ๎ูเรียนให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  โดยน๎อมน าคุณธรรมน าความรู๎  ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. พัฒนาผ๎ูบริหาร  ครูและบุคลากรให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
4. สํงเสริมการมีสํวนรํวมของผ๎ูปกครอง  ชุมชน  และองค์กรตําง ๆ 
5. พัฒนาสภาพบรรยากาศและส่ิงแวดล๎อมภายในโรงเรียน  ให๎รํมรื่น  นําอยูํ  เป็นแหลํงเรียนรู๎  เอื้อตํอการ

ให๎บริการนักเรียนและชุมชน 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร 
( แผนงาน ) 

 
กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 
( แผนงาน ) 

พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

( โครงการ ) 

วัตถุประสงค์เชิง
จุดมุ่งหมาย 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

1.   พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการให๎มี
ประสิทธิภา
พ  โดยใช๎
นวัตกรรม
และ
เทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย 

1. พัฒนา
แหลํงเรียนรู๎
ให๎มีความ
หลากหลาย
โดยใช๎
นวัตกรรม
และ
เทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย 

1.  โรงเรียน
ได๎รับการ
สนับสนุน
ทรัพยากร  
นวัตกรรม
และ
เทคโนโลยี
เพิ่มข้ึน 

1.1 โครงการ
จัดหา/จัดซื้อ
วัสดุส านักงาน 

-  ส านักงานมีส่ือ
นวัตกรรมท่ีทันสมัย  
เพียงพอตํอการใช๎
งาน 
-การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 
 

-  ร๎อยละความ
พอใจของ
ผ๎ูรับบริการ 
- จ านวนวัสดุ

อุปกรณ์ใน
ส านักงานมี
มากขึ้น 

1.2  โครงการ
พัฒนาอาคาร
สถานท่ีและ
ส่ิงแวดล๎อม 

- อาคารสถานท่ี
และ
ส่ิงแวดล๎อมมี
ความเหมาะสม
เพียงพอตํอการ
จัดการเรียน
การสอน 

- สภาพแวดล๎อม
รํมรื่นนําอยูํ  
เอื้อตํอการ
จัดการเรียน
และแหลํง
ความรู๎ 

- จ านวน
ห๎องเรียนตํอ
จ านวน
นักเรียน 

- ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
อาคาร
สถานท่ีและ
ส่ิงแวดล๎อม
เพิ่มข้ึน 

1.3  โครงการ
ซํอมบ ารุง
รถโรงเรียน 

-  รถโรงเรียน
ได๎รับการ
บ ารุงรักษาให๎
อยูํในสภาพที่
ใช๎งานได๎
ปลอดภัย 

-  ความพึง
พอใจของ
ผ๎ูรับบริการ 
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กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 
( แผนงาน ) 

พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

( โครงการ ) 

วัตถุประสงค์เชิง
จุดมุ่งหมาย 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

2.  สํงเสริม
ผ๎ูเรียนให๎มี
คุณภาพและ
มาตรฐานตาม
เกณฑ์การศึกษา  
โดยน๎อมน า
คุณธรรมน า
ความรู๎  ตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.   จัด
กระบวนการ
เรียนการ
สอนเน๎น
ผ๎ูเรียนเป็น
ส าคัญ  เน๎น
คุณธรรม
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง ให๎
นักเรียนผําน
เกณฑ์
มาตรฐาน 
 

2.  ผ๎ูเรียนมี
คุณธรรม
และมี
คุณภาพ
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

-  โครงการ   
    สํงเสริม
ความ 
    เป็นเลิศทาง        
    วิชาการ 

- นักเรียนมี
ความรู๎
ความสามารถ
ตามเกณฑ์ 

- นักเรียนมี
ทักษะท่ีดี 

- นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
สูงขึ้น  

- ร๎อยละของ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
สูงขึ้น 

- ร๎อยละของ
นักเรียนท่ี
ได๎รับการ
สนับสนุนเข๎า
รํวมการ
แขํงขันทักษะ
ตําง ๆ 

- ร๎อยละของ
เหรียญ
รางวัลท่ี
ได๎รับ 

-  โครงการ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทาง
วิชาการ   

- นักเรียนมี
ความรู๎
ความสามารถ
ตามเกณฑ์ 

- นักเรียนมี
ทักษะท่ีดี 

- นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
สูงขึ้น 

- ร๎อยละของ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
สูงขึ้น 

- คะแนน O-
Netสูงขึ้น 

 
 
 
 
, 
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กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 
( แผนงาน ) 

พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

( โครงการ ) 

วัตถุประสงค์เชิง
จุดมุ่งหมาย 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

3.  สํงเสริม
ผ๎ูเรียนให๎มี
คุณภาพและ
มาตรฐานตาม
เกณฑ์การศึกษา  
โดยน๎อมน า
คุณธรรมน า
ความรู๎  ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3.   จัด
กระบวนการ
เรียนการ
สอนเน๎น
ผ๎ูเรียนเป็น
ส าคัญ  เน๎น
คุณธรรมตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง ให๎
นักเรียนผําน
เกณฑ์
มาตรฐาน 
 

3.  ผ๎ูเรียนมี
คุณธรรม
และมี
คุณภาพ
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

-  โครงการ
พัฒนา
ทักษะ
พื้นฐาน  
คณิต – 
ไทย 

- นักเรียนมี
ทักษะพื้นฐาน
ทางด๎าน
คณิตศาสตร์
และ
ภาษาไทย   

- นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
สูงขึ้น 

- ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
สูงขึ้นร๎อย  5  
ตํอป ี

-  โครงการ
ยกระดับ
คุณภาพ
ชีวิต 

- นักเรียนรู๎จัก
การด ารงตน
อยูํในสังคมได๎
อยํางมี
ความสุข 

- ร๎อยละของ
การเข๎ารํวม
กิจกรรมตําง 
ๆคิดเป็นร๎อย
ละ  90   

- ผลการสอบ
เข๎าศึกษาตํอ
ในระดับอุดม 
ศึกษา 
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กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 
( แผนงาน ) 

พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

( โครงการ ) 

วัตถุประสงค์เชิง
จุดมุ่งหมาย 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

4.  สํงเสริม
ผ๎ูเรียนให๎มี
คุณภาพและ
มาตรฐานตาม
เกณฑ์การศึกษา  
โดยน๎อมน า
คุณธรรมน า
ความรู๎  ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4.   จัด
กระบวนการ
เรียนการ
สอนเน๎น
ผ๎ูเรียนเป็น
ส าคัญ  เน๎น
คุณธรรมตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง ให๎
นักเรียนผําน
เกณฑ์
มาตรฐาน 
 

4.  ผ๎ูเรียนมี
คุณธรรม
และมี
คุณภาพ
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

โครงการเตรียม
ครู –นักเรียนสํู
ประชาคม
อาเซียน 

- ครู –นักเรียน
มีความพร๎อม
สํูอาเซียน 

- ครู – 
นักเรียน
สามารถ
ส่ือสารภาษา
อาเซียนได๎
อยํางน๎อย  2  
ภาษา 

-  จ านวนครู – 
นักเรียนท่ีเข๎า
รํวมการ
อบรม 

- จ านวนครู – 
นักเรียนท่ี
สามารถ
ส่ือสารภาษา
อาเซียนได๎
อยํางน๎อย  2  
ภาษา 

-  โครงการ
สํงเสริมความ
เป็นเลิศด๎าน
กีฬา  ดนตรี  
นาฎศิลป์ 

-  นักเรียนได๎
แสดงออก  มี
ความสามารถด๎าน
กีฬา  ดนตรี  
นาฎศิลป์ 

-  จ านวนนักเรียน
ท่ีมีความสามารถ
ด๎านกีฬา  ดนตรี  
นาฎศิลป์ 
-  จ านวนเหรียญ
รางวัล  เกียรติ
บัตรที่ทาง
โรงเรียนออกให๎ 

- โครงการ
ระบบดูแล
ชํวยเหลือ
นักเรียน 

- สามารถให๎
การดูแล
ชํวยเหลือ
นักเรียนได๎
อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

- การออกเย่ียม
บ๎านของครูที่
ปรึกษาร๎อย
ละ  100 

- จ านวน
นักเรียนท่ี
ได๎รับการ
ชํวยเหลือ 

- จ านวน
นักเรียนท่ีมี
ปัญหาลดลง 
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กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 
( แผนงาน ) 

พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

( โครงการ ) 

วัตถุประสงค์เชิง
จุดมุ่งหมาย 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

5.  พัฒนาครูและ
บุคลากรให๎มี
คุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
ครู 
 

5.  สํงเสริม
พัฒนาครู
และบุคลากร
อยํางตํอเนื่อง 
 

5.  ครูมี
ความรู๎ความ    
สามารถ
และทักษะ
ตาม
มาตรฐาน
วิชาชีพ 
 

-  โครงการ
สร๎างขวัญ
และก าลังใจ 

-  สร๎างขวัญ
และก าลังใจ  
ให๎บุคลากรมี
ความรัก
สามัคคีตํอกัน 

-  ความพึง
พอใจของ
บุคลากร 

- โครงการ
พัฒนาครู
และ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

- สํงครูเข๎ารับ
การอบรม
อยํางตํอเนื่อง 

- ดูแล
สวัสดิการ
ด๎านการ
อบรม 

- จ านวนผ๎ู
ได๎รับการ
อบรม 

- ความพึง
พอใจของผ๎ู
อบรม 

- รายงานการ
ไปราชการ 

- โครงการ
จ๎าง
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

- มีบุคลากร
ทาง
การศึกษา
เพียงพอ  
ครบทุก
วิชาเอก 

- จ านวน
บุคลากรมี
ครบทุกกลํุม
สาระ 

- ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
สูงขึ้น 

- โครงการ
สวัสดิการ
ครู 

- เพื่อให๎บริการ
อาหารวําง
เครื่องด่ืมให๎
เพียงพอใน
การด าเนิน
กิจกรรมตําง 
ๆ 

- ความพึง
พอใจของ
บุคลากร 
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กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 
( แผนงาน ) 

พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

( โครงการ ) 

วัตถุประสงค์เชิง
จุดมุ่งหมาย 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

6.  สํงเสริมการมี
สํวนรํวมของ
ผ๎ูปกครอง  ชุมชน  
และองค์กร  ตําง 
ๆ 
 

6.  ประสาน
ความรํวมมือ
กับชุมชน  
องค์กร       
ทุกภาคสํวน
เข๎ามามีสํวน
รํวมในการ
จัดการศึกษา 
 

6.  ชุมชน  
และองค์กร
ตําง ๆ มี
สํวนรํวมใน
การจัด
การศึกษา 
 

- โครงการ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

- ครู –นักเรียนมี
ความรู๎
ความสามารถใน
การด าเนินการ
ด๎านเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-  นักเรียนมีความ
รับผิดชอบ 

-  ผลผลิตท่ีได๎จาก
การด าเนินการ 
-  จ านวนนักเรียน
ท่ีเข๎ารํวมโครงการ 

- โครงการวัน
ส าคัญของ
ชาติ ศาสนา  
พระมหา 
กษัตริย์ 

นักเรียนมีความรัก
ชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย ์

- จ านวน
นักเรียนท่ีเข๎า
รํวมกิจกรรม 

   - โครงการ
ประชา   
สัมพันธ์ 

ผ๎ูปกครองชุมชน  
หนํวยงาน
ภายนอกได๎รับรู๎
ขําวสาร  กิจกรรม
ของทางโรงเรียน
อยํางสม่ าเสมอ 
มีเว็บไซด์ท่ีเป็น
ปัจจุบัน 

- วารสาร
ประชา     
สัมพันธ์
จ านวน  1  
ฉบับ /เดือน 

- สถิติการเข๎า
เย่ียมชมเว็บ
ไซด์โรงเรียน 

   - โครงการ
ประชุม
ผ๎ูปกครอง  
คณะกรรม 
การ
สถานศึกษา 

ผ๎ูปกครอง  
คณะกรรมการ
สถานศึกษามีสํวน
รํวมในการจัด
การศึกษา 

- จ านวน
ผ๎ูเข๎ารํวม
ประชุม 
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ก าหนดค่าเป้าหมาย  แนบท้ายประกาศโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 

เร่ือง  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก(คะแนน) ก าหนดค่าเป้าหมาย 

การพัฒนาคุณภาพของ
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ รวม 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 10 50 ดีมาก 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 6  

1.1 ความสามารถในการอําน เขียน การส่ือสาร
และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแตํละ
ระดับช้ัน 

5 

30 

ร๎อยละ 85  ได๎ระดับดีขึ้นไป 

1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและแก๎ปัญหา 

5 ร๎อยละ 85  ได๎ระดับดีขึ้นไป 

1.3 ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 

5 ร๎อยละ 85  ได๎ระดับดีขึ้นไป 

1.4 ความก๎าวหน๎าทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

5 ร๎อยละ 85  ได๎ระดับดีขึ้นไป 

1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผล
การสอบวัดระดับชาติ 

5 ร๎อยละ 85  ได๎ระดับดีขึ้นไป 

1.6 ความพร๎อมในการศึกษาตํอ การฝึกงาน หรือ
การท างาน 

5 ร๎อยละ 85  ได๎ระดับดีขึ้นไป 

2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 4  
1.7 การมีคุณลักษณะและคํานิยมท่ีดีตามท่ี

สถานศึกษาก าหนด โดยไมํขัดกับกฏหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

5 

20 
 

ร๎อยละ 85  ได๎ระดับดีขึ้นไป 

1.8 ความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย 5 ร๎อยละ 85  ได๎ระดับดีขึ้นไป 
1.9 การยอมรับท่ีจะอยูํรํวมกันบนความแตกตําง

และหลากหลาย 
5 ร๎อยละ 85  ได๎ระดับดีขึ้นไป 

1.10 สุขภาวะทางรํางกาย และลักษณะจิตสังคม 5 ร๎อยละ 85  ได๎ระดับดีขึ้นไป 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

7 20 ดีเยี่ยม 

2.1 การมีเปูาหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ี
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

3 3 ร๎อยละ 95  ได๎ระดับดีขึ้นไป 

การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

6  

2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน๎น
คุณภาพของผ๎ูเรียนรอบด๎านทุกกลํุมเปูาหมายและ
ด าเนินการอยํางเป็นรูปธรรม 

3  ร๎อยละ 95  ได๎ระดับดีขึ้นไป 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก(คะแนน) ก าหนดค่าเป้าหมาย 

การพัฒนาคุณภาพของ
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ รวม 

2.3 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากร
ให๎มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

3 

17 

ร๎อยละ 95  ได๎ระดับดีขึ้นไป 

2.4 การวางแผนการบริหารและการจัดการข๎อมูล
สารสนเทศอยํางเป็นระบบ 

2 ร๎อยละ 95  ได๎ระดับดีขึ้นไป 

2.5 การวางแผนและจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพ
และสังคมท่ีเอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมี
คุณภาพ 

3 ร๎อยละ 95  ได๎ระดับดีขึ้นไป 

2.6 การมีสํวนรํวมของผ๎ูเกี่ยวข๎องทุกฝุาย และการรํวม
รับผิดรับชอบตํอผลการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพ
และได๎มาตรฐาน 

3 ร๎อยละ 95  ได๎ระดับดีขึ้นไป 

2.7 การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการ
จัดการศึกษา 

3 ร๎อยละ 95  ได๎ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอน       
ที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

3 20 ดีเยี่ยม 

  3.1 การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร๎างโอกาสให๎
ผ๎ูเรียนทุกคนมีสํวนรํวม 

7 

20 

ร๎อยละ 95  ได๎ระดับดีขึ้นไป 

3.2 การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของ
ชุมชนและท๎องถิ่น 

6 ร๎อยละ 95  ได๎ระดับดีขึ้นไป 

3.3 การตรวจสอบและประเมินความรู๎ความเข๎าใจของ
ผ๎ูเรียนอยํางเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

7 ร๎อยละ 95  ได๎ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 4  ระบบการประกันคุณภาพภายใน      
ที่มีประสิทธิภาพ 

1 10 ดีเยี่ยม 

4.1 การใช๎ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให๎ดียิ่งขึ้น 

10 10 ร๎อยละ 95  ได๎ระดับดีขึ้นไป 

ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนภาพรวมทั้ง 4 มาตรฐาน  21 ตัวบ่งชี้ 
มีคุณภาพระดับดีเยี่ยมข้ึนไป  ร้อยละ 95 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( รอบ 2 )  ปี  2550 
โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์  ต าบลตูม  อ าเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา ผลการประเมิน 
( ค่าเฉลี่ย ) 

ระดับคุณภาพ ผลการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพ 

ด้านผู้เรียน    
มาตรฐานที่  1  ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ 
                    คํานิยมที่พึงประสงค ์

3.65 ดีมาก ได๎มาตรฐาน 

มาตรฐานที่  2  ผู๎เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย 
                        และสุขภาพจิตที่ดี 

3.73 ดีมาก ได๎มาตรฐาน 

มาตรฐานที่  3  ผู๎เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะ 
                  นิสัยด๎านศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา 

3.57 ดีมาก ได๎มาตรฐาน 

มาตรฐานที่  4  ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิด                                  
                       วิเคราะห์  คิดสังเคราะห์   
                       มีวิจารณญาณ  มีความคิด 
                      สร๎างสรรค์  คิดไตรํตรองและมี   
                      วิสัยทัศน์ 

3.54 ดีมาก ได๎มาตรฐาน 

มาตรฐานที่  5  ผู๎เรียนมีความรู๎และทักษะที่  
                       จ าเป็น ตามหลักสูตร 

1.92 พอใช๎ ไมํได๎มาตรฐาน 

มาตรฐานที่  6  ผู๎เรียนมีทักษะในการแสวงหา    
                    ความรู๎ด๎วยตนเอง  รักการเรียนรู๎   
                    และพัฒนาตนเองอยํางตํอเน่ือง 

3.61 ดีมาก ได๎มาตรฐาน 

มาตรฐานที่  7  ผู๎เรียนมีทักษะในการท างาน   
                  รักการท างาน  ท างานรํวมกับผู๎อื่น 
                   ได๎และมีเจตคติที่ดีตํออาชีพสุจริต 

3.81 ดีมาก ได๎มาตรฐาน 

ด้านครู    
มาตรฐานที่  8  ครูมีคุณวุฒิ / ความรู๎   
                    ความสามารถตรงตรงกับงานที่ 
                    รับผิดชอบและมีความรู๎เพียงพอ 

3.75 ดีมาก ได๎มาตรฐาน 

มาตรฐานที่  9  ครูมีความสามารถในการจัดการ 
                  เรียนการสอนอยํางมีประสิทธิภาพ   
                      และเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
 

3.70 ดีมาก ได๎มาตรฐาน 

ด้านผู้บริหาร    
มาตรฐานที่  10  ผู๎บริหารมีภาวะความผู๎น าและมี 
                  ความสามารถในการบริหารจัดการ 

3.64 ดีมาก ได๎มาตรฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา ผลการประเมิน 
( ค่าเฉลี่ย ) 

ระดับคุณภาพ ผลการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพ 

มาตรฐานที่  11  สถานศึกษามีการจัดองค์กร /  
                    โครงสร๎างและการบริหารงาน      
                    อยํางเป็นระบบครบวงจร  ให ๎
                   บรรลุเปูาหมายการศึกษา 

3.71 ดีมาก ได๎มาตรฐาน 

มาตรฐานที่  12  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม          
                     และการเรียนการสอนโดยเน๎น   
                     ผู๎เรียน เป็นส าคัญ 

3.66 ดีมาก ได๎มาตรฐาน 
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มาตรฐานที่  13  สถานศึกษามีหลักสูตร  
                      เหมาะสมกับผู๎เรียนและท๎องถ่ิน   
                      มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อตํอ 
                     การเรียนรู๎ 

3.55 ดีมาก ได๎มาตรฐาน 

มาตรฐานที่  14  สถานศึกษาสํงเสริม 
                     ความสัมพันธ์และความรํวมมือ 
                    กับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

3.64 ดีมาก ได๎มาตรฐาน 

 
ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมได้มาตรฐานคุณภาพ  สมศ.     
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         ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ  3    
        ระหว่างวันที่   25 – 27  มิถุนายน  2555 

 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
( มัธยมศึกษา ) 

น้ าหนัก 
( คะแนน 

) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบํงช้ีท่ี  1  ผ๎ูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบํงช้ีท่ี 2 ผ๎ูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและคํานิยมท่ีพึงประสงค์ 10.00 9.89 ดีมาก 
ตัวบํงช้ีท่ี  3  ผ๎ูเรียนมีความใฝุรู๎  และเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง 10.00 9.58 ดีมาก 
ตัวบํงช้ีท่ี  4  ผ๎ูเรียนคิดเป็น  ท าเป็น   10.00 8.25 ดี 
ตัวบํงช้ีท่ี  5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผ๎ูเรียน 20.00 7.16 ต๎อง

ปรับปรุง 
ตัวบํงช้ีท่ี  6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็น
ส าคัญ 

10.00 9.00 ดีมาก 

ตัวบํงช้ีท่ี  7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ และการพัฒนา
สถานศึกษา  

5.00 4.80 ดีมาก 

ตัวบํงช้ีท่ี 8  พัฒนาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต๎นสังกัด   

5.00 4.77 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์   ดีมาก 
ตัวบํงช้ีท่ี  9  ผลการพัฒนาให๎บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์  
พันธกิจ  และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา   

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบํงช้ีท่ี  10  ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนท่ีสํงผลสะท๎อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบํงช้ีท่ี  11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสํงเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบํงช้ีท่ี  12  ผลการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  
รักษามาตรฐานและพัฒนาสํูความเป็นเลิศ  ท่ีสอดคล๎องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 83.45 ดี 
 
 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา  ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
-  ผลคะแนนรวมทุกตัวบํงช้ี  ต้ังแตํ  80  คะแนนขึ้นไป               /   ใชํ         ไมํใชํ  
- มีตัวบํงช้ีท่ีได๎ระดับดีขึ้นไปอยํางน๎อย  10  ตัวบํงช้ี  จาก 12  ตัวบํงช้ี             /    ใชํ         ไมํใชํ 
- ไมํมีตัวบํงช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต๎องปรับปรุงหรือต๎องปรับปรุงเรํงดํวน                 ใชํ    /    ไมํใชํ 
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สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
          สมควรรับรองมาตรฐานการศึก             /    ไม่สมควรรับรองมาตรฐาน 

หมายเหตุ  :  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินซ้ า  โดยตัวบ่งชี้ที่  5  ได้คะแนน  13.25  อยู่ระดับดี  ผลคะแนนรวม  89.54  ระดับคุณภาพดี   

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
   /    สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา                 ไม่สมควรรับรองมาตรฐาน 
 

จุดเด่น 
1.  ผ๎ูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  มีคุณธรรม  จริยธรรมและคํานิยมพึงประสงค์   

คิดเป็น  ท าเป็น  มีความใฝุรู๎ใฝุเรียนอยํางตํอเนื่อง 
2. ครูมีประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ 
3. ผ๎ูบริหารมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา  สถานศึกษามี 

พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต๎นสังกัด  มีการพัฒนาให๎บรรลุตามปรัชญา  
ปณิธาน วิสัยทัศน์  พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา  มีการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนท่ี
สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  มีการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสํงเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา  มีการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรักษาตัวบํงช้ีและพัฒนาสํูความเป็นเลิศ  ท่ีสอดคล๎องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 

จุดที่ควรพัฒนา 
1.  ควรสํงเสริมการประเมินผลด๎านการคิดท่ีเหมาะสม 
2. ควรพัฒนาความรู๎ความสามารถและทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 
3. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานควรมีการแตํงต้ังท่ีปรึกษาและ/หรือคณะอนุกรรมการเพื่อ

ด าเนินการตามระเบียบ 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา  พ.ศ.  2553 

1.  ด้านผลการจัดการศึกษา 
1) สถานศึกษาควรสํงเสริมการประเมินผลด๎านการคิดท่ีเหมาะสม  มีแบบการประเมิน 

ท่ีเป็นท่ียอมรับ  เพื่อจะเป็นข๎อมูลให๎น าไปพัฒนาท่ีตัวผ๎ูเรียนอยํางมีประสิทธิภาพ  ท้ังความรู๎  ความเข๎าใจ  
ความจ า  การน าไปใช๎  การวิเคราะห์  การสังเคราะห์  และประเมินคํา  ให๎ครอบคลุมสามารถในการเรียนรู๎ 

2) ผ๎ูเรียนความพัฒนาความรู๎ความสามารถและทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตรทุกกลํุม 
สาระการเรียนรู๎  จัดกิจกรรมสํงเสริมและซํอมเสริมผ๎ูเรียนอยํางตํอเนื่อง 

2.  ด้านการบริหารจัดการศึกษา  
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานควรมีการแตํงต้ังท่ีปรึกษาและ / หรือคณะอนุกรรมการ
เพื่อด าเนินการตามระเบียบ 

3.  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
   ไมํมี 

4.  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
   ไมํมี  
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สรุปรายได ้

ปีงบประมาณ  2565 
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 สรุป  งบประมาณปีงบประมาณ  2565 

 
รายได้  รวมทั้งสิ้น 1,505,563 บาท 

 
ที่ รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

 1.รายได้    จากเงินงบประมาณ -  
1.1 งบบุคลากร -  

 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ -  
1.2 งบด าเนินงาน   

 - ค่าวัสดุกีฬา -  
 - ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา -  
 - ค่าตอบแทนวทิยากรบุคคลภายนอก -  
 - ค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือน -  
 - ค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง -  
 - ค่าสาธารณูปโภค -  

1.3 งบลงทุน   
 - ค่าก่อสร้าง….. -  
 - ค่าปรับปรุงซ่อมแซม……….. -  
 - ค่าครุภัณฑ์  รายการ……….. -  

1.4 งบเงินอุดหนุน   
 4.1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว/รายบุคคล 881,400  
 4.2 เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน (ยากจน) 87,000  
 4.3 เงินอุดหนุนนักเรียนประจ าพักนอน -  
 4.4 เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน 190,583 เรียนฟรี 15 ปี 
 4.5 เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน 83,320 เรียนฟรี 15 ปี 
 4.6  เงินอุดหนุนค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 89,900 เรียนฟรี 15 ปี 
 4.7 เงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 173,360 เรียนฟรี 15 ปี 

1.5 งบอื่น ๆ  -  
 รวมรายได้ จากเงินนอกงบประมาณ   
 2. รายได้อื่นๆ  จากเงินนอกงบประมาณ   

2.1 ดอกเบี้ยเงินฝาก -  
2.2 ค่าธรรมเนียม -  
2.3 เงินบริจาค -  
2.4 ฯลฯ -  

 รวมรายได้  จากเงินนอกงบประมาณ -  
 รวม รายได้ทั้งสิ้น 1,505,563  
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รายจา่ย 
งาน/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์การจัดสรร 
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รายจ่าย 

 
  1. รายจ่าย   งาน/โครงการ  ที่ก าหนดวัตถุประสงค์การจัดสรร               

 
ที่ 

 
กิจกรรม 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ปีการศึกษา 
2/2564 

ปีการศึกษา 
1/2565 

 
ผู้รับ 

ผิดชอบ งป
ม. 

นอก 
งปม. 

ไตร
มาส 
ที่ใช้
งบ 

งป
ม. 

นอก 
งปม. 

ไตร
มาส 
ที่ใช้
งบฯ 

1.1 งบบุคลากร - - - - - - - - 
 - คําตอบแทนพนักงาน

ราชการ จ านวน ….. คน  
ระยะเวลา….เดือน 

- - - - - - - - 

1.2 งบด าเนินงาน - - - - - - - - 
 - คําวัสดุกีฬา - - - - - - - - 
 - คําใช๎จํายในการประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษา 
- - - - - - - - 

 - คําสาธารณูปโภค ต.ค.64 -
ก.ย.65 

- 100,000 1-2 - 100,000 3-4 ครู
อรณีย์ 

1.3 งบลงทุน - - - - - - - - 
 - กํอสร๎าง….. - - - - - - - - 
 - ปรับปรุงซํอมแซม……….. - - - - - - - - 
 - จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ.. 

จ านวน…เครื่อง 
- - - - - - - - 

1.4 งบเงินอุดหนุน - - - - - - - - 
 จัดสรรเงินอุดหนุน

ปัจจัยพื้นฐาน  
( ยากจน ) 
 
- โครงการจ๎างบุคลากร ขับ

รถรับ-สํงนักเรียน 
- โครงการจัดหาน้ ามัน

เช้ือเพลิงรถรับสํงนักเรียน 

- - 87,000 
 
 
 

210,000 
13,000 
 
138,140 

1-2 -  
 
 
 
- 

 
- 

3-4 ครู
เศรษฐ
พงศ์ 

 
 

ครูมาลา 
 

รวม  548,140   100,000   
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สรุปงบประมาณ ปี  2565 

รายจ่าย 
 
   1. รายจ่าย  งาน/โครงการ  ที่ก าหนดวัตถุประสงค์การจัดสรร (ต่อ)           

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ปีการศึกษา 
2 / 2564 

ปีการศึกษา 
1 / 2565 

 
ผู้รับ 
ผิด

ชอบ 
ง
ป
ม
. 

นอก 
งปม. 

ไตร
มาส 
ที่ใช้
งบฯ 

งป
ม. 

นอก 
งปม. 

ไตร
มาส 
ที่ใช้
งบฯ 

1.5 โครงการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 15 ปี 

537,163   บาท 

1.5.1 จัดซื้อหนังสือเรียนให๎ผ๎ูเรียน
ยืมเรียน   

ต.ค.64 -
ก.ย.65 

- - - - 190,583 3-4 ครูศิวา
ภรณ์ 

1.5.2 จัดสรรเงินอุดหนุนเป็นเงินสด
ให๎แกํผ๎ูปกครองนร.จัดซื้อ
อุปกรณ์การเรียน 

ต.ค.64 -
ก.ย.65 

- - 1-2 - 83,320 3-4 ครูศิวา
ภรณ์ 

1.5.3 จัดสรรเงินอุดหนุนเป็นเงินสด
ให๎แกํผ๎ูปกครองนร.จัดซื้อ
เครื่องแบบนร. 

ต.ค.64 -
ก.ย.65 

- - 1-2 - 89,900 3-4 ครูศิวา
ภรณ์ 

1.5.4 เงินอุดหนุนคํากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผ๎ูเรียน 

ต.ค.64 -
ก.ย.65 

- - 1-2 - 173,360 3-4 คร ู
เอกรินทร์ 

 1. จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตร
นารี,รด.  โดยกลํุมกิจการ
นักเรียน 

ต.ค.64 -
ก.ย.65 

- 23,360 1-2 - - 3-4 ครจูิตอาร ี

 2. โครงการทัศนศึกษาตาม
นโยบายเรียนฟรี 15 ปีอยํางมี
คุณภาพ 

ต.ค.64 -
ก.ย.65 

- 85,000 1-2 - - 3-4 ครู 
เอกรินทร์ 

 3. โครงการสํงเสริมสุขภาพ
อนามัยในโรงเรียนใน
สถานการณ์การแพรํระบาด
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  
(Covid – ๑๙) 

ต.ค.64 -
ก.ย.65 

- 5,000 1-2 - 5,000 3-4 ครู 
อมลว
รรณ 

 4. โครงการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การส่ือสาร (ICT) 

ต.ค.64 -
ก.ย.65 

- - 1-2 - 55,000 3-4 ครูปวิ
ตรา 

 รวม - 113,360  - 423,803  
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ตารางแสดงอัตราค่าเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวและค่าใช้จ่ายตามนโยบายเรียนฟรี 15  ปี  อย่างมีคุณภาพ 

อัตราต่อคนต่อปี   ( หน่วยต่อบาท ) 
 

 
ระดับ

การศึกษา 

 
ค่าเล่าเรียน

อุดหนุนรายหัว 

ค่าใช้จ่ายตามนโยบายเรียนฟรี  15  ปี  อย่างมีคุณภาพ 
ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์ 

การเรียน 
ค่าเคร่ืองแบบ

นักเรียน 
ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

3,500 ม. 1 = 700 
ม. 2 = 863 
ม. 3 = 948 

420 450 880 

มัธยมศึกษา   
ตอนปลาย 

3,800  ม. 4 = 1,257 
 ม. 5 =  1,263 
 ม. 6 = 1,110 

460 500 950 

หมายเหตุ โรงเรียนขนาดเล็กมีจ านวนนักเรียนต่ ากวํา 300  คน ให๎รายหัวเพิ่มรายละ 1,000  บาทตํอปี 
 
 

การค านวณงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว  ปีงบประมาณ  2565 
 
 

1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
3,500  บาท   x 102  คน   =     357,000     บาท 

 
2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

3,800  บาท   x 88  คน   =     334,400     บาท 
 
3. โรงเรียนขนาดกลางมีจ านวนนักเรียนต่ ากว่า  300  คน   
 ให้รายหัวเพิ่มรายละ  1,000  บาท 

190  บาท   x 1,000  คน   =     190,000     บาท 
 

รวม    357,000   +  334,400   +  190,000    =    881,400 บาท 
 

การจัดสรรเงินประจ าปีงบประมาณ 2565  

 
 
 

 ค่าเล่าเรียน
อุดหนุนราย

หัว 

ค่าหนังสือ
เรียน 

ค่า
เคร่ืองแบบ
นักเรียน 

ค่าอุปกรณ์ 
การเรียน 

ค่ากิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

รวมท้ังส้ิน 

ได๎รับจัดสรร 
100% 

881,400 190,583 89,900 83,320 173,360 1,418,563 
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หมายเหตุ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนมีกิจกรรม 4 กิจกรรม ได๎แกํ  
1. กิจกรรมวิชาการ  
2. กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผ๎ูบ าเพ็ญประโยชน์  
3. กิจกรรมทัศนศึกษา 
4. กิจกรรมบรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT)  
***เพิ่มเติม กิจกรรมที่ 5 คือ กิจกรรมการจดัการเรียนการสอนทางไกลในชํวงสถานการณ์ การ
แพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 
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การจัดสรรงบประมาณ 
 

 
รายการจัดสรร จ านวนเงิน คิดเป็นร้อยละ 

1. งบพัฒนาการเรียนการสอน 320,260 36.3 
2.  งบบริหารจัดการทั่วไป 
       - คําสาธารณูปโภค 
         (คําน้ า+คําไฟ+คําอินเตอร์เน็ต) 
       - คําจ๎างบุคลากร 
        (นักการภารโรง 2 คน,  
         ครูผ๎ูสอน 1 คน) 
       - คําประกันสังคม 

473,000 
200,000 

 
210,000 

 
 

13,000 

53.7 

3.  งบกลางอื่น ๆ  
   1) โครงการสนองนโยบาย สพฐ. ,สพม. 
ศกยส ,โรงเรียน 
   2) คําซํอมแซํมยานพาหนะ,คําน้ ามัน 
   3) กิจกรรมอื่นๆท่ีจ าเป็นเรํงดํวน 
   4) โครงการศึกษาดูงานคณะกรรมการ
สถานศึกษา, บุคลากรทางการศึกษา 
    5) การสนับสนุนกิจกรรมพฒันา
ผ๎ูเรียน 

138,140 10 

รวม 881,400 100 
 
 
 
การจัดสรรงบประมาณงบพัฒนาการเรียนการสอนจ านวน 320,260 บาท 

    จ าแนกตามกลุ่มบริหารงาน 
  

รายการจัดสรร จ านวนเงิน คิดเป็นร้อยละ 
1. กลํุมบริหารงานวิชาการ 192,156 60 
2. กลํุมบริหารงานบุคคล 49,000 15.3 
3. กลํุมบริหารงานท่ัวไป  29,784 9.3 
4. กลํุมบริหารงานงบประมาณ 15,372 4.8 
5. กลํุมบริหารงานกิจการนักเรียน 32,986 10.3 
6. กลํุมบริหารงานสํงเสริมการศึกษา 
(ทางเลือก) 

960 0.3 

รวม 320,260 100 
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งาน / โครงการ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

จ านวน    โครงการ    งบประมาณ  192,156 บาท 
 

ที่ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 
มาตรฐาน 

สพฐ. 
ระยะเวลา 

ปีการศึกษา  2564 ปีการศึกษา  2565 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

ภาคเรียนที่  2/2564 ภาคเรียนที่  1/2565 
งปม. นอก 

งปม. 
ไตรมาส

ที ่
งปม. นอก 

งปม. 
ไตร

มาสที ่
กลุ่มบรหิารงานวิชาการ  ต.ค. 64 – 

ก.ย. 65 
-  1-2 -  3-4  

1 โครงการสงํเสริม
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการฯ 

2 ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65 

40,000 - 1-2 - - 3-4 อภิเดช 
 

2  โครงกาบริหารงาน 
  วิชาการ 

2 ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65 

2,500 - 1-2 2,500 - 3-4 ปวิตรา 

3 โครงการแนะแนว
การศึกษาตํอ 

2 ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65 

2,000  
- 

1-2 - - 3-4 อลิสา 
 

4 โครงการปัจฉิมนิเทศ 2 ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65 

15,000 - 1-2  - 3-4 อภิเดช 
 

5 โครงการแก๎ปัญหา
การอํานและการ
เขียน 

2 ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65 

1,000 - 1-2 1,000 - 3-4 จิตอารี 

6 โครงการพัฒนากลุํม
สาระการเรียนรู ๎

2 ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65 

12,250 - 1-2 12,250 - 3-4 สุวนันท์ 

7 โครงการนิเทศการ
เรียนการสอน 

2 ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65 

1,000 - 1-2 1,000 - 3-4 ปวิตรา 

8 โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน    

2 ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65 

20,000 - 1-2 20,000 - 3-4 วิยะดา 

9 โครงการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม 

2 ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65 

2,500 - 1-2 2,500 - 3-4 อภิเดช 
 

10 โครงการพัฒนา
คุณภาพงานวิชาการ 

2 ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65 

5,000 - 1-2 5,000 - 3-4 ปวีณา 

11 โครงการพัฒนา
คุณภาพห๎องสมุด 

2 ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65 

2,500 - 1-2 2,500 - 3-4 ทัณฑธร 

12 โครงการสงํเสริม
ความเป็นเลิศทักษะ
ด๎านกีฬา 

2 ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65 

7,323.5   - 1-2 7,832.5   - 3-4 ชัยยันต์ 
 

13 โครงการแขํงขันกีฬา
สีภายใน 

2 ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65 

26,000 - 1-2 - - 3-4 เอกรินทร์ 

รวม ต.ค.64 
ก.ย.65 137,323.5 

 
- 

 
1-2 

 
54,832.5 

 
- 

 
3-4 
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งาน / โครงการ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  4  โครงการ 

ใช้งบพัฒนาการเรียนการสอน  ด าเนินการงาน / โครงการ  49,000 บาท 
 

ที่ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 
มาตรฐาน 

สพฐ. 
ระยะเวลา 

ปีการศึกษา  2564 ปีการศึกษา  2565 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่  2/2564 ภาคเรียนที่  1/2565 
งปม. นอก 

งปม. 
ไตร
มาส
ที่ 

งปม. นอก 
งปม. 

ไตร
มาส
ที่ 

 กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

 ต.ค.64 -
ก.ย.65 

- - 1-2 -  3-4  

1 โครงการอบรม
และพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

2 ต.ค.64 -
ก.ย.65 

7,500 - 1-2 7,500 - 3-4 ลลิดา 

2 โครงการสร๎าง
ขวัญและ
ก าลังใจ 

2 ต.ค.64 -
ก.ย.65 

5,000 - 1-2 5,000 - 3-4 อลิสา 

3 โครงการศึกษาดู
งานและทัศน
ศึกษา 

3 ต.ค.64 -
ก.ย.65 

21,000  1-2 - - 3-4 ลลิดา 

4 โครงการพัฒนา
ระบบงานกลํุม
บริหารงาน
บุคคล 

2 ต.ค.64 -
ก.ย.65 

1,500 - 1-2 1,500 - 3-4 อลิสา 

รวม ต.ค.64 -
ก.ย.65 

35,000 - 1-2 14,000  3-4  
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งาน / โครงการ  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

จ านวน  10  โครงการ    งบประมาณ    32,986    บาท 
 

ที่ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

มาตร
ฐาน 
สพฐ. 

ระยะเวลา 

ปีการศึกษา  2564 ปีการศึกษา  2565 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่  2/2564 ภาคเรียนที่  1/2565 
งป
ม. 

นอก 
งปม. 

ไตร
มาส
ที่ 

งปม. นอก 
งปม. 

ไตร
มาส
ที่ 

 กลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน 

 ต.ค.64 -
ก.ย.65 

- - 1-2  - 3-4  

1 โครงการวันไหว๎ครู 1 ต.ค.64 -
ก.ย.65 

- - 1-2 - 3,000 3-4 พลวัต
ทศวัฒน์ 

2 โครงการคําย
นักเรียนแกนน า YC 
เพื่อนท่ีปรึกษา 

3 ต.ค.64 -
ก.ย.65 

- - - - 2,000 3-4 ชัยยันต์ 
ศุภรดา 

3 โครงการคํายอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 

3 ต.ค.64 -
ก.ย.65 

- - 1-2 - 5,000 3-4 พลวัต
ทศวัฒน์ 

4 โครงการระบบดูแล
ชํวยเหลือนักเรียน 

3 ต.ค.64 -
ก.ย.65 

- 4,000 1-2 - 4,000 3-4 ทัณฑธร 
ชัยยันต์ 

5 โครงการสํงเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

3 ต.ค.64 -
ก.ย.65 

- - 1-2 - 986 3-4 ศุภรดา 

6 โครงการประชุม
ผ๎ูปกครอง 

3 ต.ค.64 -
ก.ย.65 

- 1,000 1-2 - 1,500 3-4 ณัฐธมน 

7 โครงการวันแม ํ 1 ต.ค.64 -
ก.ย.65 

- - 1-2 - 3,000 3-4 ณัฐธมน 

8 โครงการพัฒนา
กลํุมงานกิจการ
นักเรียน 

1 ต.ค.64 -
ก.ย.65 

- 1,000 1-2  1,000 3-4 ณัฐธมน 

9 โครงการยาเสพติด 2 ต.ค.64 -
ก.ย.65 

- 2,000 1-2 - 2,000 3-4  ทัณฑธร 
ชัยยันต์
พลวัต 

10 โครงการปฐมนิเทศ 2 ต.ค.64 -
ก.ย.65 

- - 1-2 - 2,500 - ณัฐธมน 
ศุภรดา 

รวม ต.ค.64 -
ก.ย.65 

- 8,000 1-2 - 24,986 3-4  
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งาน / โครงการ  กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

จ านวน  7  โครงการ    งบประมาณ  29,784  บาท 
(เงินในงบประมาณ 30,000 บาท ได๎รับการสนันสนุนจาก อบต. ตูม) 

 

ที่ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

มาต
รฐา
น 

สพฐ
. 

ระยะ 
เวลา 

ปีการศึกษา  2564 ปีการศึกษา  2565 

ผู้รับผิด
ชอบ 

ภาคเรียนที่  2/2564 ภาคเรียนที่  1/2565 
งปม. นอก 

งปม. 
ไตร
มาส
ที่ 

งปม. นอก 
งปม. 

ไตร
มาส
ที่ 

 กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป 

 ต.ค.64 -
ก.ย.65 

       

1 พัฒนาแหลํงเรียนรู๎
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

2 ต.ค.64 -
ก.ย.65 

- 15,000 1-2 - 15,000 3-4 ครู
มาลา 

2 โครงการปรับปรุง
พัฒนาอาคาร
สถานท่ีและ
ส่ิงแวดล๎อมภายใน
โรงเรียน 

2 ต.ค.64 -
ก.ย.65 

6,892 - 1-2 6,892 - 3-4 ครู
ติยพัฒ
น์ 

3 โครงการงานอนามัย
โรงเรียน 
 

2 ต.ค.64 -
ก.ย.65 

1,000 - 1-2 1,000 - 3-4 ครู
อมลว
รรณ 

4 โครงการ
ประชาสัมพันธ์ 
 

2 ต.ค.64 -
ก.ย.65 

3,000 - 1-2 3,000 - 3-4 ครู
ฐิติญา
พร 

5 โครงการรับนักเรียน 2 ต.ค.64 -
ก.ย.65 

- - 1-2 2,000 - 3-4 ครู 
ฐิติญา
พร 

6 โครงการพัฒนางาน
ธุรการ 

2 ต.ค.64 -
ก.ย.65 

500 - 1-2 500 - 3-4 ครูสุธา
ทิพย์   

7 โครงการสัมพันธ์
ชุมชน 
 

2 ต.ค.64 -
ก.ย.65 

2,500   2,500   ครูชัย
ประเส
ริฐ 

รวม ต.ค.64 -
ก.ย.65 

13,892  1-2 15,892  3-4  
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งาน / โครงการ  กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ 

จ านวน  …3….  โครงการ    งบประมาณ   15,372   บาท 
(เงินอุดหนุนคําหนังสือเรียน, คําอุปกรณ์การเรียน, เครื่องแบบนักเรียน, กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน 

รวม 537,163 บาท) 
 

ที่ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 
มาตรฐาน 

สพฐ. 
ระยะเวลา 

ปีการศึกษา  2564 ปีการศึกษา  2565 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ภาคเรียนที่  2/2564 ภาคเรียนที่  1/2565 
งปม. นอ

ก 
งป
ม. 

ไตร
มาส
ที่ 

งปม. นอก 
งป
ม. 

ไตร
มาส
ที่ 

 กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ 

 ต.ค.64 -
ก.ย.65 

-  1-2 -  3-4  

1 โครงการพัฒนา
งานพัสดุ 
และปรับปรุง
ซํอมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์ 

2 ต.ค.64 -
ก.ย.65 

5,000 - 1-2 5,000 - 3-4 ครูศิวา
ภรณ์ 

ครูทิวาพร 

2 โครงการพัฒนา
ระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
- แผนปฏิบัติ

การ 
- รายงาน

ประจ าป ี
- เอกสารการ

ประเมิน 

4 ต.ค.64 -
ก.ย.65 

2,500 - 1-2 2,872 - 3-4 ครูชาลี 
ครูเศรษฐ

พงศ์ 

3 โครงการสนับสนุน
การศึกษาโดยไมํ
เสียคําใช๎จําย 15 
ปี  อยํางมีคุณภาพ 

4,5,6 ต.ค.64 -
ก.ย.65 

268,518 - 3-4 268,518 - 3-4 ครูชาลี 
ครูเศรษฐ

พงศ์ 

รวม ต.ค.64 -
ก.ย.65 

7,500 - 1-2 7,872 - 3-4  
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งาน / โครงการ  กลุ่มบริหารงานส่งเสริมการศึกษา (ทางเลือก) 

จ านวน   1 โครงการ    งบประมาณ   960  บาท 
 

ที่ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 
มาตรฐาน 

สพฐ. 
ระยะเวลา 

ปีการศึกษา  2564 ปีการศึกษา  2565 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่  2/2564 ภาคเรียนที่  1/2565 
งปม. นอก 

งปม. 
ไตร
มาส
ที่ 

งป
ม. 

นอก 
งปม. 

ไตร
มาส
ที่ 

 กลุ่มบริหารงาน
ส่งเสริมการศึกษา 
(ทางเลือก) 

 ต.ค.64 -
ก.ย.65 

-  1-2 - - 3-4  

1 โครงการปัจฉิมนิเทศ
นักเรียน 

2 ต.ค.64 -
ก.ย.65 

960 - 1-2 - - 3-4 ครูลลิดา 

รวม ต.ค.64 -
ก.ย.65 

960 - 1-2 - - 3-4  
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งาน / โครงการ  กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

จ านวน  4 โครงการ    งบประมาณ  173,360 บาท 
 

ที่ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 
มาตรฐาน 

สพฐ. 
ระยะเวลา 

ปีการศึกษา  2563 ปีการศึกษา  2564 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่  2/2563 ภาคเรียนที่  1/2564 
งปม. นอก 

งป
ม. 

ไตร
มาส
ที่ 

งปม. นอก 
งปม. 

ไตร
มาส
ที่ 

 กลุ่มงานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

 ต.ค.64 -
ก.ย.65 

-  1-2 -  3-4  

1 โครงการ  
ทัศนศึกษาตาม
นโยบายเรียนฟรี 
15 ปีอยํางมี
คุณภาพ 

2 ต.ค.64 -
ก.ย.65 

85,000 - 1-2 - - 3-4 ครูจิตอารี 

2 โครงการการเดิน
ทางไกลและเข๎า
คํายพักแรม
ลูกเสือ-เนตรนารี 

2 ต.ค.64 -
ก.ย.65 

23,360 - 1-2 - - 3-4 ครูจิตอารี 

3 โครงการสํงเสริม
สุขภาพอนามัยใน
โรงเรียนใน
สถานการณ์การ
แพรํระบาดโรค
ติด                      
เช้ือไวรัสโคโรนา  
(Covid – ๑๙) 
 

2 ต.ค.64 -
ก.ย.65 

5,000 - 1-2 5,000 - 3-4 ครู 
อมลวรรณ   

4 โครงการบริการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการส่ือสาร 
(ICT) 

2 ต.ค.64 -
ก.ย.65 

- - 1-2 55,000 - 3-4 ครูปวิตรา 

รวม ต.ค.64 -
ก.ย.65 

113,360 - 1-2 60,000 - 3-4  
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ค าน า 

 
สืบเนื่องจากแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ  ได๎ก าหนดให๎มีการปรับเปล่ียนระบบงบประมาณ        

เป็นระบบงบประมาณแบบมุํงเน๎นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategy Performance Base Budgeting : 
SPBB) ซึ่งเป็นระบบงบประมาณท่ีค านึงถังผลส าเร็จของงานตามเปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ      
สอดคล๎องกับนโยบายในการพัฒนาประเทศและสอดคล๎องกับความต๎องการของประชาชน  โดยมีเงื่อนไข             
ท่ีส าคัญคือ  ต๎องมียุทธศาสตร์การด าเนินงานท่ีครอบคลุมและบูรณาการใน 3 มิติ  คือ  ยุทธศาสตร์หนํวยงาน 
(Function)  ได๎แกํยุทธศาสตร์ตามภารกิจของกระทรวงและของหนํวยงาน  ยุทธศาสตร์เฉพาะ (Agenda)  
ได๎แกํ  นโยบาย เฉพาะเรื่องท่ีรัฐบาลมอบหมาย  และยุทธศาสตร์พื้นท่ี (Area)  ได๎แกํ  ยุทธศาสตร์เน๎นเฉพาะ   
ในแตํละพื้นท่ี 

จากเหตุผลท่ีระบบงบประมาณแบบมุํงเน๎นผลงานตามยุทธศาสตร์ (SPBB)  จะต๎องมียุทธศาสตร์      
การด าเนินงานท่ีครอบคลุม 3 มิติดังกลําวข๎างต๎น  ประกอบรัฐบาลได๎จัดท าแผนการบริหารราชการแผํนดิน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได๎จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ท่ีเช่ือมโยงและสอดคล๎องกับ
กรอบยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  และในระดับจังหวัดและกลํุมจังหวัดได๎จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดและกลํุมจังหวัดเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว 

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์  จึงได๎จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565  ( ตุลาคม 2564  – 
กันยายน  2565 )  ตามแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาระยะ  4  ปี  ขึ้น  เพื่อใช๎เป็นกรอบ ทิศทางและแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตํอไป 

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการ  บุคลากร  และผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎องทุกทํานท่ีให๎ความรํวมมือในการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2565  ในครั้งนี้จนส าเร็จลุลํวงไปด๎วยดี หวังเป็นอยํางยิ่งวําแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ  2565  ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการผลักดันการน ากลยุทธ์ ของโรงเรียน  
กระทรวงศึกษาธิการ  และกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ไปสํูการปฏิบัติจนเกิดผล
ส าเร็จอยํางเป็นรูปธรรม  และเป็นเครื่องมือในการบริหาร  และจัดการศึกษาของสถานศึกษาอยํางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตํอไป 

 
                                                                                 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 

                                                                          ตุลาคม  2564 
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ค าสั่ง โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 

ท่ี      086 / 2564 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  2565                    

--------------------------------------------- 
ด๎วยโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์  จะด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ 2565   

เพื่อใช๎เป็นคํูมือในการบริหารงานและใช๎ในการปฏิบัติงานของครูให๎มีความถูกต๎อง  และเกิดประสิทธิภาพ 
สูงสุด  ดังนั้น  เพื่อให๎การด าเนินงานดังกลําวเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย  โรงเรียนจึงแตํงต้ังกรรมการ 
ด าเนินงาน  ดังตํอไปนี้                                                                       
1.  นายปนุพงษ์  เถาว์รินทร์                   ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์          ประธานกรรมการ 
2.  นายจักรพงษ์  จันเสน               ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา        รองประธานกรรมการ 
3.  นางธราธร  บุญเสริม         ผ๎ูชํวยผ๎ูอ านวยการโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์  กรรมการ 
4.  นายสมใจ  มณีล้ า         กรรมการสถานศึกษา    กรรมการ 
5.  นายมาลา  ดวงทอง         กรรมการสถานศึกษา    กรรมการ 
6.  นางนราทร  ธรสาธิตกุล  กรรมการสถานศึกษา    กรรมการ 
7.  นางฐิตาภรณ์  พรรณกนกศักดิ์  กรรมการสถานศึกษา    กรรมการ 
8.  นายภาษิต  แสงมาศ   กรรมการสถานศึกษา    กรรมการ 
9.  เจ๎าอธิการดอน จันทะโธโต  กรรมการสถานศึกษา    กรรมการ 
10. นางสาวภัทรวรรณ  แสงมาศ  กรรมการสถานศึกษา    กรรมการ 
11.  นายชาลี  มีวงศ์    ครู                                        กรรมการ 
12.  นางสาวปวิตรา  สาริกา   ครู     กรรมการ 
13.  นางณัฐธมน  วงศ์พิทักษ์   ครู                       กรรมการ 
14.  นางสาวศิวาภรณ์  บุญเสริม   ครู     กรรมการ 
15.  นายทัณฑธร  แสงมาศ   ครู     กรรมการ 
16.  นายเอกรินทร์  กฐินเทศ   ครู            กรรมการ 
17.  นางสาวภฑิลาพัทธ์   เงางาม   ครู                กรรมการ 
18.  นางสาววิยะดา  นามวัฒน์   ครู                กรรมการ 
19.  นายอภิเดช  กิริยะ    ครู               กรรมการ 
20.  นายมาลา  ดวงทอง    ครู                กรรมการ 
21.  นางสาวฐิติญาพร  สนิท   ครู               กรรมการ 
22.  นางสาวอลิสา  บุญอยูํ   ครู     กรรมการ 
23.  นางสาวจิตอารี  ทองมันปู   ครู     กรรมการ 
24.  นางสาวปวีณา  กระสังข์   ครู     กรรมการ 
25.  นางศุภรดา  แดงบุญเลิศ   ครู     กรรมการ 
26.  นายติยพัฒน์  เสนาน๎อย   ครู     กรรมการ 
27.  นายพลวรรตน์  บุญสม   ครู     กรรมการ 
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28.  นายชัยยันต์  ถาพันธ์    ครู     กรรมการ 
29.  นางสาวทิวาพร  สังขวัน   ครู     กรรมการ 
30.  นางสาวสุวนันท์  ประชัน   ครู     กรรมการ 
31.  นางสาวอรณีย์  งามพรม   ครู     กรรมการ 
32.  นายชัยประเสริฐ  บุญเสริม  พนักงานราชการ           กรรมการ 
33.  นางสาวอมลวรรณ  หอมทรง  พนักงานราชการ           กรรมการ 
34.  นางสาวอรณิชชา  วันงาม  พนักงานราชการ     กรรมการ 
35.  นางสาวสุธาทิพย์  วิเศษชาติ           ครูธุรการ     กรรมการ 
36.  นายวลักษ์สุดา  แหวนเงิน        นักเรียน     กรรมการ 
37.  นายนิชคุณ  ค าเสียง         นักเรียน     กรรมการ 
38.  นางสาวกัญญาณัฐ  บุญเพ็ง        นักเรียน     กรรมการ 
39.  นางบัวชัย  ระยับศรี             ผ๎ูปกครองนักเรียน    กรรมการ 
40.  นางส าเนียง  บุญเตือน  ผ๎ูปกครองนักเรียน             กรรมการ 
41.  นายเศรษฐพงศ์  โพธิ์ศรี   ครู           กรรมการและเลขานุการ 
 
 

ขอให๎คณะกรรมการท่ีได๎รับการแตํงต้ังตามค าส่ังนี้ปฏิบัติหน๎าท่ีโดยเครํงครัด  อยําให๎เกิดผลเสียหายตํอ
ทางราชการ  หากมีปัญหาหรืออุปสรรคใดให๎รายงานผ๎ูบริหารทราบทันที  

 
 ส่ัง  ณ  วันท่ี    27    กันยายน   พ.ศ.  2564 
 
 
        
                       (นายปนุพงษ์  เถาว์รินทร์) 
                ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์                
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แผนปฏิบัติการประจ าป ี
งบประมาณ ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 
อ าเภอปรางค์กู่   จังหวัดศรีสะเกษ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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สารบญั 
 

หน้า 
ค าน า 
สารบัญ 
ส่วนที่  1 บทน า           1 
ประวัติความเป็นมา  1 
ท าเนียบบุคลากรโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์        4 
สภาพทั่วไป           5 
ข๎อมูลจ านวนนักเรียน          6 
ข๎อมูลบุคลากร           8 
ข๎อมูลอาคารสถานท่ี          10 
รายช่ือคณะกรรมการสถานศึกษา         12 
ผลการด าเนินงานท่ีผํานมา         13 
โครงสร๎างหลักสูตรสถานศึกษา         15 
แหลํงการเรียนรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น         16 
ผลงานดีเดํน           19 
 

ส่วนที่ 2 การศึกษาสถานภาพ         21 
รัฐธรรมนูญแหลํงราชอาณาจักรไทย        21 
นโยบายรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ       23 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน    25 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ        27 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ยโสธร   28 
การศึกษาสถานภาพของโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์       31 
 
ส่วนที่ 3 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา        34 
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจโรงเรียน        35 
แผนกลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียน         37 
การก าหนดคําเปูาหมายตามมาตรฐานการศึกษา       43 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก (รอบ 2)       45 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก (รอบ 3)       47 
สรุปรายได๎ประจ าปีงบประมาณ 2565        49 
รายจํายตามวัตถุประสงค์การจัดสรร        51 
รายจํายท่ีใช๎งบอุดหนุนคําใช๎จํายรายหัว        54 
งาน / โครงการกลํุมงานบริหารงานวิชาการ                 57 
งาน / โครงการกลํุมงานบริหารงานบุคคล        58 
งาน / โครงการกลํุมกิจการนักเรียน        59 
งาน / โครงการกลํุมงานบริหารงานท่ัวไป        60 
งาน / โครงการกลํุมงานบริหารงานงบประมาณ       61 
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งาน / โครงการกลํุมงานบริหารงานแผนงานและการประกันคุณภาพ              61 
งาน / โครงการกลํุมงานบริหารงานสํงเสริมการศึกษา (ทางเลือก)     62
งาน / โครงการ  กลํุมงานกิจกรรมพฒันาผ๎ูเรียน       63 
 
ภาคผนวก 
โครงการ 
แตํงต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  2565 
บันทึกการเห็นชอบแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2565 
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ภาคผนวก 
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การให้ความเห็นชอบ 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

 
 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ยโสธร  ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ได๎พิจารณาแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2565 ของโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์แล๎ว มีมติ 
 
 

 
1. โครงการสนับสนุนการศึกษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย 15 ปี  อยํางมีคุณภาพ  
 1.1 เงินอุดหนุนคําหนังสือเรียน, คําอุปกรณ์การเรียน, เครื่องแบบนักเรียน,  
 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน รวม 537,163  บาท 
 
2. เห็นชอบในการจัดสรรงบประมาณคําเลําเรียนอุดหนุนรายหัวตาม งาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 2.1 งบพัฒนาการเรียนการสอน งบประมาณ  320,260   บาท 
 2.2 งบบริหารจัดการท่ัวไป งบประมาณ 473,000 บาท  
 2.3 งบกลางอื่น ๆ งบประมาณ 138,140 บาท  
     
   รวมงบประมาณท้ังส้ิน  1,418,563  บาท 
 
2) เห็นชอบให๎ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 ได๎ 

 คําเลําเรียน
อุดหนุนราย

หัว 

คําหนังสือ
เรียน 

คํา
เครื่องแบบ
นักเรียน 

คําอุปกรณ์ 
การเรียน 

คํากิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผ๎ูเรียน 

รวมท้ังส้ิน 

ได๎รับจัดสรร 
100% 

881,400 190,583 89,900 83,320 173,360 1,418,563 
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   (ลงช่ือ) 
     (นายจักรพงษ์  จันเสน) 
    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
     โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 
 


