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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self-Assessment Report : SAR) 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 
อ าเภอปรางค์กู่    จังหวัดศรีสะเกษ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 



ข 
 

ค าน า 
 
 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ได้ให้ความส าคัญการน าผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 
และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  โดยก าหนดให้
สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนดฯ  ตลอดท้ังเพี่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
  ดังนั้น   โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ได้ด าเนินการตามหลักการของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องทุกป 
การศึกษาและได้จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินตนเอง  
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในป การศึกษา ๒๕๖๔  เสนอต่อเขตพื้นท่ีการศึกษาและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นฐานข้อมูล   ส าหรับสถานศึกษาน าไปจัดท าแผนปฏิบัติการในป ต่อไป และเป็นฐานข้อมูล
ส าหรับเขตพื้นท่ีน าไปใช้ประโยชน์  รายงานหน่วยงานต้นสังกัดและประเมินผลและตรวจสอบ คุณภาพภายใน
สถานศึกษา และเป็นฐานข้อมูลส าหรับใช้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตามล าดับต่อไป 

  ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูทุกท่านไว้  ณ   โอกาสนี้ท่ีให้ความร่วมมือใน
การจัดท ารายงานครั้งนี้  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี 

 
  

 
       (นายปนุพงษ์  เถาว์รินทร์) 
                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
ข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียน 
ช่ือโรงเรียน  ตูมพิทยานุสรณ์       
ท่ีอยู่   ๒๑๓  หมู่ท่ี ๑  ต.ตูม  อ.ปรางค์กู่  จ.ศรีสะเกษ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร  โทรศัพท์ ๐๔๕-๖๙๗๓๑๒   โทรสาร      - 
เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี  ๑  ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี  ๖ 
จ านวนนักเรียนท้ังหมด  ๑๙๖  คน  จ าแนกเป็น   ระดับช้ัน ม.ต้น ๑๐๒ คน  
      และระดับช้ัน ม.ปลาย ๙๔ คน 
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ มีผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ป การศึกษา ๒๕๖๔          
มีรายละเอียดดังนี้  
มาตรฐานท่ี ๑ ด้านคุณภาพของผู้เรียน : ดี 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนอย่างหลากหลาย ให้นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ท้ัง
ภายในและภายนอกห้องเรียน จัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดกระบวนการเรียนการสอนท่ี
เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  นักเรียนมีบทบาทในการเรียนรู้ด้วยตนเองร่วมกันคิดร่วมกันท า ปฏิบัติเป็นกลุ่มอย่าง
เป็นระบบและพอใจผลงานของตนเอง  จัดกิจกรรมติวเข้มให้นักเรียนส าหรับการสอบ O-NET  จัดกิจกรรมการ
สอนซ่อมเสริมส าหรับนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 
ปรากฏผลการประเมินดังนี้ 
 ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม และ
มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ สามารถป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและ
หลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ เห็นคุณค่าในตนเอง มี
ความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและให้เกียรติผู้อื่น  สร้างผลงานจากเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ 
 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

 
ดี 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 

๓ 

 ๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารภาษาไทย และการคิด
ค านวณ 

๓ 

๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

๓ 
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๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๓ 

๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ๓ 

๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๓ 

๖. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ๓ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 
๔ 

 ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ๔ 

 ๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๔ 

 ๓. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ๔ 

 ๔. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ๔ 

 
มาตรฐานท่ี 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ : ดีเลิศ 
  โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษาอย่างชัดเจนมีการปฏิบัติเป็นไป
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าป  จัดแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย  มีความโดดเด่น
ด้านความสัมพันธ์ชุมชน  ความสามารถในการตัดสินใจกับส่ิงท้าทายต่อการปฏิบัติงาน  มีความรักความเมตตา
ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน ผู้บริหารมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา  
สถานศึกษามีพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด  มีการพัฒนาให้บรรลุ
ตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา  มีการพัฒนาตามจุดเน้น
และจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  มีการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา  มีการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรักษาตัวบ่งช้ีและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  ท่ีสอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 
ดีเลิศ 

 ๒.๑  การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ๔ 
 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๔ 

 ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา  และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๔ 

 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  ๔ 
 ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

อย่างมีคุณภาพ 
๔ 

 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

๔ 

 

 
 
 



ค 
 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ : ดีเลิศ 
 สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงานเป็นไปตามกฎกระทรวง บริหารจัดการโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม มี
การจัดโครงการกิจกรรมท่ีหลากหลาย มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีระบบการนิเทศ
ติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเป็นระบบ และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
ปรากฏผลการประเมินดังนี้ 
 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

 
ดีเลิศ 

 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๔ 

 ๓.๒ ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ๔ 

 ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ๔ 

 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ๔ 

 ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 

๔ 

 

จุดเด่น 
๑. ด้านคุณภาพผู้เรียน 

มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนอย่างหลากหลาย ให้นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ท้ังภายใน
และภายนอกห้องเรียน จัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้น
นักเรียนเป็นส าคัญ  นักเรียนมีบทบาทในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ร่วมกันคิดร่วมกันท า  ปฏิบัติเป็นกลุ่มอย่าง
เป็นระบบและพอใจผลงานของตนเอง  จัดกิจกรรมติวเข้มให้นักเรียนส าหรับการสอบ O-NET  จัดกิจกรรมการ
สอนซ่อมเสริมส าหรับนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 

 
๒. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการจัดการบริหาร  มีภาวะผู้น า  เป็นผู้น าทางวิชาการ  จัดท า
หลักสูตรที่ทันสมัย  จัดแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย  มีความโดดเด่นด้านความสัมพันธ์ชุมชน  ความสามารถ
ในการตัดสินใจกับส่ิงท้าทายต่อการปฏิบัติงาน  มีความรักความเมตตาต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน ผู้บริหารมี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา  สถานศึกษามีพัฒนาการของการประกัน
คุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด  มีการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา  มีการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา  มีการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา  มีการส่งเสริมพัฒนา
สถานศึกษาเพื่อรักษาตัวบ่งช้ีและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 
๓. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงานเป็นไปตามกฎกระทรวง บริหารจัดการโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
มีการจัดโครงการกิจกรรมท่ีหลากหลาย มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีระบบการนิเทศ
ติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเป็นระบบ และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 



ง 
 

จุดควรพัฒนา 
๑. ด้านคุณภาพผู้เรียน 

ควรพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร และส่งเสริมการเรียนรู้ตามความ
ถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
 

๒. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

ผู้บริหารควรสร้างขวัญก าลังใจให้บุคลากร นิเทศ ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเป็นระบบ ก าหนดภาระงานและมอบหมายงานให้ชัดเจน ควรเป็นผู้น าในการ
ปฏิบัติงาน 

 
๓. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

สถานศึกษาควรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถใช้ส่ือช่วยสอนในกิจกรรมการเรียนรู้ 
ควรมีการจัดและพัฒนาส่ือการเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกท่ีหลากหลาย เน้นการจัดระบบ
ประกันคุณภาพภายในให้เป็นส่วนส าคัญในการบริหารจัดการ     

 
ข้อเสนอแนะ 

 ๑.  ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  เพื่อหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงให้ได้ 
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 
          ๒.   จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผนปฏิบัติราชการประจ าป ให้มีความสอดคล้องและ 
เหมาะสมต่อผู้เรียน  ชุมชน  สังคม 
          ๓.  ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้านความรู้  และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตรมากขึ้น  เพื่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจะได้สูงขึ้น  โดยการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย  เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  จัดการเรียนการสอน
แบบโครงงาน  มีการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน  เข้าค่ายทักษะทาง
วิชาการ  ค่ายคุณธรรม  ค่ายศิลปะ  เป็นต้น 
 ๔.  จัดระบบการนิเทศติดตามอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ๕.  จัดกิจกรรม / โครงการพัฒนาผู้เรียนท้ังทางด้านวิชาการและสังคม 
 ๖.  ร่วมระดมทุนจากหน่วยงานต่าง ๆ  เพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
 ๗.  จัดระบบการบริหารและการจัดการให้เป็นระบบอย่างแท้จริง มีความสะดวกรวดเร็ว ตรวจสอบได้ 
         ๘.  จัดท าโครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในทุกๆ ด้าน  ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมอบรม  ประชุม   
สัมมนา  การศึกษาดูงานท้ังในและนอกสถานท่ี  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
และการน าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอน 
          ๙.  ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น  และน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 
         ๑๐.  ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการด้วยระบบ  PDCA  ท่ีเข้มแข็ง และใช้ 
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการบริหารจัดการ  มีการติดตาม  ก ากับ  นิเทศการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด   
และต่อเนื่อง  มีความเป็นกัลยาณมิตรกับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 

  
 
 



จ 
 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
๑.  ต้องการพัฒนาส่ืออุปกรณ์ ส่ือเทคโนโลยีการศึกษา นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้

และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถใช้ ICT ช่วยสอนในกิจกรรมการเรียนรู้ จัดและพัฒนาส่ือ
การเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกท่ีหลากหลาย 

๒.  ทุนการศึกษานักเรียนท่ีมีความประพฤติดี  เรียนดี  มีความยากจน 
๓.  รถรับ – ส่งนักเรียนไม่เพียงพอ  ท าให้นักเรียนเดินทางมาโรงเรียนล าบาก 
๔.  เครื่องดนตรีไทย – ดนตรีสากล  และอุปกรณ์กีฬายังไม่เพียงพอ 
๕.  ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการทางภาษายังไม่ได้มาตรฐาน และอุปกรณ์ยังไม่

เพียงพอ 
๖.  หนังสือท่ีหลากหลาย และเพียงพอส าหรับการเรียนการสอน และการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมใน

ห้องสมุดและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฉ 
 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าป การศึกษา ๒๕๖๔  สถานศึกษามีภาระหน้าท่ีจะต้องด าเนิน 
การตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ท่ีก าหนดไว้ชัดเจนในมาตรา  ๔๘  ให้สถานศึกษา 
มีการจัดท ารายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกป    
 ดังนั้นโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์   จึงได้ด าเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและ 
คณะครู  ตลอดได้แนวปฏิบัติ  พร้อมท้ังได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล  ผลงาน  ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนิน
กิจกรรม ตามสาระการเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกช้ันในรอบป การศึกษา  การ
จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ าป การศึกษา  ๒๕๖๔  คณะกรรมการสถานศึกษา   
ได้ให้ความเห็นชอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

        

 
       (ลงชื่อ)...........................................    
                           (นายจักรพงษ์  จันเสน) 
          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                             โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 
                                         วัน ๒๘ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕   
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สารบัญ 

            หน้า 
บทสรุปของผู้บริหาร 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ค าน า 
สารบัญ 
ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา       
             ข้อมูลท่ัวไป          

ข้อมูลครูและบุคลากร         
ข้อมูลนักเรียน         

ส่วนท่ี ๒ รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา      
   มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผู้เรียน      
   มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ     
   มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   จุดเด่น 
   จุดควรพัฒนา 
   แผนการพัฒนาเพื่อการยกระดับคุณภาพ  
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
   ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 
   ด้านกระบวนการ (Process) 
   ด้านผลลัพธ์ (Output/Outcome) 
   โอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและแนวทางในการส่งเสริมนิเทศ ติดตามของ
หน่วยงานต้นสังกัด 
ภาคผนวก            
 มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา/ก าหนดค่าเป้าหมาย/         
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 

ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ผลการประเมินภายนอกของ สมศ.(รอบ 2 – รอบ 4) 
โครงสร้างหลักสูตร เวลาเรียน สถานศึกษา ป การศึกษา 2564 
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ส่วนท่ี  ๑  ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 
๑.๑  ข้อมูลทั่วไป 
     ช่ือโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ รหัสโรงเรียน  ๑๐๓๓๕๓๐๖๒๖ 

ท่ีต้ังเลขท่ี ๒๑๓ แขวง/ต าบลตูม เขต/อ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การ ศึกษามัธยมศึกษาศรีสะ เกษ ยโสธ  โทรศัพท์๐๔๕-๖๙๗๓๒๑  โทรสาร  – email 
chaasaki@gmail.com  website http://www.toomphit.ac.th เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี ๑ 
ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี ๖ 

 ช่ือ – สกุลผู้บริหารโรงเรียน 
 ๑) นายปนุพงษ์  เถาว์รินทร์  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
 ๒) นางสาวภาวดี  แอ่งสุข   ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
  
๑.๒  โครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา 
 

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 
-  งานวดัผลประเมินผลเทยีบโอน 

-  งานส่งเสริมพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
-  งานจดัท าระเบียบและแนวปฏิบตัิ
ดา้นวชิาการ 
-  งานพฒันากระบวนการเรียนรู้-  งาน
ธุรการวชิาการ 
 

-  งานจดัท าแผนการจดัการใชจ่้ายเงิน 

-  งานรายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
-  งานติดตามตรวจสอบและรายงาน
การใชง้บประมาณ 
-  งานตรวจสอบและรายงานการใช้
ผลผลิตจากงบประมาณ 

-  งานควบคุมภายใน 
- งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพือ่
การศึกษา 
-  งานวางแผนพสัดุ 
-  งานพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศ 
-  งานจดัหาพสัดุ 
-  งานควบคุมดูแลบ ารุงรักษาและ
จ าหน่ายพสัดุ 
-  งานรับเงิน  เกบ็รกัษาเงินและจ่ายเงิน 

-  งานจดัท าบญัชีการเงิน 

-  งานจดัท ารายงานทางการเงิน 

 

 

 
 

-  งานวางแผน  จดัสรรอตัราก  าลงั 
-  งานการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
-  งานด าเนินการทางวนิยัและการ
ลงโทษ 
-  งานการเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น    
การยา้ย 
-    งานสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 
-  งานสั่งพกัราชการและและการให้
ลาออก 
-  งานประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

-  งานจดัท าระบบและทะเบียนประวตัิ 
-  งานออกจากราชการ 
-  การลา 
-  งานขอเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
-  งานส่งเสริมการประเมินวทิยฐานะ 
-  งานส่งเสริมการยกย่องเชิดชูเกยีรต ิ
-  งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม-  
งานส่งเสริมมาตรฐานวชิาชีพและ
จรรยาบรรณวชิาชีพ  

 

 

-  งานพฒันาระบบเครือข่ายขอ้มูล
สารสนเทศ 
-  งานวางแผนบริหารการศึกษา 
-  งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
-  งานอาคารสถานที่ส่ิงแวดลอ้ม 

-  งานรับนกัเรียน 

-  งานประสานการจดัการศึกษาใน
ระบบ  นอกระบบ  และอธัยาศยั 
-  งานทศันศึกษา 
-  งานประชาสัมพนัธ์ 
-  งานประสานงานพฒันาเครือข่าย 
-  งานธุรการ 
-  งานส่งเสริมสนบัสนุนแระสานการ
จดัการศึกษา 
-  การพฒันามาตรฐานการปฏิบตัิงาน 

-  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
-  งานประสานราชการ-  การเสนอ
ความเห็นเกีย่วกบัตั้ง  ยุบ  รวมหรือเลิก 
 

 

งานกิจการนักเรียน 

-  งานส ามะโนนกัเรียน 

-  งานกจิการนกัเรียน 

- งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
-  งานระบบช่วยเหลือนกัเรียน 

-  งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นกัเรียน 

 
 

 

mailto:chaasaki@gmail.com
http://www.toomphit.ac.th/
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๑.๓  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
  

๑) จ านวนบุคลากร  (ข้อมูล  ณ  วันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๕) 
1.1.สรุปจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ต าแหน่ง 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวม 
ต่ ากว่า ป.ตร ี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา   1  1 
- รอง/ผู้อ านวยการ   1  1 

รวม   2  2 
2. ผู้สอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน      
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น      

- ครูบรรจ ุ  9 3  12 
- ครูต่างชาติ       

รวม  9 3  12 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย      

- ครูบรรจ ุ  9 2  11 
- ครูต่างชาติ       

รวม  9 2  11 
3. บุคลากรทางการศึกษา      

- เจ้าหน้าท่ี  1   1 
4.อื่นๆ (ระบุ)... 3    3 

รวม 3 19 12   
รวมทั้งสิ้น 3 19 12  25 

สรุปอัตราส่วน 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

จ านวนผู้เรียนต่อครู    1 : 10 
จ านวนผู้เรียนต่อห้อง  1 : 17 

  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จ านวนผู้เรียนต่อครู    1 : 10 
จ านวนผู้เรียนต่อห้อง  1 : 15 
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 1.2  สรุปจ านวนครูผู้สอน จ าแนกตามระดับและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   กรณีที่ 1  ครูสอนหลายระดับชั้นให้กรอกข้อมูลในระดับที่มีจ านวนชั่วโมงสอนมากท่ีสุด 
    

ระดับ/กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จ านวนครูผู้สอน 

มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ตรงเอก  ไม่ตรงเอก ตรงเอก ไม่ตรงเอก 

ภาษาไทย 2 - 2 - 
คณิตศาสตร ์ 2 - 1 - 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 - 3 - 
สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 1 - 1 - 
สุขศึกษาและพลศึกษา 1 - 1 - 
ศิลปะ - 1 - 1 
การงานอาชีพ 1 - 1 - 
ภาษาต่างประเทศ 1 - 1 - 
   
  1.3. สรุปจ านวนครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวนครูผู้สอน 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

  กิจกรรมนักเรียน - 23 
- ลูกเสือ - 6 
- เนตรนารี - 6 
- ยุวกาชาด - - 
- ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ - 6 
- รักษาดินแดน (ร.ด.) - 4 
- กิจกรรมชุมนุม ชมรม - 23 
- อื่นๆ...ให้ระบ ุ - - 

   กิจกรรมแนะแนว - 1 
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - 23 
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๑.๔  ข้อมูลนักเรียน 
 
จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖๔  รวม ๑๙๖  คน  (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๕) 
จ านวนห้องเรียน/ผู้เรียนจ าแนกตามระดับที่เปิดสอน 
 

ระดับที่เปิดสอน 
จ านวนห้องเรียน 

จ านวนผู้เรียน
ปกติ  

จ านวนผู้เรียนที่มี
ความต้องการ

พิเศษ 
รวมจ านวน

ผู้เรียน 
ห้องเรียนปกติ ห้องเรียนพิเศษ ชาย หญิง ชาย หญิง 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาป ท่ี 1 ๓๗ - ๒๔ ๑๓ - - ๓๗ 
มัธยมศึกษาป ท่ี 2 ๒๘ - ๑๗ ๑๑ - - ๒๘ 
มัธยมศึกษาป ท่ี 3 ๓๗ - ๑๗ ๒๐ - - ๓๗ 

รวม ๑๐๒ - ๕๘ ๔๔ - - ๑๐๒ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
มัธยมศึกษาป ท่ี 4 ๒๕ - ๑๐ ๑๕ - - ๒๕ 
มัธยมศึกษาป ท่ี 5 ๓๒ - ๑๖ ๑๖ - - ๓๒ 
มัธยมศึกษาป ท่ี 6 ๓๗ - ๒๑ ๑๖ - - ๓๗ 

รวม ๙๔ - ๔๗ ๔๗ - - ๙๔ 
หมายเหตุ  ห้องเรียนพิเศษเพิ่มเติมตามหลักสูตรท่ีสถานศึกษาจัดสอน 
 
๑.๕  แหล่งเรียนรู้ 
๑. ห้องสมุดโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ ถือเป็นหัวใจของสังคมแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถศึกษา ค้นคว้า
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องห้องสมุดจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีส่วนส าคัญในการจัด ประสบการณ์
ให้แก่ผู้เรียนตามหลักสูตรเปรียบเสมือนคลังความรู้ที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน ปลูกฝังให้ ผู้เรียนมีนิสัยรัก
การอ่าน และสนใจท่ีจะเรียนรู้ตลอดเวลา 
๒. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ ให้ความส าคัญในการจัดแหล่งเรียนรู้ภายใน 
ห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ 
เรียนรู้อย่างเต็มความสามารถ  
๓. ห้องแนะแนวโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมและช่วยเหลือให้ นักเรยีนได้รู้จัก
ตนเองเข้าใจส่ิงแวดล้อมสามารถเลือกตัดสินใจแก้ปัญหาและ ปรับตัวได้อย่างเหมาะสม ท้ังนี้ เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้เป็นคนได้โดยสมบูรณ์และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
๔. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เพื่อให้ นักเรียน
สามารถเรียนรู้และเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การสืบค้นข้อมูล  เพิ่มพูน
ความรู้และประสบการณ์ชีวิต เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ประโยชน์และเหมาะกับนักเรียนมากท่ีสุด  
๕. ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ การเรียนวิทยาศาสตร์ ก็เพื่อให้นักเรียนได้ ส ารวจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์, พัฒนาทักษะการท างานเป็นทีม, เกิดความสนใจต่อวิทยาศาสตร์, พัฒนาทักษะ
ความเข้าใจหลักการ (conceptual understanding), และพัฒนาทักษะการตั้งค าถาม, ฯลฯ 
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1.6. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ท่ีผ่านมา 
 

รอบการประเมิน 
ระดบัผลการประเมิน 
ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

รอบท่ี 4  (พ.ศ. 2559 – 2563) - 

 
ส่วนท่ี  ๒  รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

๑. มาตรฐานการศึกษา   
ตามระดับคุณภาพการศึกษา  ระดับ  ๑ POOR (ก าลังพัฒนา) 

      ระดับ  ๒ FAIR  (ปานกลาง) 
      ระดับ  ๓ GOOD (ดี) 
      ระดับ   ๔ GREAT (ดีเลิศ) 
      ระดับ  ๕ EXCELLENT (ยอดเย่ียม) 
มาตรฐานที่  ๑  ด้านคุณภาพของผู้เรียน :  
          ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน :  
ประเด็นที่ ๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
 ๑. โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ  โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
  ๑.๑ โครงการแก้ปัญหาการอ่านและการเขียน 
  ๑.๒ โครงการแข่งขันตอบปัญหาเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ 
  ๑.๓ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน 
 ๒. ผลปรากฏคุณภาพท่ีเกิดขึ้น จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม เป็นดังนี้  

๒.๑ พัฒนาความสามารถในการอ่าน เขียน และการส่ือสาร ตามเกณฑ์  
๒.๒ พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความ คิดเห็นและแก้ปัญหา  
๒.๓ พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   
๒.๔ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

๓. แหล่งข้อมูล/หลักฐาน 
 ๓.๑ แผนปฏิบัติการ 

  ๓.๒ โครงการ 
  ๓.๓ แบบสรุปรายงานการด าเนินโครงการ 
 
ประเด็นที่ ๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
 ๑. โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ  โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
  ๑.๑ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน 
  ๑.๒ โครงการแก้ปัญหาการอ่านและการเขียน 
  ๑.๓ โครงการแข่งขันตอบปัญหาเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ 
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 ๒. ผลปรากฏคุณภาพท่ีเกิดขึ้น จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ผลการด าเนิน โครงการ/
กิจกรรม เป็นดังนี้  
  ๒.๑ พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
  ๒.๒ พัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาและความสามารถในการแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
  ๒.๓ พัฒนาระบบการวางแผนและปฏิบัติตามข้ันตอนและสามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ 
  
 ๓. แหล่งข้อมูล/หลักฐาน 

 ๓.๑ แผนปฏิบัติการ 
  ๓.๒ โครงการ 
  ๓.๓ แบบสรุปรายงานการด าเนินโครงการ 
 
ประเด็นที่ ๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 ๑. โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
  ๑.๑ โครงการพัฒนาส่ือและนวัตกรรมทางการเรียน 
 ๒. ผลปรากฏคุณภาพท่ีเกิดขึ้น จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม เป็นดังนี้  
  ๒.๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดท่ีสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมท่ีสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ตาม
ศักยภาพของผู้เรียน 
  ๒.๒ ส่งเสริมให้ ผู้ เรียนมีกระบวนการคิด การด าเนินการอย่างเป็นระบบแบบแผน  
  ๒.๓ พัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาและรู้จักแนวทางการวางแผนแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
 ๓. แหล่งข้อมูล/หลักฐาน.  

 ๓.๑ แผนปฏิบัติการ 
  ๓.๒ โครงการ 
  ๓.๓ แบบสรุปรายงานการด าเนินโครงการ 
 
ประเด็นที่ ๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๑. โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ  โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
  ๑.๑ โครงการพัฒนาส่ือด้าน ICT เพื่อการเรียนรู้ 
  ๑.๒ โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดหาอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ สารเคมีและส่ือการเรียนรู้ 
  ๑.๓ โครงการพัฒนาคุณภาพห้องสมุดและระบบสารสนเทศ 
 ๒. ผลปรากฏคุณภาพท่ีเกิดขึ้น จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม เป็นดังนี้  
  ๒.๑  สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานท่ีจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้น มี
ระบบ สาธารณูปโภคท่ีเพียงพอ 
  ๒.๒  บุลากรและนักเรียนมีความตระหนักในการใช้พลังงาน รู้คุณค่าของส่ิงแวดล้อม 
  ๒.๓  นักเรียนเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม/โครงการอนุรักษ์และพฒันาส่ิงแวดล้อม 
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  ๒.๔  สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ   พื้นท่ีสีเขียว และส่ิงอ านวยความสะดวก
เพียงพอและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี  

 ๒.๕  สถานศึกษามีห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์ท่ีทันสมัยเป็นไปตามเกณฑ์ 
 ๓. แหล่งข้อมูล/หลักฐาน.  

 ๓.๑ แผนปฏิบัติการ 
  ๓.๒ โครงการ 
  ๓.๓ แบบสรุปรายงานการด าเนินโครงการ 
ประเด็นที่ ๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๑. โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ  โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
  ๑.๑ โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ 

    -  กิจกรรมวัดประเมินผลการเรียนรู ้ 
    -  กิจกรรมพัฒนาระบบงานทะเบียน  

        - กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 
 ๒. ผลปรากฏคุณภาพท่ีเกิดขึ้น จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม เป็นดังนี้  
  ๒.๑ พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๒.๒ การประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนเพื่อน ามาพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้ การ
พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบันและเสริมสร้างการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 ๓. แหล่งข้อมูล/หลักฐาน.  

 ๓.๑ แผนปฏิบัติการ 
  ๓.๒ โครงการ 
  ๓.๓ แบบสรุปรายงานการด าเนินโครงการ 
 
ประเด็นที่ ๖ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 ๑. โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ  โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
  ๑.๑ โครงการศูนย์การเรียนรู ้“ศาสตร์พระราชาต าราชีวิต” หลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 ๒. ผลปรากฏคุณภาพท่ีเกิดขึ้น จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม เป็นดังนี้  
  ๒.๑ นักเรียนสามารถเรียนรู้ในโรงเรียนได้อย่างมีความสุขเมื่อนักเรียนมีคุณธรรมตามแนว
เศรษฐกิจพอพียงแล้ว  จะท าให้ผลการเรียนดีขึ้น และบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ
ท่ีว่านักเรียนเป็นผู้ท่ี ดี เก่ง มีสุข และด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 ๓. แหล่งข้อมูล/หลักฐาน.  

 ๓.๑ แผนปฏิบัติการ 
  ๓.๒ โครงการ 
  ๓.๓ แบบสรุปรายงานการด าเนินโครงการ 
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          ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน :  
ประเด็นที่ ๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 ๑. โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ  โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
  ๑.๑ โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

 ๒. ผลปรากฏคุณภาพท่ีเกิดขึ้น จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม เป็นดังนี้  
  ๒.๑ พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
  ๒.๒ เพื่อลดปัญหาสังคมด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ท่ีเกิดขึ้นใน
ครอบครัว โรงเรียน  ท้องถิ่น และชุมชน  
 ๓. แหล่งข้อมูล/หลักฐาน.  

 ๓.๑ แผนปฏิบัติการ 
  ๓.๒ โครงการ 
  ๓.๓ แบบสรุปรายงานการด าเนินโครงการ 
 
ประเด็นที่ ๒ ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
 ๑. โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ  โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
  ๑.๑ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 ๒. ผลปรากฏคุณภาพท่ีเกิดขึ้น จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม เป็นดังนี้  
  ๒.๑ นักเรียนมีจิตส านึกท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จักรักษาส่งเสริมสิทธิ หน้าท่ี เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค 
และศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยรู้ จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติ ความรู้เกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ครอบครัว ชุมชน ชาติ และ
สังคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของสังคมไทยเพื่อ ปลูกฝังให้เด็กเป็นบุคคลท่ีดี
ของการเป็นประชาธิปไตยอยู่ในตัว 
 ๓. แหล่งข้อมูล/หลักฐาน.  

 ๓.๑ แผนปฏิบัติการ 
  ๓.๒ โครงการ 
  ๓.๓ แบบสรุปรายงานการด าเนินโครงการ 
 
ประเด็นที่ ๓ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกับบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ๑. โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ  โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

๑.๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเพื่อนท่ีปรึกษา (Youth Counselors) 
๒. ผลปรากฏคุณภาพท่ีเกิดขึ้น จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ผลการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม เป็นดังนี้  
 ๒.๑ เพื่อสร้าง “นักเรียนเพื่อนปรึกษา” เป็นเยาวชนท่ีมีความพร้อมท้ังในด้านความรู้

(Knowledge) ทัศนคติ (Attitude) และความสามารถ (Ability) ในการด ารงชีวิต การให้ค าปรึกษาและแนะ
แนวแก่ผู้อื่น อย่าง ถูกต้อง เหมาะสม 
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  ๒.๒ เพื่อให้เป็นเพื่อนท่ีปรึกษามีบทบาท ในการแก้ปัญหาของสังคม ท้ังในโรงเรียนและชุมชน  
 ๒.๓ เพื่อผลักดันให้เกิดเครือข่ายของ “นักเรียนเพื่อนท่ีปรึกษา” ท่ียั่งยืน (Youth 

Counselors) ใน สถานศึกษา  
 
 ๓. แหล่งข้อมูล/หลักฐาน.  

 ๓.๑ แผนปฏิบัติการ 
  ๓.๒ โครงการ 
  ๓.๓ แบบสรุปรายงานการด าเนินโครงการ 
 
ประเด็นที่ ๔ สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 ๑. โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ  โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
  ๑.๑ ช่ือโครงการ  ส่งเสริมความเป็นเลิศทักษะด้านกีฬา 
  ๑.๒ โครงการ โครงการส่งเสริมการศึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา กิจกรรม
การแข่งขันกีฬาสีภายใน 
 ๒. ผลปรากฏคุณภาพท่ีเกิดขึ้น จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม เป็นดังนี้  
  ๒.๑ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ 
  ๒.๒ เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักกฎกติกา มารยาทและระเบียบ วินัยมากยิ่งขึ้น 
  ๒.๓ เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักการออกก าลังกายอย่างถูกวิธีในกีฬาแต่ละประเภท 
  ๒.๔ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ สร้างความเป็นเลิศทางกีฬาได้มากยิ่งขึ้น 
 ๓. แหล่งข้อมูล/หลักฐาน.  

 ๓.๑ แผนปฏิบัติการ 
  ๓.๒ โครงการ 
  ๓.๓ แบบสรุปรายงานการด าเนินโครงการ 
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มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ :  
ประเด็นที่ ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 ๑. โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ  โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
  ๑.๑ โครงการทิศทางการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์  
 ๒. ผลปรากฏคุณภาพท่ีเกิดขึ้น จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม เป็นดังนี้  
  ๒.๑ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล ผู้เรียนมีทักษะตาม
ศตวรรษที่ 21 มีความรู้คู่คุณธรรม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๒.๒ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย  โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 ๓. แหล่งข้อมูล/หลักฐาน.  

 ๓.๑ แผนปฏิบัติการ 
  ๓.๒ โครงการ 
  ๓.๓ แบบสรุปรายงานการด าเนินโครงการ 
 
ประเด็นที่ ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๑. โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ  โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
  ๑.๑ โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย  
 ๒. ผลปรากฏคุณภาพท่ีเกิดขึ้น จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม เป็นดังนี้  
  ๒.๑ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์การศึกษา โดยน้อมน าคุณธรรมน า
ความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๒.๒ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
   ๒.๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  ชุมชน  และองค์กรต่าง ๆ 
 ๓. แหล่งข้อมูล/หลักฐาน.  

 ๓.๑ แผนปฏิบัติการ 
  ๓.๒ โครงการ 
  ๓.๓ แบบสรุปรายงานการด าเนินโครงการ 
 
ประเด็นที่ ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ๑. โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ  โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
  ๑.๑ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน 
 ๒. ผลปรากฏคุณภาพท่ีเกิดขึ้น จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม เป็นดังนี้  

 ๒.๑ นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถตามศักยภาพอย่างเต็มท่ี เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดี 
ในการแสดงออกของนักเรียนอย่างสร้างสรรค์ 
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 ๒.๒ นักเรียน และครู ได้รับประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างหลากหลาย 
เป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพให้บุคลากรและผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา และหลักสูตรของ
สถานศึกษา 
 ๓. แหล่งข้อมูล/หลักฐาน.  

 ๓.๑ แผนปฏิบัติการ 
  ๓.๒ โครงการ 
  ๓.๓ แบบสรุปรายงานการด าเนินโครงการ 
ประเด็นที่ ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 ๑. โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ  โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
  ๑.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 ๒. ผลปรากฏคุณภาพท่ีเกิดขึ้น จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม เป็นดังนี้  
   ๒.๑ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนตระหนักและเข้าใจความส าคัญของ
การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
   ๒.๒  บุคลากรสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
 ๓. แหล่งข้อมูล/หลักฐาน.  

 ๓.๑ แผนปฏิบัติการ 
  ๓.๒ โครงการ 
  ๓.๓ แบบสรุปรายงานการด าเนินโครงการ 
 
ประเด็นที่ ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ๑. โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ  โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

 ๑.๑ โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคาร สถานท่ี และส่ิงแวดล้อมล้อมภายในโรงเรียน 
 ๒. ผลปรากฏคุณภาพท่ีเกิดขึ้น จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม เป็นดังนี้  
  ๒.๑ พัฒนาสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ  
พร้อมท้ังให้ผู้เรียนรู้คุณค่าของส่ิงแวดล้อม รู้จักอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อมมากขึ้น มีห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ท่ีมีคุณภาพ มีอาคารเรียน มีต้นไม้ หรือไม้ประดับ และสถานท่ีรอบบริเวณโรงเรียนสะอาดถูก
สุขลักษณะ 
 ๓. แหล่งข้อมูล/หลักฐาน.  

 ๓.๑ แผนปฏิบัติการ 
  ๓.๒ โครงการ 
  ๓.๓ แบบสรุปรายงานการด าเนินโครงการ 
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ประเด็นที่ ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 ๑. โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ  โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
  ๑.๑ โครงการประชาสัมพันธ์ 
  ๑.๒ โครงการพัฒนาส่ือและนวัตกรรมทางการเรียน 
  ๑.๓ โครงการ พัฒนาส่ือด้าน ICT เพื่อการเรียนรู้  
 ๒. ผลปรากฏคุณภาพท่ีเกิดขึ้น จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม เป็นดังนี้  
  ๒.๑ พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษา การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในภาคีเครือข่าย ท่ี
เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒.๒ มีแหล่งเรียนรู้ ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ภายในสถานศึกษาเพื่อ
อ านวยความสะดวกให้ครู บุคลากร และนักเรียน ใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน   
  ๒.๓ ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม  ผู้เรียน
เกิดความรู้และทักษะได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามเป้าหมาย 
 ๓. แหล่งข้อมูล/หลักฐาน.  

 ๓.๑ แผนปฏิบัติการ 
  ๓.๒ โครงการ 
  ๓.๓ แบบสรุปรายงานการด าเนินโครงการ 
 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  :  
ประเด็นที่ ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๑. โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ  โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
  ๑.๑ โครงการศูนย์การเรียนรู ้“ศาสตร์พระราชาต าราชีวิต” หลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 ๒. ผลปรากฏคุณภาพท่ีเกิดขึ้น จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม เป็นดังนี้  
  ๒.๑ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ปฏิบัติจริงและเกิดความใฝ่รู้ ใฝ่เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ทางโรงเรียนจึงจัดท าโครงการศูนย์การเรียนรู้ “ศาสตร์พระราชาต าราชีวิต” หลักคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอพียง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจนการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งการ
เรียนรู้แบบเศรษฐกิจพอพียงภายในโรงเรียน  นักเรียนสามารถเรียนรู้ในโรงเรียนได้อย่างมีความสุขเมื่อนักเรียน
มีคุณธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอพียงแล้ว  จะท าให้ผลการเรียนดีขึ้น และบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
การศึกษาแห่งชาติท่ีว่านักเรียนเป็นผู้ท่ี ดี เก่ง มีสุข และด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 ๓. แหล่งข้อมูล/หลักฐาน.  

 ๓.๑ แผนปฏิบัติการ 
  ๓.๒ โครงการ 
  ๓.๓ แบบสรุปรายงานการด าเนินโครงการ 
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ประเด็นที่ ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 ๑. โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ  โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

 ๑.๑ โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคาร สถานท่ี และส่ิงแวดล้อมล้อมภายในโรงเรียน 
  ๑.๒ โครงการพัฒนาส่ือและนวัตกรรมทางการเรียน 
  ๑.๓ โครงการพัฒนาคุณภาพห้องสมุด 
 ๒. ผลปรากฏคุณภาพท่ีเกิดขึ้น จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม เป็นดังนี้  
  ๒.๑ พัฒนาสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ  
พร้อมท้ังให้ผู้เรียนรู้คุณค่าของส่ิงแวดล้อม รู้จักอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อมมากขึ้น มีห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ท่ีมีคุณภาพมีอาคารเรียน มีต้นไม้ หรือไม้ประดับ และสถานท่ีรอบบริเวณโรงเรียนสะอาดถูก
สุขลักษณะ 
  ๒.๒ มีส่ือ  เทคโนโลยี  ไว้ให้บริการจัดการเรียนการสอน  และการให้บริการแก่ผู้เรียน ซึ่งส่ือ
บางชนิดมีภาพเก่า ช ารุด  ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และล้าหลังไม่ทันสมัย  
  ๒.๓ มีการจัดซื้อ  จัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซมส่ือการเรียนการสอนให้สามารถใช้งานได้และ
ทันสมัย ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน 
 ๓. แหล่งข้อมูล/หลักฐาน.  

 ๓.๑ แผนปฏิบัติการ 
  ๓.๒ โครงการ 
  ๓.๓ แบบสรุปรายงานการด าเนินโครงการ 
 
ประเด็นที่ ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 ๑. โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ  โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
  ๑.๑ โครงการ Merry Christmas Party  
  ๑.๒ โครงการกิจกรรมวันตรุษจีน 
  ๑.๓ โครงการส่งเสริมการศึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา กิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาสีภายใน 
 ๒. ผลปรากฏคุณภาพท่ีเกิดขึ้น จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม เป็นดังนี้  
  ๒.๑ มีการบูรณาการเรียนรู้ ซึ่งควรจะอนุรักษ์  ตลอดจนนักเรียนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม ดังนั้นหากสามารถจัดหาวิธีการเสริมสร้างองค์ความรู้ ดังกล่าวให้แก่เด็กและ
เยาวชน อีกท้ังการเรียนรู้ ประเพณีท้ังของชาวไทยและชาวตะวันตกในเรื่องประเพณีและวัฒนธรรมการเรียนรู้ 
  ๒.๒ ผู้เรียนได้มีโอกาสได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาและท างานร่วมกัน 
  ๒.๓ พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ในการร่วมกิจกรรมทางด้านกีฬา-กรีฑาภายในของโรงเรียน 
 ๓. แหล่งข้อมูล/หลักฐาน.  

 ๓.๑ แผนปฏิบัติการ 
  ๓.๒ โครงการ 
  ๓.๓ แบบสรุปรายงานการด าเนินโครงการ 
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ประเด็นที่ ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๑. โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ  โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
  ๑.๑ โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ 

    - กิจกรรมวัดประเมินผลการเรียนรู ้ 
    - กิจกรรมพัฒนาระบบงานทะเบียน  

     - กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร  
 ๒. ผลปรากฏคุณภาพท่ีเกิดขึ้น จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม เป็นดังนี้  
  ๒.๑ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
  ๒.๒ การพัฒนาระบบทะเบียนจัดท าฐานข้อมูลผู้เรียนให้เป็นปัจจุบัน น าไปใช้ในการวางแผน
งาน 
  ๒.๓ การพัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผลการเรียน  การประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียน
เ พื่ อ น า ม า พั ฒ น า แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง รู ป แ บ บ ก า ร เ รี ย น รู้  ก า ร พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ก า ร เ รี ย น รู้  
 ๓. แหล่งข้อมูล/หลักฐาน. 
  ๓.๑ แผนปฏิบัติการ 
  ๓.๒ โครงการ 
  ๓.๓ แบบสรุปรายงานการด าเนินโครงการ 
 
ประเด็นที่ ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 ๑. โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ  โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
  ๑.๑ โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและแนะแนวอาชีพ 
 ๒. ผลปรากฏคุณภาพท่ีเกิดขึ้น จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม เป็นดังนี้  
  ๒.๑ นักเรียนรู้จักและเข้าใจศักยภาพของตนเองอย่างแท้จริง สามารถวางแผนการศึกษาต่อ 
วางแผนการเลือกอาชีพ ได้อย่างเหมาะสม โดยอาศัยการแนะแนวแบบมี ส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
สถาบันการศึกษา ท้ังภาครัฐ และเอกชนจะท าให้นักเรียนสามารถเลือกการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓. แหล่งข้อมูล/หลักฐาน.  
  ๓.๑ แผนปฏิบัติการ 
  ๓.๒ โครงการ 
  ๓.๓ แบบสรุปรายงานการด าเนินโครงการ 
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จุดเด่น 
๑. คุณภาพของผู้เรียน 
 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนอย่างหลากหลาย ให้นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ท้ังภายใน
และภายนอกห้องเรียน จัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้น
นักเรียนเป็นส าคัญ  นักเรียนมีบทบาทในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ร่วมกันคิดร่วมกันท า  ปฏิบัติเป็นกลุ่มอย่าง
เป็นระบบและพอใจผลงานของตนเอง  จัดกิจกรรมติวเข้มให้นักเรียนส าหรับการสอบ O-NET  จัดกิจกรรมการ
สอนซ่อมเสริมส าหรับนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า  
 
๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษาอย่างชัดเจนมีการปฏิบัติเป็นไปตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าป  จัดแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย  มีความโดดเด่นด้าน
ความสัมพันธ์ชุมชน  ความสามารถในการตัดสินใจกับส่ิงท้าทายต่อการปฏิบัติงาน  มีความรักความเมตตาต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน ผู้บริหารมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา  สถานศึกษามี
พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด  มีการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  
ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา  มีการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ี
ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  มีการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา  มีการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรักษาตัวบ่งช้ีและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  ท่ีสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา  
 
๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงานเป็นไปตามกฎกระทรวง บริหารจัดการโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม มี
การจัดโครงการกิจกรรมท่ีหลากหลาย มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีระบบการนิเทศ
ติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเป็นระบบ และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
 
จุดควรพัฒนา 
 ๑. คุณภาพของผู้เรียน 

 ควรพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร ควรส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
 ๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ผู้บริหารควรสร้างขวัญก าลังใจให้บุคลากร นิเทศ ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานและประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเป็นระบบ ก าหนดภาระงานและมอบหมายงานให้ชัดเจน ควรเป็นผู้น าในการ
ปฏิบัติงาน  
 ๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  สถานศึกษาควรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถใช้ส่ือช่วยสอนในกิจกรรมการ
เรียนรู้ ควรมีการจัดและพัฒนาส่ือการเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกท่ีหลากหลาย เน้นการ
จัดระบบประกันคุณภาพภายในให้เป็นส่วนส าคัญในการบริหารจัดการ 
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แผนการพัฒนาเพื่อการยกระดับคุณภาพ 
 ๑. คุณภาพของผู้เรียน 
  มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรและมีแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรมเสริมในการ
พัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามเกณฑ์ 
 ๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ หลักสูตรท้องถิ่นและบริบทของ
ท้องถิ่น ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ท่ีส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ตรงความต้องการของผู้เรียน และสถานศึกษา บูรณาการการปฏิบัติงานและเปิดโอกาส ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม 
 ๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน การเรียนรู้ตัวช้ีวัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีสามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Innovation /Best Practice ) 

ช่ือ นวัตกรรม/แบบอย่างท่ีดี มาตรฐานด้าน ระดับการศึกษา 
1. Little teacher บริหารจัดการช้ันเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น 
2. ICT Model การจัดการเรียนรู้ มัธยมศึกษาป ท่ี 1-6 
3.TOOMPHIT Model การบริหารจัดการ มัธยมศึกษาป ท่ี 1-6 
4. การเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบส าเร็จรูป เรื่องโลก
ของเรา 

การจัดการเรียนรู้ มัธยมศึกษาตอนต้น 

5. TPS Education Guidance นวัตกรรมเพื่อแนะ
แนวการศึกษา 

การจัดการเรียนรู้ มัธยมศึกษาป ท่ี 1-6 

6. การพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษโดยใช้
B-SLIM Model ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ป ท่ี 3/1โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ป การศึกษา 2564 

การจัดการเรียนรู้ มัธยมศึกษาตอนต้น 

7. การพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาป ท่ี 3 ด้วยชุดการสอนโครงงาน 

การจัดการเรียนรู้ มัธยมศึกษาป ท่ี 1-6 

8. MATH Project การจัดการเรียนรู้ มัธยมศึกษาป ท่ี 1-6 
9. READ บทอ่านหน้าเดียว การจัดการเรียนรู้ มัธยมศึกษาป ท่ี 1-6 
10. การพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาจีนโดยใช้B-
SLIM Model ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาป 
ท่ี 2/1โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ป การศึกษา 2564 

การจัดการเรียนรู้ มัธยมศึกษาตอนต้น 

11. การพัฒนาความเข้าใจมโนมติเรื่อง พันธะโคเว
เลนต์และรูปร่าง โมเลกุลของสารโคเวเลนต์ด้วย
การเรียนรู ้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ร่วมกับแบบจ าลอง
เชิงกายภาพ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 4 

การจัดการเรียนรู้ มัธยมศึกษาตอนปลาย 
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 รางวัลที่สถานศึกษาได้รับ  
     ปีการศึกษาปัจจุบัน 

ช่ือรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หน่วยงาน 
ท่ีมอบรางวัล 

หมายเหตุ 

1. โรงเรียนส่งเสริมการน้อมน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การเรียนรู้ในสถานศึกษาดีเด่น 

สถานศึกษาดีเด่น  เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
มัธยมศึกษา 

 

2.โรงเรียนการบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพ ScQA 

การบริหาร
จัดการ 

 เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
  ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

3.สถานศึกษาส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง
สร้างสรรค์และปลอดภัย  

การบริหาร
จัดการ 

 เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
  ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

มูลนิธิครูดีของ
แผ่นดิน 

 

4. โรงเรียนดนตรไีทย 100 
เปอร์เซ็น 

สถานศึกษาดีเด่น  เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
  ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม 

 

     
 
 
 ปีการศึกษาที่ผ่านมา (ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี) 

ช่ือรางวัล 
ป  พ.ศ..... 

ท่ีได้รับรางวัล 
หน่วยงาน 

ท่ีมอบรางวัล 
หมายเหตุ 

1.  โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
ระดับ ScQA 

๒๕๖๒ สพม.ศก ยส  

2.  โรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็น ๒๕๖๒ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  
3.  โรงเรียนมาตรฐานสู่สากล  ๒๕๖๓ สพฐ.  
4. สถานศึกษาส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง
สร้างสรรค์และปลอดภัย   

๒๕๖๓ มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน  

5. โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ๒๕๖๔ สพม.ศก ยส  
6. โรงเรียนรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ระดับเหรียญเงิน 

๒๕๖๓ สพม.ศก ยส  

7. โรงเรียนด าเนินการคัดกรองนักเรียนยากจนครบ 
100 % 

๒๕๖๓ สพม.ศก ยส  
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ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแต่ละปี) 
ประเด็นตัวชี้วัด มี ไม่มี 

1. การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด   
2. การจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า   
3. การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีการ Active Learning   
4. การจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นข้ันตอน (Coding)   
5. การพัฒนาครูให้มีความช านาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์(Coding)   
6. การจัดการเรียนรู้ด้วย STEM Education 

6.1 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM  Education 
6.2 สถานศึกษามีนวัตกรรมจากการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education 

  

7. การเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในการสื่อสารและเพ่ิมทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ   
8. การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม)   
9. การส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทยเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ภาษาอื่น   
10. การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้หรือสร้างอาชีพ   
 

ความโดดเด่นของสถานศึกษา(ถ้ามี) 
  (ทั้งนี้ กรณีที่ได้รับรางวัลให้ระบุข้อค้นพบที่แสดงถึงการบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการของ
สถานศึกษา หน่วยงานที่มอบรางวัล และระบุปีที่ได้รับรางวัลโดยต้องไม่เกิน 2 ปี ย้อนหลัง)   

กระบวนการพัฒนาความโดดเด่นของสถานศึกษา 
ผู้บริหารมีความคิดริเริ่ม / สร้างสรรค์เป็นท่ียอมรับ เช่ือถือ และศรัทธาของบุคคลท้ังในและนอก

สถานศึกษา รวมท้ังหน่วยงานและองค์กรต่างๆ รู้จุดเด่น จุดด้อยของผู้ร่วมงาน ส่งเสริมการท างานเป็นทีม 
มีวิสัยทัศน์และภาวะผู้น า ในการบริหารงาน อาสาเข้าร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 
อย่างต่อเนื่อง เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถในงานวิชาการ และการบริหารสถานศึกษา 
มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความเป็น
ประชาธิปไตย สร้างขวัญก าลังใจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในโรงเรียน ส่งเสริมให้ครู ปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
 

 
ความโดดเด่นของสถานศึกษา 

ได้รับการยอมรับเป็นต้นแบบระดับ 
นานาชาติ 

(C 3) 
ชาติ 
(C 2) 

ท้องถิ่น/
ภูมิภาค 
(C 1) 

1.ผู้บริหารมีความคิดริเริ่ม / สร้างสรรค์เป็นที่ยอมรับ 
เช่ือถือ 

   

2.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และภาวะผู้น า ในการบริหารงาน 
อาสาเข้าร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นๆ ท้ังภาครัฐและ
เอกชน อย่างต่อเนื่อง 

   

3.ผู้บริหารพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในโรงเรียน 
ส่งเสริมให้ครู ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
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ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
   จากผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพ ระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พบว่า จากผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนตูมพิทยา
นุสรณอ์ยู่ในกลุ่ม NYY เป็นสถานศึกษาท่ีมีความพร้อมด้านกายภาพแต่ยังไม่เพียงพอ บุคลากรได้รับการพัฒนา
ตนเอง ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองและหน่วยงานภายนอกเพียงพอ กระบวนการบริหารและการจัดการ
และกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีประสิทธิภาพ  ผู้เรียนมีคุณภาพบรรลุตาม
เป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด ดังนี้ 
 ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) พิจารณาจากความเพียงพอและความเหมาะสมของทรัพยากรและส่ิง
สนับสนุนการศึกษาของสถานศึกษาท้ังด้านกายภาพ ด้านบุคลากร และด้านการสนับสนุนจากภายนอก พบว่า 
ด้านกายภาพมีความพร้อมระดับปานกลาง มีการจัดห้องเรียนครบตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน มีห้องปฏิบัติการ 
ห้องพิเศษ จัดแหล่งเรียนรู้ภายในท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม และมีส่ือเทคโนโลยีประกอบการเรียนการ
สอนน้อยด้านบุคลากรมีความพร้อมระดับปานกลาง โดยมีผู้อ านวยการสถานศึกษาปฏิบัติงานครบทุกแห่ง มีครู
ครบทุกระดับช้ันแต่ไม่ครบทุกรายวิชาในป การศึกษาท่ีผ่านมาครูทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองโดยเฉล่ีย 20 
ช่ัวโมงขึ้นไป ได้เข้าร่วมกิจกรรม PLC โดยเฉล่ีย น้อยกว่า 50 ช่ัวโมง และครูเข้าร่วมประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้
เรื่องการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมี
บุคลากรอื่นสนับสนุนงานวิชาการหรืองานธุรการ ด้านการสนับสนุนจากภายนอก มีความพร้อมระดับมาก 
สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยมีผู้ปกครองร้อยละ 
80 ขึ้นไป เข้าร่วมประชุมหรือกิจกรรมของสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วม
ประชุมกับสถานศึกษาป ละ 4 ครั้ง และได้รับการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่ือการเรียนรู้ อุปกรณ์ด้านการ
เล่นกีฬา จากหน่วยงานเอกชนและองค์กรในชุมชนอย่างเพียงพอ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
 ด้านกระบวนการ (Process) พิจารณาจากผลการประเมินตนเอง(SAR) ของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ในมาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ และ มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พบว่า ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ มีการก าหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จัด
กิจกรรมคุณธรรม ประชาธิปไตย ตามจุดเน้นของโรงเรียนให้กับนักเรียนทุกระดับช้ัน เน้นให้นักเรียนมีวินัย 
ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนวและการดูแล สุขภาวะจิต มีกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ชีวิตของนักเรียนเพื่อให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
วางแผน ปรับปรุงและพัฒนา ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา ใช้ระบบวงจรคุณภาพ PDCA ในการ
บริหารจัดการ มีการติดตามตรวจสอบประเมินผล มีการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องป การศึกษาละ 2 
ครั้ง มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการเยี่ยมบ้าน แนะแนวการศึกษาต่อ มีระบบนิเทศภายในทุกระดับช้ัน 
โดยบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องภาคเรียนละ 1 ครั้ง มโีครงการส่งเสริมพัฒนาครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรูเ้พื่อพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง ครู และบุคลากรได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ตรงกับความต้องการของครูและ
สถานศึกษาเพื่อน าความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ด้านกระบวนการจัดการเรยีน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีครูร้อยละ 80 ขึ้นไป จัดการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนได้เรียนรูผ่้าน
กระบวนการคิดและลงมือปฏิบัติจริง มีการบูรณาการภาระงาน ช้ินงาน โดยทุกระดับช้ันจัดท าหน่วยบูรณาการ
อาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ สัดส่วนคะแนน
แต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์ นักเรียน
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รายบุคคล โดยน าข้อมูลและผลจากการวิเคราะห์ใช้ในการออกแบบการเรียนรู้อย่างหลากหลายและ วาง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ 
นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม มุ่งเน้นทักษะการคิด ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้และน าเสนอได้ด้วยตนเอง 
เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน แผนผังความคิดฯ มีการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมท้ัง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอน และมี
การเรียนรู้ในโลกกว้าง ศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆสถานศึกษา จัดกิจกรรมสถานศึกษาพอเพียง ให้
ความรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยใช้ 4H เช่น การถัก
ริบบ้ิน การร้อยพวงมาลัย การผลิตของใช้กระทงใบตอง การท าอาหาร เป็นต้น ครูและนักเรียนร่วมกันจัดป้าย
นิเทศและบรรยากาศตามสถานท่ีต่างๆ ท้ังภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริงของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ให้ข้อมูลย้อนกลับไปยังนักเรียนและผู้ปกครอง รวมท้ังให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษาแก่นักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างท่ัวถึง และมีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของ การใช้ส่ือ
ประกอบการเรียนการสอน มีครูร้อยละ 80 ขึ้นไป จัดท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน มี
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ เช่น โครงงาน นักวิทยาศาสตร์น้อยฯ ครูบริหารจัดการช้ัน
เรียนเชิงบวกเพื่อให้นักเรียนมีความสุขและเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน 
  
 ด้านผลลัพธ์ (Output/Outcome) พิจารณาจากผลการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการตาม
หลักสูตรสถานศึกษาเช่ือมโยงกับชีวิตจริงตามภูมิปัญญา มีรูปแบบการเรียนรู้ท่ีได้  ฝึกปฏิบัติจริง มีทักษะการ
คิด เกิดกระบวนการเรียนรู้จากการท าโครงงานแบบบูรณาการหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ แบบใช้เกม(Games) และแบบแผนผังความคิด(Concept mapping) ผู้เรียนได้เข้าร่วมโครงการและ
กิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เช่น โครงการส่งเสริม  คุณธรรม โครงการโรงเรียน
ประชาธิปไตย โครงการสถานศึกษาพอเพียง กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยใช้ 4H ได้ฝึกทักษะชีวิตตาม
ความสนใจ เช่น การถักริบบิ้น การร้อยพวงมาลัย การผลิตของใช้กระทงใบตอง  การท าอาหาร เป็นต้น 
กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน กิจกรรมการอ่านท านองเสนาะ กิจกรรมคณิตคิดดีดี กิจกรรมตามวันส าคัญ 
 โอกาสในการพัฒนาของสถานศึกษา และแนวทางในการส่งเสริม นิเทศ ติดตามของหน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา 
การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษามีแนวทางในการส่งเสริม นิเทศ ติดตามของหน่วยงานต้นสังกัด หรือ
หน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา ดังนี้  
 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนอย่างหลากหลาย ให้นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ท้ังภายในและ
ภายนอกห้องเรียน 
 2. จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  เพื่อฝึกจิตใจให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม  ตาม
หลักธรรมเบ้ืองต้นของศาสนา   
 3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ในทุก
รายวิชาท่ีเรียน 
 4. ส่งเสริมและจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ท้ัง
ภายในและภายนอกโรงเรียน 

5. จัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็น
ส าคัญ  นักเรียนมีบทบาทในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ร่วมกันคิดร่วมกันท าปฏิบัติเป็นกลุ่มอย่างเป็นระบบและ
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พอใจผลงานของตนเอง  จัดกิจกรรมติวเข้มให้นักเรียนส าหรับการสอบ O-NET  จัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริม
ส าหรับนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 

6. จัดกิจกรรมต่างๆ เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติร่วมกัน  เปิดโอกาสให้นักเรียนได้วิเคราะห์  
สังเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรองด้วยวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกลโครงการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 7. จัดกิจกรรมการประกวดโครงงาน  เน้นให้นักเรยีนท าโครงงาน  เน้นทักษะการคิดอย่างเป็นระบบมี
กระบวนการในการท างาน  สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างน่าช่ืนชม 
 8. สนับสนุนการผลิตส่ือ  จัดซื้อส่ือนวัตกรรมและอุปกรณ์ท่ีทันสมัย  สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยให้เหมาะสมกับเนื้อหาและผู้เรียน 
 9. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแทรกการปฏิบัติงานจริง  ปฏิบัติงานกลุ่ม  เพื่อฝึกให้นักเรียนมีทักษะ
ในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 10. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการเรียนรู้ให้รู้จักการพึ่งพา
ตนเอง มีวินัย และมีความรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

ภาคผนวก 
 

๑. ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/ก าหนดค่าเป้าหมาย/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 
2. หลักฐานอ้างอิง (รูปแบบ QR Code ) ของมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการ
บริหารและการจัดการ และมาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3. เครื่องมือวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
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ประกาศโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 
เร่ือง  การใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
......................................................... 

 

  ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท้ังประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ใช้เป็นหลักเทียบเคียงในการพัฒนา ส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับดูแล ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษานั้น 
 

 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ท้ังบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และการประเมินคุณภาพภายใน 

 
  

     ประกาศ ณ วันท่ี  ๑  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

  

  
 

 

    (ลงชื่อ)...........................................           (ลงชื่อ)............................................. 

           (นายจักรพงษ์  จันเสน)                   (นายปนุพงษ์  เถาว์รินทร์) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน          ผู้อ านวยการโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 
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แนบท้ายประกาศโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 
เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพของมาตรฐานและตัวบ่งชี้  

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 
 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

 
ดี 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 

๓ 

 ๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ  ๓ 

๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา  

๓ 

๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๓ 

๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ๓ 

๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ๓ 
๖. มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ๓ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
 

๔ 

 ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  ๔ 

๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ๔ 

๓. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ๔ 

๔. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  ๔ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
 

ดีเลิศ 

 ๒.๑  การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ๔ 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ๔ 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา  และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๔ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ๔ 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ 

๔ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

๔ 
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มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

๔ 

๓.๒ ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ๔ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ๔ 

 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ๔ 
 ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้ 
๔ 

ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนภาพรวมทั้ง ๓ มาตรฐาน   
มีคุณภาพระดับดีเลิศ 
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ประกาศคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เร่ือง   ก าหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

 โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา        
ขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ี
ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างขัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  
รวมท้ังอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา  โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์  ได้ก าหนดอัตลักษณ์โรงเรียนในระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน คือ  ยิ้มง่าย  ไหว้สวย  เปี่ยมด้วยจิตอาสา 
  

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และการมีส่วนรวมของผู้เกี่ยวข้อง  
บุคลากรในโรงเรียนและผู้ปกครอง  เพื่อน าสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  การประเมินคุณภาพ
ภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 
 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๕ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 
  

                                               (นายจักรพงษ์  จันเสน) 

  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์  
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ประกาศคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เร่ือง   ก าหนดเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

 โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ี
ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างขัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  
รวมท้ังเอกลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา  โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ ได้ก าหนดเอกลักษณ์โรงเรียนในระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน คือ  โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
  

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และการมีส่วนรวมของผู้เกี่ยวข้อง  
บุคลากรในโรงเรียนและผู้ปกครอง  เพื่อน าสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  การประเมินคุณภาพ
ภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๕  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 
 
  

                                               (นายจักรพงษ์  จันเสน) 

  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์  
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เครื่องมือวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
 

แบบบันทึกการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2564 

ช่ือสถานศึกษา โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร 
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

1) ความพร้อมด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 

รายการ แนวการพิจารณา 
ระดบั 

ความพรอ้ม 
ด้านกายภาพ 

1) การจัดห้องเรียนต่อ
ระดับชั้น 
 

⬜  มีการจัดห้องเรียน ครบตามระดับชั้นที่เปิดสอน 3  มาก 
⬜  มีการจัดห้องเรียน แบบคละชั้น 2 ระดับชั้น                                                                                        2  ปานกลาง 
⬜  มีการจัดห้องเรียน แบบคละชั้นมากกว่า 2 ระดับชั้น                                                                                         1   น้อย 

2) ห้องปฏิบัติการ/ห้องพิเศษ 
/ แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

⬜  มีห้องปฏิบัติการ/ห้องพิเศษ/แหล่งเรียนรู้เพียงพอและ
พร้อมใช้งาน                                                                                        

3  มาก 

⬜  มีห้องปฏิบัติการ/ห้องพิเศษ/แหล่งเรียนรู้เพียงพอแต่ไม่พร้อม 
ใช้งาน หรือมีไม่เพียงพอแต่พร้อมใช้งาน                                                                                        

2  ปานกลาง 

⬜  มีห้องปฏิบัติการ/ห้องพิเศษ/แหล่งเรียนรู้ไม่เพียงพอ และไม่พร้อม
ใช้งาน                                                                                            

1   น้อย 

3) สื่อเทคโนโลยีประกอบ 
การเรียนการสอน 

⬜  มีสื่อเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย และครบทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้                                                                                     

3  มาก 

⬜  มีสื่อเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย แต่ไม่ครบทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้                                                                                     

2  ปานกลาง 

⬜  มีสื่อเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้ไม่หลากหลาย และไม่ครบทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้                                                                                                                                 

1   น้อย 

ด้านบุคลากร 

1) ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

⬜  มีผู้อ านวยการสถานศึกษา                                                                                          3  มาก 
⬜  มีผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา                                                                                         2  ปานกลาง 

⬜  ไม่มีผู้อ านวยการ/ผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  1   น้อย 
2) จ านวนครู  ⬜  มีจ านวนครูครบทุกระดับชั้น และทุกรายวิชา                                                                                    3  มาก 

⬜  มีจ านวนครูครบทุกระดับชั้นแต่ไม่ครบทุกรายวิชา หรือมีครูไมค่รบ 
      ทุกระดับชั้นแต่ครบทุกรายวิชา 

2  ปานกลาง 

⬜  มีจ านวนครูไม่ครบทุกระดับชั้น และไม่ครบทุกรายวิชา                                                                                          1   น้อย 
3)  จ านวนชั่วโมงเฉลี่ยการ

พัฒนาตนเองของครูระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ทั้งหมดใน 
ป การศึกษาท่ีผ่านมา 

 
 
 

⬜  มีชั่วโมงเฉลี่ยต้ังแต่ 20 ชั่วโมงข้ึนไป                                                                                                                                                                                                                                                                    3  มาก 
⬜  ชั่วโมงเฉลี่ยระหว่าง 10 - 19 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                2  ปานกลาง 
⬜  มีชั่วโมงเฉลี่ยน้อยกว่า 10 ชั่วโมง                                                                                          1   น้อย 
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4)  จ านวนชั่วโมงเฉลี่ยการเข้า
ร่วมกิจกรรม PLC ของครู
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ทั้งหมดในป การศึกษา 
ที่ผ่านมา 

 
 
 

⬜  มีชั่วโมงเฉลี่ยต้ังแต่ 50 ชั่วโมงข้ึนไป                                                                                                                                                                                3  มาก 
⬜  มีชั่วโมงเฉลี่ยระหว่าง 25 - 49 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                2  ปานกลาง 
⬜  มีชั่วโมงเฉลี่ยน้อยกว่า 25 ชั่วโมง                                                                                          1   น้อย 

6)  บุคลากรสนับสนุน ⬜  มีบุคลากรสนับสนุนงานวิชาการ และธุรการ                                                                                        3  มาก 
⬜  มีบุคลากรสนับสนุนงานวิชาการ หรือธุรการ  2  ปานกลาง 
⬜  ไม่มีบุคลากรสนับสนุน                                     1   น้อย 

7) การสร้างความรูค้วามเข้าใจ
ของบุคลากรเก่ียวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ในป การศึกษาท่ีผ่านมา 

⬜  มีการประชุม/อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการประกัน
คุณภาพฯ       

      กับครูทุกคน                                                                                     

 
 
3  มาก 

⬜  มีการประชุม/อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการประกัน
คุณภาพฯ    

      กับครูทีร่ับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา 

2  ปานกลาง 

⬜  ไม่มีการประชุม/อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการประกัน 
คุณภาพฯ     

1   น้อย 

ด้านการสนับสนุนจากภายนอก 
1) การมีส่วนร่วม

ของผู้ปกครอง 
⬜  ผู้ปกครองร้อยละ 80 ข้ึนไป เข้าร่วมประชุมหรือกิจกรรมของ

สถานศึกษา  
3  มาก 

⬜  ผู้ปกครองร้อยละ 50 - 79 เข้าร่วมประชุมหรือกิจกรรมของ
สถานศึกษา  

2  ปานกลาง 

⬜  ผู้ปกครองน้อยกว่าร้อยละ 50 เข้าร่วมประชุมหรือกจิกรรมของ 
      สถานศึกษา  

1   น้อย 

2) การมีส่วนร่วมของคณะ 
กรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

⬜  คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมกับสถานศึกษา อย่างน้อย 
4 ครั้งต่อป  

3  มาก 

⬜  คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมกับสถานศึกษา 2-3 ครัง้
ต่อป  

2  ปานกลาง 

⬜  คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมกับสถานศึกษา น้อยกว่า 
2 ครั้งต่อป                                      

1   น้อย 
 

3) การสนับสนุนจากหน่วยงาน 
/องค์กรที่เกี่ยวข้อง  

⬜  ได้รับการสนับสนุนเพียงพอ และส่งผลต่อการพัฒนาสถานศึกษา 3  มาก 
⬜  ได้รับการสนับสนุนเพียงพอ แต่ไม่ส่งผลต่อการพัฒนาสถานศึกษา

หรือ ได้รับการสนับสนุนไม่เพียงพอ แต่ส่งผลต่อการพัฒนา
สถานศึกษา 

2  ปานกลาง 

⬜  ได้รับการสนับสนุนไม่เพียงพอ และไม่ส่งผลต่อการพัฒนา
สถานศึกษา                                      

1   น้อย 

สรุประดับความพร้อม 
 

มีความพร้อมอยู่ในระดับมาก     8    รายการ 
มีความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง     4    รายการ 

มีความพร้อมอยู่ในระดับน้อย    -     รายการ 
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2) ด้านกระบวนการ (Process) 

มาตรฐานการศึกษา ผลการประเมิน 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ก าลังพัฒนา 
ปานกลาง 
ดี 
ดีเลิศ 
ยอดเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ก าลังพัฒนา 
ปานกลาง 
ดี 
ดีเลิศ 
ยอดเย่ียม 

สรุปผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process) 
ระดับ ก าลังพัฒนา    -    มาตรฐาน 

ระดับ ปานกลาง    -    มาตรฐาน 
ระดับ ดี     -    มาตรฐาน 

ระดับ ดีเลิศ     2   มาตรฐาน 
ระดับ ยอดเย่ียม      -   มาตรฐาน 

 
 

๓) ด้านผลลัพธ์ (Output/Outcome) 

มาตรฐานการศึกษา ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ก าลังพัฒนา 
ปานกลาง 
ดี 
ดีเลิศ 
ยอดเย่ียม 
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สรุปผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และโอกาสในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

ด้าน ค าอธิบาย การตัดสิน 
ผลการ

พิจารณา 

1. ด้านปัจจัย
น าเข้า (Input) 

มีความพร้อมอยู่ในระดับมาก
ต้ังแต่ 9 รายการข้ึนไป 

สถานศึกษามีความพร้อม
ด้านปัจจัยน าเข้า  

⬜ Y 

มีความพร้อมอยู่ในระดับมาก 
น้อยกว่า 9 รายการ หรือไม่มี 

สถานศึกษาขาดความพร้อม
ด้านปัจจัยน าเข้า 

⬜ N 

2. ด้าน
กระบวนการ (Process) 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ และ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ มีระดับคุณภาพระดับดีข้ึนไป
ท้ัง 2 มาตรฐาน 

สถานศึกษาสามารถ
ด าเนินงานด้านกระบวนการได้
ตามมาตรฐาน 

 

⬜ Y 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ และ
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ มีระดับคุณภาพต่ ากว่าระดับ
ดีท้ัง 2 มาตรฐาน หรือมาตรฐานใด
มาตรฐานหน่ึง มีคุณภาพต่ ากว่า
ระดับดี 

สถานศึกษายังไม่สามารถ
ด าเนินงานด้านกระบวนการได้
ตามมาตรฐาน  

 
 

⬜ N 

3. ด้านผลลัพธ์  
(Output/Outco
me) 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
มีระดับคุณภาพระดับดีข้ึนไป 

สถานศึกษามีผลลพัธ ์
ท่ีบรรลุเป้าหมาย  

⬜ Y 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
มีระดับคุณภาพต่ ากว่าระดับดี 

สถานศึกษามีผลลพัธ์ท่ี 
ยังไม่บรรลุเป้าหมาย  

⬜ N 

                                                                           สรุป 3 ด้าน       N    Y    Y 
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หลักฐานอ้างอิง (รูปแบบ QR Code ) ของมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  
หลักฐาน/ร่องรอย 

 
QR CODE 

1. รายงานผลการประเมินทักษะในการอ่าน เขียนและคิดวิเคราะห์ 
 
 
 
 
 

 

 
รายงานผลการประเมินทักษะใน
การอ่าน เขียน และคิดวิเคราะห์ฯ 

2. รายงานผลการประเมินความสามารถในการคิด วิเคราะห์ 
 
 
 
 
 

 

 
รายงานผลการประเมิน

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ฯ 
3. รายงานผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 
 
 
 
 

 

 
ผลการประเมินความสามารถใน

การสร้างนวัตกรรม 
4. รายงานผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ฯ  

 
รายงานผลการประเมิน

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีฯ 
5. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
 
 
 

 
รายงานผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียน 
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6. รายงานผลการทดสอบระดับชาติ O-net 
 
 
 
 
 

 

 
รายงานการทดสอบระดับชาติ 

7. รายงานผลการประเมินผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการจัดการ 
เจตคติท่ีดี 
 
 
 
 

 

 
รายงานผลการประเมินผู้เรียนมี

ความรู้ทักษะพื้นฐานในการจัดการ 
เจตคติท่ีดี 

8. รายงานผลการประเมินผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึก 
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 

 
รายงานผลการประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ 
9. รายงานผลการประเมินผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น  

 
รายงานผลการประเมินผู้เรียนมี

ความภมูิใจในท้องถิ่น 
10. รายงานผลการประเมินผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบน 
ความแตกต่าง 
 
 
 
 
 
 

 

 
รายงานผลการประเมินผู้เรียน
ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความ

แตกต่าง 
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11. รายงานผลการประเมินผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย  
จิต อารมณ์ฯ 

 

 
รายงานผลการประเมินผู้เรียนมี

การรักษาสุขภาพกาย จิต อารมณ์
ฯ 
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หลักฐานอ้างอิง (รูปแบบ QR Code ) มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

หลักฐาน/ร่องรอย 
 

QR CODE 

1. การส่งเสริมให้มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และทัศนคติท่ี
ชัดเจน 
 

 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

แผนปฏิบัติการประจ าป  

 
ค าสั่งแม่บท 

หลักฐาน/ร่องรอย QR CODE 
2. มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 

ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ 
 

3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรสถานศึกษา 
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4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 
 

 

 
รายงานผลกิจกรรม 

พัฒนาครูและบุคลากรฯ 
 

5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินโครงการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

 
 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 

 

 
รายงานผลการด าเนินกิจกรรม

จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารฯ 
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หลักฐานอ้างอิง (รูปแบบ QR Code ) มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
หลักฐาน/ร่องรอย 

 
QR CODE 

1. การจัดเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ในชีวิตได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

 
รายงานการนิเทศ 

การจัดการเรียนการสอน 
 

 
ทะเบียนนวัตกรรมของโรงเรียน

ผู้บริหาร/ครู   
รายงานนวัตกรรมของครูฯ 

2. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

 

 
บันทึกการใช้ส่ือฯ / 

แหล่งเรียนรู้ 
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2. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 

 
รายงานผลการประเมิน

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีฯ 
 

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 
 

 

 
รายงานการนิเทศ 

การจัดการเรียนการสอน 
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

 

 
รายงานผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียน 
5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 

 
รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

PLC 
 
 
 
 

 


