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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ตั้งอยูเลขท่ี ๑๐๘ หมู ๓  ถนนปทมานนท ตําบลสระคู อําเภอสุวรรณภูมิ 

จังหวัดรอยเอ็ด สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด  เปดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ 

ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖  มีบุคลากรสายการบริหาร จํานวน  ๕  คน และมีบุคลากรครู พนักงานราชการ

ครูอัตราจางและเจาหนาท่ีอ่ืน ๆ จํานวน  ๑๑๕  คน 

 

๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ดังน้ี 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ระดับคุณภาพ 

คาเปาหมาย คาความสําเร็จ 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน 
                  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
                  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 

ดี 
(ระดับ ๓) 

ดี 
(ระดับ ๓) 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
(ระดับ ๔) 

ดีเลิศ 
(ระดับ ๔) 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน 
เปนสําคัญ 

ดี 
(ระดับ ๓) 

ดี 
(ระดับ ๓) 

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยรวม 
ดี 

(ระดับ ๓) 
ดี 

(ระดับ ๓) 
 

๒.  วิธีการพัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษา  ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

      ๒.๑  มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผูเรียน 

   ๑) กระบวนการพัฒนา 

                ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยมีกระบวนการพัฒนาผูเรียนดวยการเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกตาม 

ความถนัดและความสนใจ จัดการเรียนรูดวยวิธีการท่ีหลากหลายใหเปนไปตามศักยภาพของผูเรียน และตาม

มาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร การออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียน โดยมีการจัดการ

เรียนรูทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบรวมมือกันเรียนรู แบบใชกระบวนการคิด

กระบวนการแกปญหาเปนหลัก และเนนเร่ืองการอานออกของผูเรียนเปนเร่ืองสําคัญท่ีสุดโดยมุงพัฒนาผูเรียน

ทุกคนใหอานคลอง เขียนคลองไดทุกระดับชั้น โดยสงเสริมใหมีบันทึกการอาน พัฒนาครูทุกคนให มี

ความสามารถในการนําเทคนิควิธีสอนใหตรงตามศักยภาพผูเรียน ใชส่ือเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน มี

แหลงเรียนรูและแหลงสืบคนขอมูลของครูและผู เรียน ไดแก หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองสมุดท่ีมี

คอมพิวเตอรไวสืบคนขอมูล เพ่ือใหมีความเหมาะสมกับโลกในยุคปจจุบัน ใหครูไดออกแบบการจัดกิจกรรม

การเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางตอเน่ืองการ มีการวัดผลและประเมินผลแบบบูรณาการ ครูใช

คําถามเพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผูเรียน และเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของ สพฐ. ครูผูสอนได

นํากระบวนการ PLC มาใชในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมพัฒนา
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ทักษะการคิด การสงเสริมใหครูจัดการเรียนรูเพ่ือฝกทักษะการคิดทุกรายวิชา รวมท้ังการสงเสริมใหนักเรียน

เรียนรู โดยทําโครงงานในรายวิชาตาง ๆ เชน โครงงานภาษาอังกฤษ โครงงานวิทยาศาสตร โครงงาน

คณิตศาสตร และโครงงานวิชาการงานพ้ืนฐานอาชีพ เปนตน นอกจากน้ันโรงเรียนยังมีการจัดทําโครงการ เพ่ือ 

พัฒนาคุณภาพผูเรียน เชน โครงการคายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาษาตางประเทศ คณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร โครงการติว O-NET ม.๓ ม.๖ โครงการทวิศึกษาพบผูประกอบการ โครงการพัฒนาครู เพ่ือ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรูใหสูงข้ึน ใชวิธีการวัดผลประเมินผลอยางหลากหลาย 

ศึกษาหาความรูวิชาการอยูเสมอ เพ่ือถายทอดใหกับผูเรียนอยางเต็มศักยภาพ พัฒนาตัวเองและมีเทคนิคท่ี

ทันสมัยใหเกิดผลตอผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอหนาที่ของตัวเอง ผูเรียนมีการวาง

แผนการทํางาน และดําเนินการจนสําเร็จทํางานอยางมีความสุข มุงม่ันพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของ

ตนเองทํางานรวมกับผูอ่ืนได มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริต และหาความรูเก่ียวกับอาชีพท่ีตนสนใจ นอกจากน้ี

สถานศึกษามีการจัดโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผูเรียน เพ่ือใหอยูในสังคมไดอยางมี

ความสุข เนนการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรมท่ีเหมาะสมกับวัยของผูเรียน ดําเนินการตามวิสัยทัศนของ

โรงเรียน และรูเทาทันสื่อและส่ิงไมพึงประสงค  โดยจัดโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ

พลโลก จัดกิจกรรมการพัฒนาใหเหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรมผูเรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เนนใหผูเรียนมีวินัย ซ่ือสัตย มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนวและการดูแลสุขภาวะ

ทางรางกายและจิตใจ สถานศึกษาจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารูอยางเปนระบบสอดคลองกับนโยบาย 

และคานิยมหลัก ๑๒ ประการ  เนนใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค สงเสริมการออกกําลังกาย ซ่ึงเห็น

ไดชัดเจนจากการท่ีผูเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาอยางเปนรูปแบบ และมี

พัฒนาการในเร่ืองคาเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผูเรียนท่ีสูงขึ้นและมีคุณภาพเปนไปตามเปาหมาย 

       คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

                โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยสนับสนุนสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึง

ประสงค โดยจัดทําโครงการ/กิจกรรม การประชุมผูปกครอง คายสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิต 

สงเสริมใหเห็นคุณคาและอนุรักษพันธุพืชตาง ๆ ในการเขารวมโครงการอนุรักษพันธุพืชสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน เขารวมรับการประเมินศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานการศึกษา ป

การศึกษา ๒๕๖๓ เขารวมโครงการอ่ิมทอง สมองใส ใสใจวิถีพอเพียง กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม เพ่ือ

หลอมรวมลูกเขียวเหลืองใหเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน มีอัตลักษณอันดีงาม คงความเปนหน่ึงของสุวรรณภูมิ-

วิทยาลัย กิจกรรมไหวครู กิจกรรมรวมประเพณีทางศาสนา กิจกรรมวันพอ-วันแมแหงชาติ กิจกรรมทําบุญข้ึน

ปใหม กิจกรรมดูแลชวยชวยเหลือนักเรียน เชน  การเย่ียมบาน การคัดกรองนักเรียนตามกระบวนการระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียน กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยการจําลองเสมือนจริงในการจัดกิจกรรม

เลือกต้ังประธานสภานักเรียน เพ่ือสงเสริมภาวะผูนําและผูตาม กิจกรรม รด.จิตอาสาในการชวยเหลือสังคม

ตามโอกาสท่ีเหมาะสม  เชน อํานวยความสะดวกชวยเจาหนาท่ีตํารวจในชวงเวลาเชา  ชวยเหลืองานทาง

อําเภอในสวนตาง ๆ จนไดรับรางวัล รด.จิตอาสา และสถานศึกษาดีเดน จากมณฑลทหารบกที่ ๒๗   

นอกจากน้ี โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยไดมีการดําเนินการ เพ่ือพัฒนาใหผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค มี

ความประพฤติดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม จิตสังคมและจิตสํานึก ตามที่สถานศึกษาปรากฏชัดเจน โดย

ไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม โดยมีกิจกรรมพบระดับในทุก ๆ วันเวลา ๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น. 

โดยยกเวนวันพุธที่จะตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือ - เนตรนารี ผูบําเพ็ญประโยชนและนักศึกษา
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วิชาทหาร เพ่ือเปนการอบรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคในการประพฤติปฏิบัติตน

เปนเยาวชนท่ีดี รวมถึงกิจกรรมที่สงเสริมใหผู เรียนมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอมอยางเปนรูปธรรม เพ่ือใหมีความภาคภูมิใจในทองถิ่นในความเปนไทย และเห็นคุณคาเก่ียวกับภูมิ

ปญญาไทย โดยมีกิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรู พิพิธภัณฑทองถ่ินบานคุณปูทวดขุนมัณฑลานุการ และยัง

ดําเนินการตามโครงการอัตลักษณทองถิ่น เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมเกาแกที่ดีงามในเร่ืองของโบราณสถาน อาหาร

ประจําทองถิ่น ของดีประจําทองถิ่นและวัฒนธรรมท่ีปฏิบัติสืบทอดกันมาแตสมัยโบราณจนกระทั่งปจจุบัน ซ่ึง

โครงการน้ีทําใหไดรับรางวัลระดับภาค ๑๒ และกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน และ

มีเหตุผล มีมนุษยสัมพันธท่ีดี เชน กิจกรรมการเลือกต้ังกรรมการนักเรียน กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ เพ่ือเสริม

สรางสุขภาวะทางรางกายที่แข็งแรง และมีลักษณะจิตสังคมที่ดี ฝกใหนักเรียนมีนํ้าใจนักกีฬารูแพ รูชนะ รูอภัย 

เพ่ือลดปญหาความขัดแยง รูจักหลีกเลี่ยงจากปญหาความรุนแรง รูจักดูแลตนเองและรูเทาทันใหตนเอง

ปลอดภัยจากการลอลวง ขมเหง หรือการเลือกรับขาวสาร เปนตน 

   ๒) ผลการดําเนินงาน 

      ภาพความสําเร็จดานคุณภาพผูเรียนท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง ไดแก โครงการรักษการ

อานโครงการกีฬาสี กิจกรรมสงเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพผูเรียน โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ

คานิยมท่ีพึงประสงค กิจกรรมออมทรัพย กิจกรรมสงเสริมคานิยมหลัก ๑๒ ประการ โครงการติว O-NET

กิจกรรมศึกษาจากแหลงเรียนรูภายนอก กิจกรรมคายวิชาการ กิจกรรมประชุมผูปกครอง กิจกรรมลูกเสือ

เนตรนารี นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร กตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ ยอมรับความคิดและ

วัฒนธรรมท่ีแตกตาง ตระหนักและรูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

นักเรียนสามารถอานออกเขียนไดตามมาตรฐานการอานแตละระดับช้ัน สามารถส่ือสารได สืบคนขอมูลหรือ

แสวงหาความรูจากสื่อ เทคโนโลยีไดดวยตนเองนักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกําลังกาย

สมํ่าเสมอ มีนํ้าหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ มีการปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษ 

และหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเสี่ยงตอความรุนแรงโรคภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ เห็นคุณคาในตนเอง มีความ

ม่ันใจกลาแสดงออกอยางเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูอ่ืน ใหเกียรติผูอ่ืน สรางผลงานจาการเขารวม

กิจกรรมทางดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ 
  

     ๒.๒  มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ๑) กระบวนการพัฒนา 

    โรงเรียนไดดําเนินการวิเคราะหสภาพปญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผานมา โดยการศึกษา
ขอมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินจากการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
สรางนวัตกรรม การบริหารจัดการดวยรูปแบบการบริหาร  SAMAN Model  โดยการมีสวนรวมของผูมีสวนได 
สวนเสีย และการมีสวนรวมของบุคลากรทุกภาคสวน ดวยระบบนิเทศภายใน ภายใตการนําของผูบริหาร  
คณะกรรมการท่ีปรึกษา การบริหารงานของโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 
และคานิยมของโรงเรียนรวมกัน ประชุมหารือ วิเคราะหสภาพแวดลอม จุดออนจุดแข็ง และใชขอมูล
สารสนเทศยอนหลังของสถานศึกษา ประกอบการวิเคราะหบริบทตาง ๆ และทิศทางหรือแนวโนมการศึกษา
ในอนาคต เ พื่อ กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจและคานิยม โดย ดํา เนินการพัฒนาตามวงจรคุณภาพ 
PDCA ในการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษามุง เนนการใหความสําคัญสูงสุดทุกดาน 
ดําเนินการพัฒนาตามแผนงานเ พ่ือใหบรรลุ เปาหมาย ท่ี กําหนดไว  โดย มีการดํา เนินการนิ เ ทศ 
กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และสรุปผลการดําเนินงาน 



ง 
 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา 
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  ๒) ผลการพัฒนา 
   จากกระบวนการพัฒนาขา งตน กอให เกิดผลดีตอโรง เรียน  คือ  มีระบบบริหาร

จัดการที่ เขมแข็ง  ทําใหการดําเนินงานมีคุณภาพ มีการกําหนดเปาหมาย วิ สัยทัศนและพันธกิจที่
สอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ความตองการของชุมชนทอง ถ่ิน และสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชา ติ  มี
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป  สอดคลองกับการพัฒนาผู เ รียนทุก
กลุมเปาหมาย ปรับโครงสรางการบริหารงาน มีการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความ
เช่ียวชาญตามมาตรฐาน ตําแหนง ขอมูล สารสนเทศมีความถูกตอง ครบถวน ทันสมัย นําไปประยุกตใชได 
ดําเนินการอยางเปนระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุนผูเรียนใหใฝ
เรียนรู มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกับสภาพปญหา 
ความตองการ พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการพัฒนาและ
รวมรับผิดชอบ ผูเก่ียวของทุกฝายและเครือขายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีสวนรวมในการรวมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบรับผิดชอบผลการจัดการศึกษา มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม เปนระบบและตอเน่ือง เปดโอกาสใหผูเก่ียวของมีสวน
รวมในการจัดการศึกษา  มีรูปแบบการบริหาร และการจัดการเชิงระบบดวยกระบวนการ PDCA  ภายใต
รูปแบบบริหารจัดการดวยรูปแบบ ” SAMAN Model”  โดยทุกฝายมีสวนรวมและยึดหลักธรรมาภิบาล และ
แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุงพัฒนาผูเรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา สถานศึกษานํา
หลักการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการอ่ิมทอง สมองไส” มาใชในการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  สถานศึกษามีการเผยแพรและประชาสัมพันธการดําเนินงาน
ของโรงเรียนผานสื่อตาง ๆ รายงานการประเมินตนเองสถานศึกษา ไดชัดเจนและหลากหลายวิธี และมีการจัด
กิจกรรมเพ่ือใหชุมชน ไดรับทราบผลการดําเนินงานของโรงเรียนพรอมเผยแพรทางระบบออนไลน 
 

 ๒.๓  มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  ๑) กระบวนการพัฒนา 

       โรงเรียนสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยดําเนินการศึกษา 

วิเคราะห และปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดของ

หลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) หลักสูตรโรงเรียน

มาตรฐานสากล บูรณาการกับสาระทองถ่ิน และบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชา

พ้ืนฐานทุกรายวิชาและรายวิชาเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม เพ่ือนําไปสูการจัดทําคําอธิบายรายวิชา โครงสราง

รายวิชา การออกแบบหนวยการเรียนรู โดยมีแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนการลงมือปฏิบัติ (Active Learning) 

ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เชน การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน (Project-based Learning) การจัดการเรียน

การสอนตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากลในรายวิชาศึกษาคนควาดวยตนเอง (Independent Study : IS) 

การสอนแบบบูรณาการโดยใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู กําหนด

คุณลักษณะอันพึงประสงค ท่ีสอดคลองกับหนวยการเรียนรู วิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล จัดกิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือปรับพ้ืนฐานในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ในหองเรียนพิเศษ จัดการ

เรียนรูท่ีสรางโอกาสใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวมไดลงมือปฏิบัติจริงสามารถสรุปองคความรูไดดวยตนเอง เนน

ทักษะ/กระบวนการคิดตาง ๆ เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนสามารถนําความรูท่ีไดไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ ครูผูสอนมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแตละรายวิชาโดยเนนผูเรียน



จ 
 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

เปนสําคัญ มีการพัฒนาและใชส่ือการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี มีขั้นตอนการวัดและประเมินผล

ผูเรียนตามสมรรถนะสําคัญ ตามหลักสูตร ประเมินจากสภาพจริง ตามโครงสรางรายวิชา โดยใชเคร่ืองมือ 

วิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมและหลากหลาย มีเกณฑการใหคะแนนที่ชัดเจน ผูเรียนและผูเก่ียวของมี

สวนรวมในการวัดและประเมินผลการเรียนรู มีการบันทึกผลการจัดการเรียนรูหลังแผนการสอนในทุกรายวิชา

ทุกกลุมสาระการเรียนรู และมีการใหขอมูลยอนกับแกผูเรียน โรงเรียนดําเนินการนิเทศ โดยแตละกลุมสาระ

การเรียนรูมีการนิเทศภายใน กํากับ ติดตาม มีแบบบันทึกการนิเทศเพ่ือบันทึกผลการนิเทศ มีการแลกเปลี่ยน

ผลการนิเทศภายในกลุมสาระการเรียนรู เพ่ือใหผูสอนนําผลการนิเทศไปพัฒนาตนเองและพัฒนากระบวนการ

จัดการเรียนการสอนตอไป 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยมีการวางแผนการดําเนินโครงการตาง ๆ เพ่ือสงเสริมและพัฒนา 

ใหครูผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเนนปฏิสัมพันธเชิงบวก โดยการเสริมแรง มอบรางวัล ยกยอง 

ชมเชย มีการสรางบรรยากาศท่ีอบอุนมีปฏิสัมพันธเชิงบวก เพ่ือสรางแรงจูงใจผูเรียนใหรักการเรียนรูและ

เรียนรูอยางมีความสุข  ครูมีกระบวนการดําเนินการกิจกรรม PLC ซ่ึงนําไปสูการจัดทําวิจัยในช้ันเรียน เพ่ือ

พัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรูใหแกนักเรียน มีการจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล รายงานผลการพัฒนา

ตนเอง และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน และนอกจากน้ีโรงเรียนไดดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติ

การ ตามโครงการสงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก

ระดับ โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา โครงการสงเสริมสนับสนุนการการใช DLIT ในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู โครงการดําเนินการกระบวนการ PLC เพ่ือใชพัฒนาการเรียนการสอน โครงการสงเสริมประสิทธิภาพ

กระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการ

ขับเคล่ือนการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เปนตน 

๒. ผลการพัฒนา 

  จากการดําเนินงานโครงการ / กิจกรรมอยางหลากหลาย  เพ่ือพัฒนาใหครูมีการจัดการเรียน 

การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ สงผลใหผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๓ อยูในระดับ ดี  โดยการ

ดําเนินงานโครงการ / กิจกรรม ไดแก โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ครูทําความรูจักผูเรียนเปน

รายบุคคลและเย่ียมบานนักเรียน สอบถามทุกขสุขและใหคําปรึกษาในเร่ืองตางๆ รวมทั้งส่ือสารกับผูปกครอง

เพ่ือความรวมมือใน การดูแลผูเรียนไดอยางเหมาะสม ซ่ึงการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล (SDQ) ทําใหครูท่ี

ปรึกษาสามารถนําผลในการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลไปใชในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนใหมี

ประสิทธิภาพตามศักยภาพของผูเรียน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด ดําเนินการโดยแบงนักเรียน

ของแตละหองเรียนเพ่ือบริหารจัดการดําเนินโครงการของแตละหองเรียนเปนฝายตาง ๆ ซ่ึงมีทั้งหมด ๔ ฝาย 

ไดแก ฝายการเรียน มีหนาท่ีชวยเหลือเพ่ือนเร่ืองการเรียน เก่ียวกับการทํากิจกรรมหรือโครงงานตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของกับการเรียน ฝายการงาน มีหนาท่ีดูแลความสะอาดเรียบรอย ดูแลรักษาทรัพยสินและความปลอดภัย

ในหองเรียน เขตบริเวณรับผิดชอบ ฝายกิจกรรม มีหนาท่ีบริหารงาน ดําเนินงานเก่ียวการกับจัดกิจกรรมเชิง

สรางสรรคในหองเรียน ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน และฝายสารวัตรนักเรียน มีหนาท่ีสอดสองดูแล

พฤติกรรมเพ่ือนนักเรียนในหองเพ่ือชวยเหลือดูแลซ่ึงกันและกันในหองเรียน มีขอตกลงรวมกันในชั้นเรียน

เพ่ือใหเกิดพฤติกรรมเชิงบวก จากการดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการอยูในระดับดีเลิศ 

โครงการขับเคล่ือนสถานศึกษาเพ่ือเปนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจของเศรษฐกิจพอเพียง ดาน

การศึกษา ดําเนินการโดยแตงต้ังครูวิทยากรและนักเรียนแกนนําเพ่ือใหความรูเก่ียวกับหลักปรัชญาของ
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เศรษฐกิจพอเพียงที่นําไปบูรณาการกับฐานการเรียนรูในโรงเรียนจํานวน ๗ ฐานการเรียนรูตามบริบทและ

ศักยภาพของโรงเรียน ผูเรียนทุกชวงชั้นรวมกิจกรรมในฐานการเรียนรู ทํากิจกรรมการถอดบทเรียน รวมทั้ง

การนําเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน มีการเผยแพรสูโรงเรียนเครือขาย

และหนวยงานภายนอก สงเสริมใหผูเรียน ชุมชน เครือขายตางๆ เปนผูมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผูบริหาร มีการนิเทศ ติดตาม และใหกําลังใจแกครูและผูเรียน โครงการอ่ิมทอง

สมองใส ดําเนินโครงการโดยประชาสัมพันธใหกับผูเรียน ครู และชุมชนไดรับทราบ มีการประชุมเพ่ือสราง

ความรูความเขาใจแกคณะครูและผูเรียน จัดทําแปลงสาธิตในการปลูกพืช ในสวนสามัญพอเพียง และสาธิต

การเลี้ยงสัตว ไดแก การเล้ียงปลาในบอธรรมชาติ การเลี้ยงไกไข การเล้ียงกบและผูบริหาร มีการนิเทศ 

ติดตาม และใหกําลังใจแกครูและผูเรียน ครูมีการบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง เปนแบบอยางในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติจริง มีการติดตาม ประเมินผล และให

คําปรึกษา / ขอเสนอแนะแกผูเรียน โครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน ดําเนินการวิเคราะหและ

ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช ๒๕๕๑ ครูออกแบบการ

เรียนการสอนและจัดการเรียนรูใหตรงตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร เนนนักเรียนเปนสําคัญ สงเสริม

ใหนักเรียนไดปฏิบัติจริงและใชส่ือการเรียนรูท่ีเหมาะสม นักเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู จัด

กิจกรรมท่ีนักเรียนไดแสดงออก แสดงความคิดเห็น และแสดงความสามารถของตน สงเสริมการจัดการเรียน

การสอนท่ีเนนกระบวนการกลุม สงเสริมความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค และคิด

แกปญหาไดอยางมีเหตุผล ผานกิจกรรมตาง ๆ สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เปนคนดี คน

เกง และอยูในสังคมไดอยางเปนสุข ตลอดจนมีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตร

พุทธศักราช ๒๕๕๑  โครงการสงเสริมศักยภาพดาน ICT เปนโครงการท่ีเนนพัฒนาบุคลากรดานแหลงเรียนรูท่ี

เอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน เชน การจัดทําส่ือและเทคโนโลยี เพ่ือใชในการเรียนการสอนใหเพียงพอตอความ

ตองการ ซ่ึงจะทําใหครูผูสอนสามารถจัดทําสื่อการเรียนการสอนไดอยางหลากหลาย และทําใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรูไดงายและมีความสุขในการเรียนรูเพ่ิมมากยิ่งขึ้น โครงการทวิศึกษาเปนการดําเนินโครงการเปดโอกาส

ใหผูเรียนไดเลือกศึกษาหาความรูดานวิชาชีพ ตามความรู ความสามารถและความถนัดของตนเอง เพ่ือเตรียม

ความพรอมและความม่ันใจในการเขาสูตลาดแรงงาน โดยครูผูสอนไดวางแผนการจัดการเรียนการสอนให

ขอมูลความรูดานตลาดแรงงาน ใหคําปรึกษาดานอาชีพรวมกับหนวยงานราชการภายนอก แจงขาวสารสภาพ

เศรษฐกิจปจจุบัน เพ่ือประโยชนการวางแผนดานอาชีพและสรางขวัญกําลังใจใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีในการเรียน

วิชาชีพ ทําใหผูเรียนเกิดความม่ันใจและสามารถใชเปนแนวทางในการวางแผนอาชีพไดเปนอยางดี  
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 ๓. จุดเดน 

 ๓.๑ มาตรฐานท่ี ๑  ดานคุณภาพผูเรียน  

  ผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางรอบดาน มีความรูความสามารถตามความถนัดและความสนใจ  

และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีการพัฒนาสูงข้ึน มีความรูความสามารถ

ทั้งดานวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และมีความสารถดานเทคโนโลยี พัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพ ใฝเรียนรู

เปนพลเมืองท่ีดี มีทักษะในสตวรรษที่ ๒๑ 

  ๓.๒ มาตรฐานท่ี ๒  ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 

  โรงเรียนมีการบริหาร และการจัดการอยางเปนระบบ  โดยใชรูปแบบการบริหารโรงเรียน 
ดวย “ SAMAN Model”  มีการนิเทศติดตาม จัดใหมีการประชุมท่ีหลากหลายวิธี เชน การประชุมแบบมีสวน
รวมการประชุมระดมสมอง การประชุมกลุมยอย เพ่ือใหทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ
เปาหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประป ที่สอดคลองกับผล
การจัดการศึกษา สภาพปญหา ความตองการพัฒนา ปรับโครงสรางการบริหารงานใหสอดคลองกับนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาท่ีมุงเนนการพัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตสถานศึกษา ครู 
ผูสอนสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

และจัดทํารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนไดกระบวนการ PLC และวิจัยในการรวบรวมขอมูล เพ่ือ

ใชเปนฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 ๓.๓ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
   ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย มีความต้ังใจ มุงม่ันในการ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนท้ังดานความรู 

ทักษะกระบวนการ สมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค มีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล ทํา

ใหครูผูสอนสามารถออกแบบและจัดการเรียนรูที่ตอบสนองตอความแตกตางบุคคล มีการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูท่ีเนนทักษะกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง ใหนักเรียนไดแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเองอยาง

ตอเน่ือง มีการใชประโยชนจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย ท้ังใน และนอกหองเรียน ครูทําการวัดประเมินผล

จากสภาพความเปนจริง มุงเนนพัฒนาการของผูเรียนดวยวิธีการหลากหลาย ผูเรียนมีสวนรวมในการจัด

บรรยากาศสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ครูจัดทําวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือหานวัตกรรมสําหรับแกปญหาการ

จัดการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน โดยไดรับการนิเทศติดตามจากงานวิชาการโรงเรียน 

สงผลใหการจัดการเรียนการสอนของครูครอบคลุมทักษะกระบวนการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ และมีการ

บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สงผลใหผูเรียนเกิดความรัก เคารพครู มีมารยาทท่ีดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม 

และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  
 

 ๔. จุดท่ีควรพัฒนา 

 ๔.๑ มาตรฐานท่ี ๑  ดานคุณภาพผูเรียน 

    สงเสริมใหผู เ รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให เทียบเคียงหรือสูงกวาผลสัมฤท ธ์ิ

ระดับประเทศและควรไดรับการพัฒนาดานการนําเสนอการอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู อยางสมเหตุสมผล 

และพัฒนาทักษะการแกปญหาตามสถานการณไดอยางเหมาะสม 
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 ๔.๒ มาตรฐานท่ี ๒  ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 

       การบริหารขอมูลสารสนเทศภายในโรงเรียน เพ่ือใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนสรางเครือขายการมีสวนรวมของผูมีสวนเก่ียวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ใหมีความเข็มแข็ง 

มีสวนรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาใหเปนรูปธรรม เปด

โอกาสใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียนท้ังดานวชิาการ 

และความสามารถพิเศษ นําขอเสนอแนะจากการประชุมผูปกครอง ภาคี ๔ ฝาย เครือขายผูปกครอง สมาคม

ศิษยเกาฯ คณะกรรมการสถานศึกษา และสมาคมผูปกครอง มาปรับปรุงเปนแนวทางในการพัฒนา 

  ๔.๓ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
    สงเสริมการใชกระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนการสอน และการมีสวนรวมในการวัด 

และประเมินผลจากทุกสวนที่เก่ียวของ จัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณที่อํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูในหองเรียนใหเพียงพอครบทุกหอง สงเสริมอบรมใหความรูเก่ียวกับการวัดผล ประเมินผล  โดยคํานึงถึง

ความแตกตางระหวางบุคคลเพ่ือเปนขอมูลยอนกลับแกนักเรียนในการนําไปใชพัฒนาตนเอง และเปนการสราง

ทักษะในการดําเนินชีวิตตอไป 

 ๕. แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหสูงข้ึน 

 ๕.๑ แผนพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห การแกปญหา เปนไปตามเกณฑท่ีโรงเรียน
กําหนด 
 ๕.๒ แผนพัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนก แยกแยะ ใครครวญ ไตรตรอง 
พิจารณาอยางรอบคอบ โดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แกปญหาอยางมีเหตุผล 
 ๕.๓ แผนพัฒนาใหผูเรียน มีความสามารถในการรวบรวมความรูไดท้ังดวยตนเอง และการ
ทํางานเปนทีมเชื่อมโยงองคความรู และประสบการณมาใชในการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ 
 ๕.๔ แผนพัฒนาใหผูเรียน มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร เพ่ือ
พัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การส่ือสาร การทํางานอยางสรางสรรคและมีคุณธรรม 
 ๕.๕ แผนพัฒนาใหผูเรียน มีความกาวหนา ผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู ทักษะพ้ืนฐานใน
การจัดการเจตคติท่ีดี พรอมที่จะศึกษาตอในระดับชั้นท่ีสูงข้ึน มีพฤติกรรมเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพ
ในกฎกติกาของสังคม 

๕.๖  แผนพัฒนาระบบขอมูลสารสนภายในโรงเรียนใหเช่ือมโยงและมีคุณภาพ 
 ๕.๗  แผนพัฒนาระบบภาคีเครือขายใหเขมแข็งและมีสวนรวมในการวางแผนและพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 
 ๕.๘  แผนพัฒนากระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
 ๕.๙  แผนพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเก่ียวกับการวัดผล ประเมินผล 
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 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

คํานํา 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) โรงเรียนสุวรรณภูมิ-

วิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓  โดยการรายงานสรุปผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่สะทอนผลการ-

พัฒนาคุณภาพการศึกษา ซ่ึงเปนผลสําเร็จจากการบริหารจัดการที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน ๓ มาตรฐาน  ไดแก คุณภาพของผูเรียน กระบวนการบริหารและ

จัดการ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผลการวิเคราะหจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และ

ระบุแนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในอนาคต ซ่ีงมีวัตถุประสงคเพ่ือรายงานผลการจัดการศึกษาใน

รอบปท่ีผานมาใหตนสังกัดและสาธารณชนไดรับทราบและเตรียมความพรอมในการรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอก 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ฉบับน้ีประกอบดวย บทสรุปผูบริหาร ขอมูลพ้ืนฐานของ

โรงเรียน ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สรุปผลแนวทางการพัฒนา และเอกสารหลักฐานอางอิงใน

การมุงม่ันพัฒนาการศึกษา 

 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย  ขอขอบคุณคณะครู นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน และผูมีสวนเก่ียวของ 
ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนใหมีคุณภาพสูงข้ึนอยางตอเน่ือง หวังเปนอยางยิ่งวารายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษาฉบับน้ีจะเปนประโยชนในการนําไปเปนฐานขอมูลสารสนเทศ เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา  และสงเสริมสนับสนุนของหนวยงานองคกรตางๆ รวมทั้งหนวยงานตนสังกัดใน  
การพัฒนาการจัดการศึกษาตอไป 
     

         

                                                                           โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 
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 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

สารบัญ 

 
 หนา 
บทสรุปผูบริหาร ก 
คํานํา ฌ 
สารบัญ ญ 
  
สวนที่ ๑   ขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน  
 ขอมูลท่ัวไป ๑ 
 บุคลากรของสถานศึกษา ๓ 
 ขอมูลนักเรียน ๕ 
 ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ๖ 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ๗ 
 ขอมูลการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน ๙ 
 ขอมูลงบประมาณ ๑๐ 
 ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม ๑๐ 
 การพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน ๑๐ 
 เปาหมายการจัดการศึกษามาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิยาลัย ๑๑ 
 ผลการประเมิน SAR รายมาตรฐานและขอเสนอแนะ ๑๓ 
 รางวัล/ผลงานท่ีเกิดจากการพัฒนา ๑๖ 
สวนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผูเรียน ๒๒ 
 มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ๒๕ 
 มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ๒๗ 
สวนที่ ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนาและความตองการชวยเหลือ  
 จุดเดน ๓๓ 
 จุดท่ีควรพัฒนา ๓๔ 
 แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหสูงขึ้น ๓๔ 
สวนที่ ๔ ภาคผนวก  
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 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

สวนท่ี ๑ 
ขอมูลพื้นฐานของโรงเรียน 

๑. ขอมูลท่ัวไป 
 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย  ตั้งอยูเลขท่ี ๑๐๘ หมู ๓ ถนนปทมานนท ตําบลสระคู อําเภอสุวรรณภูมิ
จังหวัดรอยเอ็ด  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด  โทร ๐๔๓ – ๕๘๐ – ๖๔๙  โทรสาร
๐๔๓- ๕๘๐ - ๖๔๙  website  http:// www.swschool.ac.th/  เปดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ถึง
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖  เน้ือที่  ๕๘  ไร  มีเขตพ้ืนท่ีบริการ  ๕  ตําบล  ไดแก ตําบลดอกไม ตําบลสระคู 
ตําบลทุงศรีเมือง ตําบลทุงกุลาและตําบลนาใหญ 
 ประวัติโรงเรียนโดยยอ 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ต้ังขึ้นเม่ือวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๔๙๗  เปนโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยอาศัย
อาคารเรียนชั่วคราวโรงเรียนบานสุวรรณภูมิ (โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิปจจุบัน) เปนสถานท่ีเรียนช่ัวคราว 

 เม่ือวันท่ี ๑ กันยายน ๒๔๙๗ ไดยายไปทําการสอนที่ศาลาการเปรียญวัดทุงลัฎฐิวัน 
 เม่ือวันท่ี ๖ กุมภาพันธ ๒๔๙๙ ไดยายมาทําการเรียนการสอนท่ี สถานท่ีปจจุบัน 
 ปการศึกษา ๒๕๐๓ ไดเปลี่ยนการเรียนการสอนเปดประถมศึกษาตอนปลายตามพระราชบัญญัติ 

การศึกษาแหงชาติพ.ศ. ๒๕๐๓ ในระดับ ป.๕ - ป.๗ สังกัดสํานักงานการประถมศึกษากรมสามัญ
ศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 

 ปการศึกษา ๒๕๒๐ ไดยกฐานะเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาเปดทําการสอนระดับมัธยมศึกษา 
 ปการศึกษา ๒๕๒๖ ไดเขาโครงการโรงเรียนมัธยมเพ่ือพัฒนาชนบท (มพช.๒) รุนท่ี ๑ เปดทําการ

สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.๑-๓) 
 ปการศึกษา ๒๕๓๕ เขาโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาเปนกรณีพิเศษ 
 ปการศึกษา ๒๕๓๘ กรมสามัญศึกษาอนุมัติใหเปดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยอนุมัติ 

ใหเปดสอนระดับ ม.๔  จํานวน ๑  หองเรียน จํานวนนักเรียน ๔๐  คน  โรงเรียนขอขยายเปน ๓ 
หองเรียน  นักเรียน ๑๒๐  คน 

 ปการศึกษา ๒๕๔๖ จนถึงปจจุบันเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  ๒๕๔๔
ชวงช้ันท่ี ๓  (ม.๑-๒-๓)  และชวงชั้นท่ี ๔  (ม.๔-๕-๖)  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารอยเอ็ด เขต ๒ 

 ปการศึกษา ๒๕๕๐  โรงเรียนไดจัดต้ังสมาคมศิษยเกาขึ้น  มีช่ือวา สมาคมศิษยเกาโรงเรียน
สุวรรณภูมิ 

 ปการศึกษา ๒๕๕๑  โรงเรียนขอเพ่ิมช่ือจากเดิม  “โรงเรียนสุวรรณภูมิ”  เปน “โรงเรียน 
 สุวรรณภูมิวิทยาลัย” และไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เม่ือวันที ่
 ๒๓ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๒ และในปน้ีโรงเรียนไดจัดต้ังสมาคมครูผูปกครองนักเรียน โรงเรียน 
 สุวรรณภูมิวิทยาลัยดวย 
 ปการศึกษา ๒๕๕๓ สมาคมศิษยเกาไดบริจาคเงิน เพ่ือสรางศาลาจัตุรมุข และไดรับบริจาคเงิน 

 เพ่ือสรางอาคารศรีศุภอักษรเปนอาคาร ๓  ช้ัน  จาก ดร.ศุภชัย  ศรีศุภอักษรประธานสหกรณ 
 เครดิตยูเนียนแหงประเทศไทย 

 ปงบประมาณ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕  ไดรับงบประมาณจากสพฐ.สรางอาคารเรียน ๓๒๔  หลังคา 
ทรงไทยจํานวน  ๑  หลัง 
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 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 

 
ตราสัญลักษณโรงเรียน 
 เปนรูปคบเพลิงท่ีมีแสงสวางโชติชวงอยูตลอดเวลา ท่ีกานคบเพลิง  มีอักษรยอ  ส.ว. 
 

ปรัชญาของโรงเรียน 
ปฺญาโลกสฺมึปชฺโชโต. แปลวา  ปญญาเปนแสงสวางในโลก 

 

คําขวัญของโรงเรียน 
ความรูดี  มีวินัย 

 

อัตลักษณของโรงเรียน 
“ยิ้มงาย  ไหวงาม” 

 

เอกลักษณสถานศึกษา 
“วินัยดี  กีฬาเดน” 

 

คําขวัญ/ปรัชญา 
 ปฺฺญาโลกสฺมิ ปฺชฺโชโต  แปลวา  “ปญญาเปนแสงสวางในโลก” 
 

สีประจําโรงเรียน 
เขียว – เหลือง 

 เขียว เปนสีแหงความอุดมสมบูรณ ความเจริญงอกงามแหงปญญา ความสดใสและมีนํ้าใจของ
บุคลากรในโรงเรียนดวยการประกอบคุณงามความดีอันเปนประโยชนแกประเทศชาติบานเมืองตอไป 
 เหลืองเปนสีของพระพุทธศาสนา หมายถึงโรงเรียนต้ังอยูในอนุสรณสถานของหลวงปูวัดทานเจาเปน
สัญลักษณเตือนใจของครู นักเรียน ของโรงเรียนใหกระทําในสิ่งที่ชอบไมประกอบในสิ่งที่ผิด ฝกชําระจิตใจให
บริสุทธิ์สะอาด ใชความสามารถคุมครองตนและเปนคนมีธรรมะคุมครองทุกเม่ือ 
 

วิสัยทัศน (VISION) 
“ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ผูเรียน

มีความรู คูคุณธรรมนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

พันธกิจ (MISSION 
๑. พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามมาตรฐานสากล 

และมีทักษะวิชาชีพ 



๓ 
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โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

๒. สงเสริม สนับสนุน พัฒนาใหครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายอยางมีคุณภาพ เอ้ือตอการ
พัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน 

๓. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือสนองตอความแตกตางระหวางบุคคลอยางหลากหลาย บูรณาการ
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. พัฒนากระบวนการบริหาร และการจัดการดวยระบบคุณภาพ SAMAN Model อยางมีประสิทธิ 
ภาพและประสิทธิผล 

๕. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

เปาประสงคหลัก(GOAL) 
๑. ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานสากล และมีทักษะวิชาชีพ 
๒. ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล มีการ

วัดและการประเมินท่ีหลากหลาย มีคุณภาพเอ้ือตอการพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน 
๓. หลักสูตรสถานศึกษาสนองตอความแตกตางระหวางบุคคลอยางหลากหลาย บูรณาการงานสวน

พฤกษศาสตร โรงเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช ใน
ชีวิตประจําวัน 

๔. ผูบริหารสถานศึกษา บริหารจัดการโรงเรียนดวยระบบคุณภาพ  SAMAN Model  อยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๕. ระบบประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิภาพ 
๖. สรางภาคีเครือขายรวมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

กลยุทธโรงเรียน 
กลยุทธท่ี ๑. พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
กลยุทธท่ี ๒. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 
กลยุทธท่ี ๓. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
กลยุทธท่ี ๔. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
กลยุทธท่ี ๕. การสรางภาคีเครือขายรวมพัฒนา 

 

๒. บุคลากรของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓ 
 ๒.๑ ขอมูลผูบริหารสถานศึกษา 
   นายเทพรังสรรค  สุวรรณโท การศึกษาสูงสุด  การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) การบริหาร
การศึกษา  สาขา การบริหารการศึกษา (ค.ม.) 
 

  ผูชวยผูบริหาร  ๔  คน 
  กลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน 
   นายภูษิต  สอนสนาม 
   การศึกษาสูงสุด  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ไทยคดีศึกษา 
  กลุมบริหารวิชาการ 
   นางกุลจิรา  จันทรขอนแกน 
   การศึกษาสูงสุด  การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) การบริหารการศึกษา 
 



๔ 
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  กลุมบริหารทั่วไป 
   นายทรงศักด์ิ  พรรณศรี 
   การศึกษาสูงสุด  การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) การบริหารการศึกษา 
  กลุมบริหารงานบุคคล 

 ดร.ณัฐชา  แกวเนตร 
 การศึกษาสูงสุด  การศึกษาดุษฏีบัณฑิต (กศ.ด.) การบริหารและพัฒนาการศึกษา 
 

๒.๒ จํานวนบุคลากร 
 

ผูบริหาร (รวมรองผอ.) ครูผูสอน พนักงานราชการ ครูอัตราจาง เจาหนาที่อ่ืนๆ รวม 

๕ ๘๙ ๕ ๘ ๑๒ ๑๒๐ 

๒.๓ วุฒิการศึกษาของบุคลากร 

 

 

 ๒.๔ สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 

ท่ี สาขาวิชา จํานวน(คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู๑คน 

ในแตละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห) 

๑. บริหารการศึกษา  ๕ - 

๒. คณิตศาสตร ๑๓ ๑๘ 

๓. วิทยาศาสตร ๓๐ ๑๘ 

๔. ภาษาไทย ๙ ๑๘ 

๕. ภาษาอังกฤษ ๑๔ ๑๘ 

๖. สังคมศึกษา ๑๓ ๑๘ 

๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔ ๑๘ 

๘. สุขศึกษาและพละศึกษา ๑๐ ๑๘ 

๙. ศิลปะ ๖ ๑๘ 

 รวม ๑๐๐ ๑๘ 

 

วุฒิการศึกษาสูงสุด จํานวนคน คิดเปนรอยละ 
๑. ปริญญาเอก ๒ ๒.๐๐ 
๓ ปริญญาโท ๕๔ ๔๕.๐๐ 
๔. ปริญญาตรี ๔๐ ๒๔.๐๐ 
๕. อ่ืน ๆ ตํ่ากวา ป.ตรี ๑๓ ๑๓.๐๐ 
 รวม ๑๒๐ ๑๐๐.๐๐ 

ป.เอก
2%

ป.โท
45%

ป.ตรี
40%

๔   ๐๑๖

วุฒิการศึกษาของบุคลากร



๕ 
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๓. ขอมูลนักเรียน 
 จํานวนนักเรียนปการศึกษา ๒๕๖๓  ท้ังหมด  ๑,๗๖๙  คน  (ขอมูล ณ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓) 

 

ระดับช้ันเรียน จํานวน
หอง 

เพศ รวม เฉล่ียตอหอง หมายเหตุ 

ชาย หญิง 
ม.๑ ๑๐ ๑๒๐ ๑๒๔ ๓๐๕ ๓๑  
ม.๒ ๑๐ ๑๕๕ ๑๔๐ ๓๐๑ ๓๐  
ม.๓ ๑๐ ๑๔๙ ๑๔๙ ๓๔๒ ๓๔  

รวม ม.ตน ๓๑ ๔๒๔ ๔๑๓ ๘๓๗ ๒๗  
ม.๔ ๙ ๒๐๖ ๑๗๑ ๓๑๙ ๓๕  
ม.๕ ๙ ๑๑๔ ๑๘๖ ๒๗๖ ๓๑  
ม.๖ ๙ ๙๓ ๑๖๒ ๒๗๕ ๓๑  

รวม ม.ปลาย ๒๙ ๔๑๓ ๕๑๙ ๙๓๒ ๓๒  
รวมทั้งหมด ๖๐ ๘๓๗ ๙๓๒ ๑๗๖๙ ๓๑  

***อางอิงจากขอมูลในระบบ DMC ร.ร.สุวรรณภูมิวิทยาลัย ๒๕๖๓*** 
 

 ตารางแสดงจํานวนนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

***อางอิงจากขอมูลในระบบ DMC ร.ร.สุวรรณภูมิวิทยาลัย ๒๕๖๓*** 
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๔. ขอมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 รอยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ  ๓  ข้ึนไป 
 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑ - ๖  ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

ระดับช้ัน จํานวนนักเรียน(คน) จํานวนนักเรียน 
ท๋ีไดผลการเรียน 
ระดับ ๓ ข้ึนไป 

รอยละของนักเรียนท่ี 
ไดผลการเรียน 
ระดับ ๓ ข้ึนไป 

มัธยมศึกษาปท่ี ๑ ๒๔๔ ๑๘๔ ๗๕.๔๑ 
มัธยมศึกษาปท่ี ๒ ๒๙๕ ๑๙๖ ๖๖.๔๔ 
มัธยมศึกษาปท่ี ๓ ๒๙๘ ๑๗๕ ๕๘.๗๒ 
มัธยมศึกษาปท่ี ๔ ๓๗๗ ๑๘๔ ๔๘.๘๑ 
มัธยมศึกษาปท่ี ๕ ๓๐๐ ๑๘๑ ๖๐.๓๓ 
มัธยมศึกษาปท่ี ๖ ๒๕๕ ๒๒๒ ๘๗.๐๖ 

รวม ๑๗๖๙ ๑๑๔๒ ๖๖.๑๓ 

***อางอิงจากขอมูลในระบบ SGS ร.ร.สุวรรณภูมิวิทยาลัย ๒๕๖๓*** 

ตารางขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 รอยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ ๓ ข้ึนไป 
 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑ - ๖  ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

***อางอิงจากขอมูลในระบบ SGS ร.ร.สุวรรณภูมิวิทยาลัย ๒๕๖๓*** 
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๕. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  (ปการศึกษา ๒๕๖๓) 
 ๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

๑.๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓  
       ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 

  ๑.๒) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ 
    ปการศึกษา ๒๕๖๓ 
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๒) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ 
  ๒.๑) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 

 

วิชาท่ีสอบ คะแนนเฉล่ีย ๒๕๖๒ คะแนนเฉล่ีย ๒๕๖๓ ผลเปรียบเทียบ ๒ ป  
(คิดเปนรอยละ) 

ภาษาไทย ๔๖.๙๑ ๕๔.๗๘ เพิ่มข้ึน ๑๖.๗๘ 
คณิตศาสตร ๒๐.๕๓ ๒๒.๘๘ เพิ่มข้ึน ๑๑.๔๕ 
วิทยาศาสตร ๒๘.๙๗ ๒๘.๗๔ ลดลง ๐.๗๙ 
ภาษาอังกฤษ ๒๗.๐๕ ๓๐.๓๖ เพิ่มข้ึน ๑๒.๒๔ 

 

  ๒.๒) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ 

 

วิชาท่ีสอบ คะแนนเฉล่ีย ๒๕๖๒ คะแนนเฉล่ีย ๒๕๖๓ ผลเปรียบเทียบ ๒ ป 
 (คิดเปนรอยละ) 

ภาษาไทย ๓๖.๔๔ ๓๙.๘๖ เพ่ิมข้ึน ๙.๓๘ 
สังคมศึกษา ๓๐.๒๗ ๓๒.๐๙ เพ่ิมข้ึน ๖.๐๑ 
ภาษาอังกฤษ ๒๒.๕๒ ๒๓.๓๐ เพ่ิมข้ึน ๓.๔๖ 
คณิตศาสตร ๑๗.๘๖ ๑๙.๘๔ เพิ่มข้ึน ๑๑.๐๘ 
วิทยาศาสตร ๒๔.๘๔ ๒๗.๗๘ เพิ่มข้ึน ๑๑.๘๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๙ 
 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

๖. ขอมูลการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน  ปการศึกษา ๒๕๖๓ 
 ๑) จํานวนนักเรียนที่ใชแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน (จํานวนคร้ัง) 

 

 ๒) จํานวนนักเรียนที่ใชแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน (จํานวนคร้ัง) 
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แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน

1. ลานการศึกษา 2. ลานอเนกประสงค 3. หองสมุด

4. สระนํ้า 5. สนามกีฬา 6. ลานหนาเสาธง

7. หองประชาสัมพันธ 8. หองแนะแนว 9. หองพระพุทธศาสนา

10. หองศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 11. หองคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต 12. หองศิลปะ

13. หองดนตรี 14. หองคหกรรม 15. หองปฏิบัติการภาษาตางประเทศ

16.หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 17. ศูนยการเรียนรูฯพอเพียง
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1

แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน

1.    ร.พ.สุวรรณภูมิ 2.   อบต.สระคู 3.   รานซอมอุปกรณไฟฟา 4.    สถานีวิทยุฯ

5.    รานเสริมสวย 6.    เทศบาลตําบลสวุรรณภูมิ 7.    วัดเจริญราษฎร 8.    ที่วาการอําเภอสวุรรณภมิู

9.    ศูนยกศน. 10. วัดกลาง 11. วัดสวาง 12. สถานีตํารวจ

13. ไปรษณียอําเภอสุวรรณภูมิ 14. วัดทุงลัฎฐิวัน 15. ขนสงจังหวัดรอยเอ็ด 16. ประปาสุวรรณภูมิ

17. เกษตรอําเภอสุวรรณภูมิ  18. กูพระโกนา 19.ปศุสัตวอําเภอสุวรรณภูมิ 20.โรงไฟฟาศรีแสงดาว



๑๐ 
 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

๗. ขอมูลงบประมาณ 
 

รายรับ จํานวน/บาท รายจาย จํานวน/บาท 
เงินงบประมาณ ๑๑,๘๒๒,๔๒๗ งบดําเนินการ/เงินเดือน-คาจาง ๑๑,๘๒๒,๔๒๗ 
เงินนอกงบประมาณ ๙๓๐,๗๐๐ งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๙๓๐,๗๐๐ 
เงินอ่ืนๆ (ระบุ) - งบอ่ืนๆ (ระบุ) - 
รวมรายรับ ๑๒,๓๕๓,๑๒๗ รวมรายจาย ๑๒,๓๕๓,๑๒๗ 

 

๘. ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีลักษณะเปนชุมชนเมือง ตั้งอยูในเขตเทศบาล ตําบลสระคู อําเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัดนครสวรรค บริเวณใกลเคียงโรงเรียนโดยรอบ  ไดแก สํานักงานเทศบาลอําเภอสุวรรณภูมิ  
ที่วาการอําเภอสุวรรณภูมิ สถานีตํารวจอําเภอสุวรรณภูมิ โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ เปนตน สวนใหญนับถือ
ศาสนาพุทธ ประเพณี / ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีเปนท่ีรูจักท่ัวไป คือ ประเพณีบุญบ้ังไฟ 

๙. การพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน 
 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยไดดําเนินงานวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนอยางรอบดานครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมาย ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร โดยพัฒนาตามศักยภาพและความถนัดของ
ผูเรียนและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชนทองถ่ิน โดยนํามา
บูรณาการเขากับหลักสูตร เพ่ือพัฒนาผูเรียนสูมาตรฐานสากล หลักสูตรจําแนกเปน ๒ ระดับช้ัน คือ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถดูขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี QR Code ตอไปน้ี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

เปาหมายการจัดการศึกษามาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิยาลัย 
ปการศึกษา๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน 
 

 
มาตรฐาน / ตัวบงช้ี 
 

เกณฑท่ีคาดหวัง(รอยละ) 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน ๖๗.๕ ๖๘.๕ ๖๙.๕ ๗๕ 
๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน ๖๕ ๖๖ ๖๖.๑๖ ๗๕ 

๑) ความสามารถในการอาน เขียน การสื่อสาร ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๗๕ 
และการคิดคํานวณ     

๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยา ๖๕ ๖๖ ๖๖ ๗๕ 
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแกปญหา     

๓) ความสามารถในการสรางนวัตกรรม ๖๕ ๖๖ ๖๕ ๗๕ 
๔) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๗๕ 
๕) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร ๖๕ ๖๖ ๖๕ ๗๕ 

สถานศึกษา      
๖) มีความรูทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีตองาน ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๗๕ 

อาชีพ      
 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

๑) มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ 
กําหนด     

๒) ความภูมิใจในทองถิ่น และความเปนไทย ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ 
๓) ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

ความหลากหลาย     
๔) สุขภาวะทางรางกาย และลักษณะจิตสังคม ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 



๑๒ 
 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 

 
มาตรฐาน / ตัวบงช้ี 

เกณฑท่ีคาดหวัง(รอยละ) 
 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
   

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๗๕ ๗๗ ๗๙ ๘๐ 
๒.๑ มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษา ๗๕  ๗๗  ๗๙     ๘๐  

กําหนดชัดเจน     
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๗๕ ๗๗ ๗๙ ๘๐ 
๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียน ๗๕  ๗๗  ๗๙     ๘๐  

รอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย     
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทาง ๗๕  ๗๕  ๗๕     ๘๐  

วิชาชีพ       
๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอ ๗๕  ๗๕  ๗๕     ๘๐  

การจัดการเรียนรู     
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ ๗๕  ๗๕  ๗๕     ๘๐  

บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู     
 
          

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ   
        

 
มาตรฐาน / ตัวบงช้ี 

 เกณฑท่ีคาดหวัง(รอยละ)  
  

๒๕๖๑ 
 
๒๕๖๒ 

 
๒๕๖๓ 

 
๒๕๖๔ 

 
       
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน  ๖๗  ๖๘  ๖๙  ๗๕  
เปนสําคัญ           

๓.๑ จัดการเรียนผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  ๖๗  ๖๘  ๖๙  ๗๕  
และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได          

๓.๒ ใชสื่อ เทคโนโลยีและแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอ 
  การเรียนรู  ๖๗  ๖๘  ๖๙  ๗๕  

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ๖๗  ๖๘  ๖๙  ๗๕  
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ  ๖๗  ๖๘  ๖๙  ๗๕  

และนําผลมาพัฒนาผูเรียน          
๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอน  ๖๗  ๖๘  ๖๙  ๗๕  

กลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู          
 
           

 



๑๓ 
 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

รางวัล/ผลงานท่ีเกิดจากการพัฒนาในปการศึกษา ๒๕๖๓ 

๑. รางวัล/ผลงานสถานศึกษา 
 

ท่ี ผลงาน/รางวัลสถานศึกษา หนวยงานที่มอบ 
๑ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย เปนสถานศึกษาวิชาทหารดีเดน 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ 
มณฑลทหารบกที่ ๒๗ 

๒ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย เขารวมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติ 
การพัฒนาภาพลักษณวิทยาลัยในระดับชาติ (Open house) 
วันท่ี ๘ กันยายน ๒๕๖๓ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
สรรพสิทธิประสงค 

๓ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย เปนโรงเรียนที่ผานการประเมินการ
บริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ ระดับ SCQA ประจําป ๒๕๖๓ 
วันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ 

สํานักงานคณะกรรมการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

๔ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ไดผานการตรวจสอบของหนวย
ตรวจสอบภายในแลววา การบัญชีและสินทรัพยของสถานศึกษา
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ อยูระดับดีมาก วันที่ ๑ กันยายน 
๒๕๖๓ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๗ 

๕ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ไดรับรางวัลระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน ประจําป ๒๕๖๓ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
วันท่ี ๑๐สิหาคม ๒๕๖๓ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๗ 

๖ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ผานมาตรฐานสถานประกอบการ 
สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ปองกันโรค COVID -๑๙  
วันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๐๒๑ 

กรมอนามัย 

๒. รางวัล/ผลงานผูบริหาร/ครู 

ท่ี ผลงานรางวัลผูบริหาร/ครู หนวยงานท่ีมอบ 
๑ นายเทพรังสรรค  สุวรรณโท ผานการอบรมการจัดการเรียน 

การสอนทางไกลในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) ผานระบบการประชุม
ทางไกล วันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

สํานักงานคณะกรรมการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

๒ นายเทพรังสรรค  สุวรรณโท (ผูจัดการทีม) ไดรับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับท่ี ๔ การแขงขันกีฬาฟุตบอลนักเรียน 
รุนท่ี ๑๘ ป ชิงชนะเลิศ ระหวางวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๑๘ 
มีนาคม ๒๕๖๔ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษารอยเอ็ด 

๓ นายเทพรังสรรค  สุวรรณโท (ผูจัดการทีม) ไดรับรางวัลชนะเลิศ 
รุนท่ี ๑๘ ป ชาย ในการแขงขันบาสเกตบอลรายการ SING ๓x๓ 
BASGETBALL THALAND CHAMPIONSHIP ๒๐๒๐ 
ชิงชนะเลิศ ระหวางวันท่ี ๒๖ - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๓ 

สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแหง
ประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี 



๑๗ 
 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

 
 

ท่ี ผลงานรางวัลผูบริหาร/ครู หนวยงานท่ีมอบ 
๔ นายเทพรังสรรค  สุวรรณโท เปนผูผานการอบรมหลักสูตร 

“กลยุทธบริหารเงินทุนสหกรณสูความม่ันคงอยางยั่งยืน” 
ระหวางวันท่ี ๖-๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

เขตพ้ืนท่ีสหกรณสมาชิก ชสอ 
ภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ 

๕ นายเทพรังสรรค  สุวรรณโท (ผูจัดการทีม) รับรางวัลชนะเลิศ 
อันดับที่ ๑ กีฬาบาสเกตบอลรายการ ๓x๓ ประเภททีมชาย 
การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ คร้ังที่ ๔๒ ประจําป 
๒๕๖๔ รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแขงขันกีฬาท่ี ๓ ระหวาง
วันท่ี ๒๐ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

จังหวัดอุบลราชธานี 

๖ นางกุลจิรา  จันทรขอนแกน ไดรับรางวัลผูบริหารดีเดน 
ประจําป ๒๕๖๒ 

สมาคมผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาแหงประเทศไทย 
(ส.บ.ม.ท.) 

๗ นางทองไพร  เปรมปรี เปนผูกํากับนักศึกษาวิชาทหารหญิงดีเดน 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ 

มณฑลทหารบกท่ี ๒๗ 

๘ นางจุลจิรา  ทาสระคู ไดรับเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 
วันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ 

คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 

๙ นางดาว  จันทรหนองสรวง รับรางวัล “ครูดีไมมีอบายมุข” 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ 

คณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

๑๐ นางนิตินุช  เสนาวงศ รับรางวัล “ครูดีไมมีอบายมุข” ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ 

คณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

๑๑ นางนิตินุช  เสนาวงศ ครูผูฝกสอนโครงงานทางวิทยาศาสตร 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เน่ืองในงานสัปดาหวิทยาศาสตร
แหงชาติ ประจําป ๒๕๖๓ วันที่ ๑๘-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

๑๒ นางนิตินุช  เสนาวงศ ครูผูฝกสอนโครงงานวิทยาศาสตร 
ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับรางวัลชมเชย
อันดับที่ ๑ การแขงขัน เน่ืองในงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ 
สวนภูมิภาค ประจําป ๒๕๖๓ วันท่ี ๑๘-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

๑๓ นางกัญณิชา หินทอง ครูผูฝกสอนโครงงานวิทยาศาสตร 
ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับรางวัลชมเชย
อันดับที่ ๑ เน่ืองในงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติสวนภูมิภาค 
ประจําป ๒๕๖๓ วันท่ี ๑๘-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

๑๔ นางสาวพุธนาฏ  คํามณี ผูควบคุมนักเรียนเขารวมการอบรม 
และการแขงขันหุนยนตอัตโนมัติจากบอรด Arduino Nano 
วันท่ี ๓-๔ เมษายน ๒๕๖๔ 
 

ศูนยหุนยนตโรงเรียนกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ 



๑๘ 
 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

๓. รางวัล/ผลงานนักเรียนท่ีเกิดจากการพัฒนาดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

๔. รางวัล/ผลงานนักเรียนท่ีเกิดจากการพัฒนาดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 

ท่ี ผลงานรางวัลนักเรียน หนวยงานท่ีมอบ 
๑ นายธนพล  อินทรสําโรง รับรางวัลชมเชยอันดับท่ี ๑ การแขงขัน

โครงงานวิทยาศาสตร ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย เน่ืองในงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ สวนภูมิภาค
ประจําป ๒๕๖๓ วันท่ี ๑๘-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

๒ นางสาวธนัชญา  เส็งตากแดด ไดรับรางวัลชมเชย อันดับท่ี ๑ 
การแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร ประเภททดลอง ระดับมัธยม 
ศึกษาตอนปลาย เน่ืองในงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ 
สวนภูมิภาค ประจําป ๒๕๖๓ วันที่ ๑๘ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

๓ นางสาวลัดดา  คํากองเก่ิง ไดรับรางวัลชมเชย อันดับท่ี ๑ 
การแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร ประเภททดลอง ระดับมัธยม 
ศึกษาตอนปลาย เน่ืองในงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ 
สวนภูมิภาค ประจําป ๒๕๖๓ วันที่ ๑๘ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

๔ นางสาวฑิตยา  ปากฎรัตน ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขัน 
เขียนตามคําบอก กิจกรรมวันตรุษจีน ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ณ วันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

๕ นายธนาธิป  โชคแสน ไดรับรางวัลชนะเลิศ การอบรม 
และการแขงขันหุนยนตอัตโนมัติจากบอรด Arduino Nano 
วันท่ี ๓ - ๔ เมษายน ๒๕๖๔ 

ศูนยหุนยนตโรงเรียนกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ 

ท่ี ผลงาน/รางวัลนักเรียน หนวยงานท่ีมอบ 
๑ นางสาวอาทิตยาพร  ศรีบุตรดี รับรางวัลในฐานะผูเปนแบบ 

อยางที่ดีดานวัฒนธรรม “วัฒนธรรมวินิต” เน่ืองในวันเด็ก
แหงชาติ ประจําป ๒๕๖๓ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

กระทรวงวัฒนธรรม 

๒ นายพีรภพ  ชิณสิทธิ์ รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ กีฬาบาสเกต 
บอล ๓x๓ ประเภททีมชาย การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 
แหงชาติ คร้ังท่ี ๔๒ ประจําป ๒๕๖๔ รอบคัดเลือกตัวแทนเขต
การแขงขันกีฬาท่ี ๓ ระหวางวันที่ ๒๐ - ๒๘ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ 

จังหวัดอุบลราชธานี 

๓ นายเอกพงษ  พลอาษา รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ กีฬา 
บาสเกตบอล ๓x๓ ประเภททีมชาย การแขงขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาแหงชาติ คร้ังท่ี ๔๒ ประจําป ๒๕๖๔ รอบคัดเลือก
ตัวแทนเขตการแขงขันกีฬาท่ี ๓ ระหวางวันท่ี ๒๐ - ๒๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 

จังหวัดอุบลราชธานี 



๑๙ 
 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

ท่ี ผลงาน/รางวัลนักเรียน หนวยงานท่ีมอบ 
๔ นายพงศธร  เนตรวงค รับรางวัลชนะเลิศอันดับท่ี ๑ กีฬา 

บาสเกตบอล ๓x๓ ประเภททีมชาย การแขงขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาแหงชาติ คร้ังท่ี ๔๒ ประจําป ๒๕๖๔ รอบคัดเลือก
ตัวแทนเขตการแขงขันกีฬาท่ี ๓ ระหวางวันท่ี ๒๐ - ๒๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

จังหวัดอุบลราชธานี 

๕ นายกิตติพงศ  เกตุสอน รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ กีฬา
บาสเกตบอล (ทีมชาย) การแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนภูมิภาค 
จังหวัดรอยเอ็ด ประจําป ๒๕๖๓ ระหวางวันที่ ๑ - ๑๐ กันยายน 
๒๕๖๓ 

สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬา
จังหวัดรอยเอ็ด 

๖ นายพีรภพ  ชิณสิทธิ์ รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ กีฬา
บาสเกตบอล (ทีมชาย) การแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนภูมิภาค 
จังหวัดรอยเอ็ด ประจําป ๒๕๖๓ ระหวางวันที่ ๑ - ๑๐ กันยายน 
๒๕๖๓ 

สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬา
จังหวัดรอยเอ็ด 

๗ นายศุภชัย  รังสิยานนท รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี ๒ กีฬา
บาสเกตบอล (ทีมชาย) การแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนภูมิภาค 
จังหวัดรอยเอ็ด ประจําป ๒๕๖๓ ระหวางวันที่ ๑ - ๑๐ กันยายน 
๒๕๖๓ 

สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬา
จังหวัดรอยเอ็ด 

๘ นายธีรภัทร  อุตะมา รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี ๒ กีฬา
บาสเกตบอล (ทีมชาย) การแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนภูมิภาค 
จังหวัดรอยเอ็ด ประจําป ๒๕๖๓ ระหวางวันที่ ๑ - ๑๐ กันยายน 
๒๕๖๓ 

สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬา
จังหวัดรอยเอ็ด 

๙ นายพงศกร  เนตรวงศ รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ กีฬา
บาสเกตบอล (ทีมชาย) การแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนภูมิภาค 
จังหวัดรอยเอ็ด ประจําป ๒๕๖๓ ระหวางวันที่ ๑ - ๑๐ กันยายน 
๒๕๖๓ 

สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬา
จังหวัดรอยเอ็ด 

๑๐ นายเมฆา  นามสิมมา รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ กีฬา
บาสเกตบอล (ทีมชาย) การแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนภูมิภาค 
จังหวัดรอยเอ็ด ประจําป ๒๕๖๓ ระหวางวันที่ ๑ - ๑๐ กันยายน 
๒๕๖๓ 

สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬา
จังหวัดรอยเอ็ด 

๑๑ นายไกรวิน  โตะเส็น รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี ๒ กีฬา
บาสเกตบอล (ทีมชาย) การแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนภูมิภาค 
จังหวัดรอยเอ็ด ประจําป ๒๕๖๓ ระหวางวันที่ ๑ - ๑๐ กันยายน 
๒๕๖๓ 

สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬา
จังหวัดรอยเอ็ด 

๑๒ นายพีรภัทร  ช่ืนเฉลา รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี ๒ กีฬา
บาสเกตบอล (ทีมชาย) การแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนภูมิภาค 
จังหวัดรอยเอ็ด ประจําป ๒๕๖๓ ระหวางวันที่ ๑ - ๑๐ กันยายน 
๒๕๖๓ 

สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬา
จังหวัดรอยเอ็ด 



๒๐ 
 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

สวนท่ี ๒ 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําป ๒๕๖๓ 
 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง 

การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๓  มีผลการประเมินตามาตรฐาน 

ของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปการศึกษา  ๒๕๖๓  ดังน้ี 
 

ตารางท่ี ๑ แสดงผลการประเมินรายมาตรฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน 
                  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
                  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 

ดี 
(ระดับ ๓) 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
(ระดับ ๔) 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดี 
(ระดับ ๓) 

 

ตารางท่ี ๒  แสดงผลการประเมินตนเองตามตัวช้ีวัดและประเด็นพิจารณาท้ัง ๓ มาตรฐาน 
 

มาตรฐาน 
คารอยละ สรุปผลการ

ประเมิน เปาหมาย ผลการประเมิน 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน ๖๙.๐๘ ๖๙.๕ สูงกวาเปาหมาย 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ๖๖.๑๖ ๖๗ สูงกวาเปาหมาย 
๑) ความสามารถในการอาน เขียน การส่ือสาร 
และการคิดคํานวณ 

๖๗ ๖๗ ตามเปาหมาย 

๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแกปญหา 

๖๖ ๖๗ สูงกวาเปาหมาย 

๓) ความสามารถในการสรางนวัตกรรม ๖๕ ๖๗ สูงกวาเปาหมาย 
๔) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ๖๗ ๖๗ ตามเปาหมาย 
๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๖๕ ๖๗ สูงกวาเปาหมาย 
๖) มีความรูทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ๖๗ ๖๗ ตามเปาหมาย 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน ๗๒ ๗๒ ตามเปาหมาย 
๑) มีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีกําหนด ๗๒ ๗๒ ตามเปาหมาย 
๒) ความภูมิใจในทองถิ่น และความเปนไทย ๗๒ ๗๒ ตามเปาหมาย 
๓) ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตาง 
และความหลากหลาย 

๗๒ ๗๒ ตามเปาหมาย 

๔) สุขภาวะทางรางกาย และลักษณะจิตสังคม ๗๒ ๗๒ ตามเปาหมาย 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๗๙ ๗๒ ตามเปาหมาย 



๒๑ 
 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

มาตรฐาน 
คารอยละ สรุปผลการ

ประเมิน เปาหมาย ผลการประเมิน 
๒.๑) มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษา 
กําหนดชัดเจน 

๗๙ ๗๒ ตามเปาหมาย 

๒.๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๗๙ ๗๙ ตามเปาหมาย 
๒.๓) ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียน
รอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุม 
เปาหมาย 

๗๙ ๗๙ ตามเปาหมาย 

๒.๔) พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ 
ทางวิชาชีพ 

๗๙ ๗๙ ตามเปาหมาย 

๒.๕) จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ตอการจัดการเรียนรู 

๗๙ ๗๙ ตามเปาหมาย 

๒.๖) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุน 
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

๗๙ ๗๙ ตามเปาหมาย 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

๖๙ ๖๙ ตามเปาหมาย 

๓.๑) จัดการเรียนผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 

๖๙ ๖๙ ตามเปาหมาย 

๓.๒) ใชส่ือ เทคโนโลยีและแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอ 
การเรียนรู 

๖๙ ๖๙ ตามเปาหมาย 

๓.๓) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๖๙ ๖๙ ตามเปาหมาย 
๓.๔) ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ 
และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

๖๙ ๖๙ ตามเปาหมาย 

๓.๕) มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอน
กลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
 

๖๙ ๖๙ ตามเปาหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒ 
 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผูเรียน 
ระดับคุณภาพ : ดี 

๑. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย มีกระบวนการพัฒนาผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยวิธีการ 

ที่หลายหลาย โดยมุงเนนการพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของโรงเรียน “ โรงเรียนสุวรรณภูมิ

วิทยาลัย จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ผูเรียนมีความรู คูคุณธรรมนอมนํา

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยจัดกิจกรรมในหลักสูตร  มีแผนการเรียนตามความถนัดและความ

สนใจอยางรอบดาน ทั้งดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาฝร่ังเศส ทวิศึกษา มี

กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีหลากหลาย สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน อยูในระดับ ดี ตามคาเปาหมาย

ที่กําหนด 

๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 

     โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยมีกระบวนการพัฒนาผูเรียนดวยการเปดโอกาสใหผูเรียน 

เลือกตามความถนัดและความสนใจและจัดการเรียนรูดวยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรูใหเปนไปตาม

ศักยภาพของผูเรียนเปนไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร การออกแบบการจัดการเรียนรูที่เหมาะสม

กับผูเรียน  โดยมีการจัดการเรียนรูท้ังรูปแบบการระดมสมอง  แบบลงมือปฏิบัติจริง  แบบรวมมือกันเรียนรู  

แบบใชกระบวนการคิดกระบวนการแกปญหาเปนหลัก และเนนเร่ืองการอานออกของผูเรียนเปนเร่ืองสําคัญ

ที่สุดโดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหอานคลอง เขียนคลองไดทุกระดับช้ัน โดยสงเสริมใหมีบันทึกการอาน พัฒนา

ครูทุกคนใหมีความสามารถในการนําเทคนิควิธีสอนใหตรงตามศักยภาพผูเรียน ใชสื่อเทคโนโลยีการจัดการ

เรียนการสอนมีแหลงเรียนรูและแหลงสืบคนขอมูลของครูและผูเรียน  ไดแก หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

หองสมุดที่มีคอมพิวเตอรไวสืบคนขอมูล เพ่ือใหมีความเหมาะสมกับโลกในยุคปจจุบัน ใหครูไดออกแบบการจัด

กิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางตอเน่ืองการ มีการวัดผลและประเมินผลแบบบูรณาการ  

ครูใชคําถามเพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผูเรียน และเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของ สพฐ. ผูสอนได

นํากระบวนการ  PLC มาใชในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมพัฒนา

ทักษะการคิด  การสงเสริมใหครูจัดการเรียนรูเพ่ือฝกทักษะการคิดทุกรายวิชา รวมท้ังการสงเสริมใหนักเรียน

เรียนรู โดยทําโครงงานในรายวิชาตาง ๆ เชน โครงงานภาษาอังกฤษ โครงงานวิทยาศาสตร โครงงาน

คณิตศาสตร และโครงงานวิชาการงานพ้ืนฐานอาชีพ เปนตน  นอกจากน้ันโรงเรียนยังมีการจัดทําโครงการ  

เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน เชน โครงการคายยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ภาษาตางประเทศ คณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร โครงการติว O-NET ม.๓ ม.๖ โครงการทวิศึกษาพบผูประกอบการ โครงการพัฒนาครูเพ่ือ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรูใหสูง ข้ึน ครูใชวิ ธีการวัดผลประเมินผลอยาง

หลากหลาย ศึกษาหาความรูวิชาการอยูเสมอเพ่ือถายทอดใหกับนักเรียนอยางเต็มท่ี พัฒนาตัวเองและมี

เทคนิคที่ทันสมัยใหเกิดผลตอนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอหนาที่ของตัวเองใหมากข้ึน

นักเรียนมีการวางแผนการทํางาน และดําเนินการจนสําเร็จทํางานอยางมีความสุข มุงม่ันพัฒนางานและภูมิใจ

ในผลงานของตนเองทํางานรวมกับผูอ่ืนได มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริต และหาความรูเก่ียวกับอาชีพท่ีตน

สนใจ นอกจากน้ีสถานศึกษามีการจัดโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผูเรียน เพ่ือใหผูเรียน

อยูในสังคมไดอยางมีความสุข เนนการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรมท่ีเหมาะสมกับวัยของผูเรียน ดําเนินการ



๒๓ 
 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

ตามวิสัยทัศนของโรงเรียน และรูเทาทันสื่อและสิ่งไมพึงประสงค โดยจัดโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม

และคุณลักษณะพลโลก จัดกิจกรรมการพัฒนาใหเหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรมผูเรียนตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหกับผูเรียน เนนใหผูเรียนมีวินัย ซ่ือสัตย มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีระบบ

การแนะแนวและการดูแลสุขภาวะทางรางกายและจิตใจ สถานศึกษาจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารูอยาง

เปนระบบสอดคลองกับนโยบาย และคานิยมหลัก ๑๒ ประการ  เนนใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 

สงเสริมการออกกําลังกาย ซ่ึงเห็นไดชัดเจนจากการที่ผูเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษาอยางเปนรูปแบบ และมีพัฒนาการในเร่ืองคาเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติของผูเรียนท่ีสูงขึ้น 

มีคุณภาพเปนไปตามเปาหมาย 
 ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

       โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยสนับสนุนสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึง

ประสงค โดยจัดทําโครงการ/กิจกรรม การประชุมผูปกครอง คายสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิต 

สงเสริมใหเห็นคุณคาและอนุรักษพันธุพืชตาง ๆ ในการเขารวมโครงการอนุรักษพันธุพืชสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียนโดยบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียง เขารวมรับการประเมินศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓ เขารวมโครงการอ่ิมทอง สมองใส ใสใจวิถีพอเพียง 

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม  เพ่ือหลอมรวมลูกเขียวเหลืองใหเปนอันหน่ึงอันเดียว  มีอัตลักษณอันดีงาม  

คงความเปนหน่ึงของสุวรรณภูมิวิทยาลัย กิจกรรมไหวครู กิจกรรมรวมประเพณีทาง ศาสนา กิจกรรมวันพอ –  

วันแม แหงชาติ กิจกรรมทําบุญขึ้นปใหม กิจกรรมดูแลชวยชวยเหลือนักเรียน เชน  การเย่ียมบาน การคัด

กรองนักเรียน ตามกระบวนการ ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดย

การจําลองเสมือนจริงในการจัดกิจกรรมเลือกต้ังประธานสภานักเรียน เพ่ือสงเสริมภาวะผูนําและผูตาม 

กิจกรรม รด.จิตอาสา ในการชวยเหลือสังคมตามโอกาสท่ีเหมาะสม  เชน อํานวยความสะดวกชวยเจาหนาท่ี

ตํารวจในชวงเวลาเชา  ชวยเหลืองานทางอําเภอในสวนตาง ๆ จนไดรับรางวัล รด.จิตอาสา และสถานศึกษา

ดีเดน จากมณฑลทหารบกท่ี ๒๗  

       นอกจากน้ี โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยไดมีการดําเนินการ  เพ่ือพัฒนาใหผูเรียนมีคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค มีความประพฤติดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม จิตสังคม และจิตสํานึก ตามท่ีสถานศึกษา

ปรากฏชัดเจนโดยไมขัดกับกฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีของสังคม โดยมีกิจกรรมพบระดับในทุก ๆ วันเวลา 

๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น. โดยยกเวนวันพุธท่ีจะตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือ- เนตรนารี ผูบําเพ็ญ

ประโยชน และ นักศึกษาวิชาทหาร เพ่ือเปนการอบรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 

ในการประพฤติปฏิบัติตนเปนเยาวชนท่ีดี รวมถึงกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผู เรียนมีสวนรวมในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางเปนรูปธรรม เพ่ือใหมีความภาคภูมิใจในทองถิ่นในความเปนไทยและ

เห็นคุณคาเก่ียวกับภูมิปญญาไทย โดยมีกิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรู พิพิธภัณฑทองถ่ินบานคุณปูทวดขุนมัณฑ

ลานุการ และยังดําเนินการตามโครงการอัตลักษณทองถ่ิน เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมเกาแกที่ดีงาม ในเร่ืองของ

โบราณสถาน อาหารประจําทองถ่ิน ของดีประจําทองถ่ิน และวัฒนธรรมท่ีปฏิบัติสืบทอดกันมาแตสมัยโบราณ

จนกระท่ังปจจุบัน ซ่ึงโครงการน้ีทําใหไดรับรางวัลระดับภาค ๑๒ และ กิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนยอมรับ

ความคิดเห็นของผูอ่ืน และมีเหตุผล มีมนุษยสัมพันธท่ีดี เชนกิจกรรมการเลือกต้ังกรรมการนักเรียน กิจกรรม

กีฬาสีสัมพันธ เพ่ือเสริมสรางสุขภาวะทางรางกายที่แข็งแรง และมีลักษณะจิตสังคมที่ดี ฝกใหนักเรียนมีนํ้าใจ
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นักกีฬารูแพ รูชนะ รูอภัย เพ่ือลดปญหาความขัดแยง รูจักหลีกเลี่ยงจากปญหาความรุนแรง รูจักดูแลตนเอง

และรูเทาทันใหตนเองปลอดภัยจากการลอลวง ขมเหง หรือการเลือกรับขาวสาร เปนตน 

 ๒. ผลการดําเนินงาน 

    ภาพความสําเร็จดานคุณภาพผูเรียนท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง ไดแก โครงการรักษการ

อาน โครงการกีฬาสี กิจกรรมสงเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพผูเรียน โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ

คานิยมท่ีพึงประสงค กิจกรรมออมทรัพย กิจกรรมสงเสริมคานิยมหลัก ๑๒ ประการ โครงการติว O-NET

กิจกรรมศึกษาจากแหลงเรียนรูภายนอก กิจกรรมคายวิชาการ กิจกรรมประชุมผูปกครอง กิจกรรมลูกเสือ

เนตรนารี นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร กตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ ยอมรับความคิดและ

วัฒนธรรมท่ีแตกตาง ตระหนักและรูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

นักเรียนสามารถอานออกเขียนไดตามมาตรฐานการอานแตละระดับช้ัน สามารถส่ือสารได สืบคนขอมูลหรือ

แสวงหาความรูจากสื่อ เทคโนโลยีไดดวยตนเองนักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกําลังกาย

สมํ่าเสมอ มีนํ้าหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ มีการปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษ 

และหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเสี่ยงตอความรุนแรงโรคภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ เห็นคุณคาในตนเอง มีความ

ม่ันใจกลาแสดงออกอยางเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูอ่ืน ใหเกียรติผูอ่ืน สรางผลงานจาการเขารวม

กิจกรรมทางดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ 

 ๓. จุดเดน 

    สถานศึกษามีการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีการรายงานผลตอผูที่เก่ียวของในรูปแบบ

ที่หลากหลาย เชน การประชุมผูปกครอง การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา การจัดทําวารสาร

ประชาสัมพันธของสถานศึกษา และเว็บไซตของโรงเรียน เปนตน และสถานศึกษามีการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนเพ่ือกําหนดเปนเปาหมายทางการเรียน โดยใชขอมูลฐาน ๓ ปยอนหลังเปนเปาหมายคุณภาพ

นักเรียนใหพัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เนนการปฏิบัติ เนนทักษะในการอาน การเขียนและ

การคิดคํานวณ สงเสริมผูเรียนใหพัฒนาเต็มศักยภาพ มีการจัดแหลงเรียนรูภายในไดอยางเหมาะสม มีสื่อดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ผูเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี กลาแสดงออก และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืน

อยางมีความสุขผู เรียนมีความสามารถในการอาน เขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณตามเกณฑของแตละ

ระดับชั้นมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

แกปญหาโดยสถานศึกษามีโครงการสงเสริมใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น เชน โครงการยก

ผลสัมฤทธิ์ โครงการพัฒนาการเรียนการสอน เปนตน ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร และ

คานิยมที่ดีตามท่ีกําหนด มีความภูมิใจ ในทองถิ่นและรักความเปนไทย ยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความ

แตกตางและความหลากหลาย ผูเรียนมีสุขภาพแข็งแรง มีนํ้าหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตาม

เกณฑ มีการปองกันตนเองจากส่ิงเสพติดใหโทษ และหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงตอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ 

และปญหาทางเพศ มีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอผูอ่ืนและใหเกียรติผูอ่ืน มีผลงานจาการเขารวมกิจกรรมทางดาน

ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลปและกีฬาโดยมีผลงานดีเดนในการแขงขันในระดับภาค 
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 ๔. จุดควรพัฒนา 

     ผูเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ และ ๖ ตองไดรับการพัฒนาดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให

เทียบเคียงหรือสูงกวาผลสัมฤทธิ์ระดับประเทศ  ควรไดรับการพัฒนาดานการนําเสนอการอภิปรายแลกเปลี่ยน

เรียนรู อยางสมเหตุสมผล  และพัฒนาทักษะการแกปญหาตามสถานการณไดอยางเหมาะสม  

          ๕. แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหสูงข้ึน 

     ๑. แผนพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห การแกปญหา เปนไปตามเกณฑที่โรงเรียน

กําหนด 

     ๒. แผนพัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนก แยกแยะ ใครครวญ ไตรตรอง พิจารณา

อยางรอบคอบ โดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา

อยางมีเหตุผล 

     ๓. แผนพัฒนาใหผูเรียน มีความสามารถในการรวบรวมความรูไดท้ังดวยตนเอง และการทํางาน

เปนทีมเชื่อมโยงองคความรู และประสบการณมาใชในการสรางสรรคส่ิงใหม ๆ 

     ๔. แผนพัฒนาใหผูเรียน มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือ

พัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การส่ือสาร การทํางานอยางสรางสรรค และมีคุณธรรม 

 ๕. แผนพัฒนาใหผูเรียนมีความกาวหนาผลการทดสอบระดับชาติมีความรูทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ

เจตคติท่ีดี พรอมท่ีจะศึกษาตอในระดับชั้นท่ีสูงข้ึน มีพฤติกรรมเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา

ของสังคม 
 

มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

๑. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนไดดําเนินการวิเคราะหสภาพปญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผานมา โดยการศึกษาขอมูล 

สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินจากการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา สราง
นวัตกรรม การบริหารจัดการดวยรูปแบบการบริหาร  SAMAN Model  โดยการมีสวนรวมของผูมีสวนได สวน
เสีย และการมีสวนรวมของบุคลากรทุกภาคสวน ดวยระบบนิเทศภายใน ภายใตการนําของผูบริหาร  
คณะกรรมการท่ีปรึกษา การบริหารงานของโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 
และคานิยมของโรงเรียนรวมกัน ประชุมหารือ วิเคราะหสภาพแวดลอม จุดออนจุดแข็ง และใชขอมูล
สารสนเทศยอนหลังของสถานศึกษา ประกอบการวิเคราะหบริบทตาง ๆ และทิศทางหรือแนวโนมการศึกษา
ในอนาคต เ พื่อ กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจและคานิยม โดย ดํา เนินการพัฒนาตามวงจรคุณภาพ 
PDCA ในการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษามุง เนนการใหความสําคัญสูงสุดทุกดาน 
ดําเนินการพัฒนาตามแผนงานเ พ่ือใหบรรลุ เปาหมาย ท่ี กําหนดไว  โดย มีการดํา เนินการนิ เ ทศ 
กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และสรุปผลการดําเนินงาน 
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๒. ผลการพัฒนา 
จากกระบวนการพัฒนาขางตน กอให เ กิดผลดีตอโรงเรียน ดังน้ี  
๒.๑  โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย มีการกําหนดเปาหมาย วิ สัยทัศน และพันธกิจ 

สอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ความตองการของชุมชน ทอง ถ่ินและสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ  
 ๒.๒  โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป สอดคลองกับการ
พัฒนาผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย ปรับโครงสรางการบริหารงาน มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี
ความรู ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐาน ตําแหนง ขอมูลสารสนเทศมีความถูกตอง ครบถวน ทันสมัย นําไป
ประยุกตใชได ดําเนินการอยางเปนระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุน
ผูเรียนใหใฝเรียนรู 
 ๒.๓  โรงเรียนมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปให
สอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  โดยผูมีสวนไดสวนเสีย    
มีสวนรวมในการพัฒนาและรวมรับผิดชอบ 
 ๒.๔  ผูเก่ียวของทุกฝาย และเครือขายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีสวนรวมในการรวม
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบรับผิดชอบผลการจัดการศึกษา 
 ๒.๕  มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสม เปน
ระบบและตอเน่ือง เปดโอกาสใหผูเก่ียวของมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 ๒.๖  มีรูปแบบการบริหาร และการจัดการเชิงระบบดวยกระบวนการ PDCA  ภายใตรูปแบบ
บริหารจัดการดวยรูปแบบ ” SAMAN Model”  โดยทุกฝายมีสวนรวมและยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุงพัฒนาผูเรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

    ๒.๗  สถานศึกษานําหลักการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการ
อ่ิมทอง สมองไส” มาใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

    ๒.๘  สถานศึกษามีการเผยแพรและประชาสัมพันธการดําเนินงานของโรงเรียนผานส่ือตาง ๆ 
รายงานการประเมินตนเองสถานศึกษา ไดชัดเจนและหลากหลายวิธี มีการจัดกิจกรรมเพ่ือใหชุมชน ไดรับ
ทราบผลการดําเนินงานของโรงเรียนพรอมเผยแพรทางระบบออนไลน 

 ๓. จุดเดน 
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบ โดยใชรูปแบบการบริหารโรงเรียนดวย  

“ SAMAN Model” มีการนิเทศติดตาม จัดใหมีการประชุมท่ีหลากหลายวิธี เชน การประชุมแบบมีสวนรวม 
การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุมยอย เพ่ือใหทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 
เปาหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประป ที่สอดคลองกับผล
การจัดการศึกษา สภาพปญหา ความตองการพัฒนา ปรับโครงสรางการบริหารงานใหสอดคลองกับนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษา ท่ีมุงเนนการพัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตสถานศึกษา
ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานและจัดทํารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนไดกระบวนการ PLC และวิจัยในการรวบรวม
ขอมูล เพ่ือใชเปนฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
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 ๔. จุดควรพัฒนา 
               การบริหารขอมูลสารสนเทศภายในโรงเรียน  เพ่ือใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
สรางเครือขายการมีสวนรวมของผูมีสวนเก่ียวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ใหมีความเข็มแข็ง มีสวน
รวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาใหเปนรูปธรรม  เปด
โอกาสใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาผูเรียนทั้งดาน
วิชาการ และความสามารถพิเศษ นําขอเสนอแนะจากการประชุมผูปกครอง ภาคี ๔ ฝาย เครือขายผูปกครอง 
สมาคมศิษยเกาฯ คณะกรรมการสถานศึกษา และสมาคมผูปกครอง มาปรับปรุงเปนแนวทางในการพัฒนา 

๕. แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหสูงข้ึน 

๑. แผนพัฒนาระบบขอมูลสารสนภายในโรงเรียนใหเช่ือมโยงและมีคุณภาพ 

 ๒. แผนพัฒนาระบบภาคีเครือขายใหเขมแข็งและมีสวนรวมในการวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา 
 

มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ระดับคุณภาพ : ดี 

๑. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยดําเนินการศึกษา วิเคราะห 

และปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดของหลักสูตร

แกนกลางสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) หลักสูตรโรงเรียน

มาตรฐานสากล บูรณาการกับสาระทองถ่ิน และบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชา

พ้ืนฐานทุกรายวิชาและรายวิชาเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม เพ่ือนําไปสูการจัดทําคําอธิบายรายวิชา โครงสราง

รายวิชา การออกแบบหนวยการเรียนรู โดยมีแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนการลงมือปฏิบัติ (Active Learning) 

ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เชน การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน (Project-based Learning) การจัดการเรียน

การสอนตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากลในรายวิชาศึกษาคนควาดวยตนเอง (Independent Study : IS) 

การสอนแบบบูรณาการโดยใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู กําหนด

คุณลักษณะอันพึงประสงค ท่ีสอดคลองกับหนวยการเรียนรู วิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล จัดกิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือปรับพ้ืนฐานในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ในหองเรียนพิเศษ จัดการ

เรียนรูท่ีสรางโอกาสใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวมไดลงมือปฏิบัติจริงสามารถสรุปองคความรูไดดวยตนเอง เนน

ทักษะ/กระบวนการคิดตาง ๆ เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนสามารถนําความรูท่ีไดไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ ครูผูสอนมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแตละรายวิชาโดยเนนผูเรียน

เปนสําคัญ มีการพัฒนาและใชส่ือการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี มีขั้นตอนการวัดและประเมินผล

ผูเรียนตามสมรรถนะสําคัญ ตามหลักสูตร ประเมินจากสภาพจริง ตามโครงสรางรายวิชา โดยใชเคร่ืองมือ 

วิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมและหลากหลาย มีเกณฑการใหคะแนนที่ชัดเจน ผูเรียนและผูเก่ียวของมี

สวนรวมในการวัดและประเมินผลการเรียนรู มีการบันทึกผลการจัดการเรียนรูหลังแผนการสอนในทุกรายวิชา

ทุกกลุมสาระการเรียนรู และมีการใหขอมูลยอนกับแกผูเรียน โรงเรียนดําเนินการนิเทศ โดยแตละกลุมสาระ

การเรียนรูมีการนิเทศภายใน กํากับ ติดตาม มีแบบบันทึกการนิเทศเพ่ือบันทึกผลการนิเทศ มีการแลกเปลี่ยน
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ผลการนิเทศภายในกลุมสาระการเรียนรู เพ่ือใหผูสอนนําผลการนิเทศไปพัฒนาตนเองและพัฒนากระบวนการ

จัดการเรียนการสอนตอไป 

   โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยมีการวางแผนการดําเนินโครงการตางๆ เพ่ือสงเสริมและพัฒนาให

ครูผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนนปฏิสัมพันธเชิงบวก โดยการเสริมแรง มอบรางวัล ยกยอง 

ชมเชย มีการสรางบรรยากาศท่ีอบอุนมีปฏิสัมพันธเชิงบวก เพ่ือสรางแรงจูงใจผูเรียนใหรักการเรียนรูและ

เรียนรูอยางมีความสุข  ครูมีกระบวนการดําเนินการกิจกรรม PLC ซ่ึงนําไปสูการจัดทําวิจัยในช้ันเรียน เพ่ือ

พัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรูใหแกนักเรียน มีการจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล รายงานผลการพัฒนา

ตนเอง และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน  และนอกจากน้ีโรงเรียนไดดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติ

การ ตามโครงการสงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก

ระดับ โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา โครงการสงเสริมสนับสนุนการการใช DLIT ในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู โครงการดําเนินการกระบวนการ PLC  เพ่ือใชพัฒนาการเรียนการสอน โครงการสงเสริมประสิทธิภาพ

กระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการ

ขับเคล่ือนการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน 

๒. ผลการดําเนินงาน 

จากการดําเนินงานโครงการ / กิจกรรมอยางหลากหลาย  เพ่ือพัฒนาใหครูมีการจัดการเรียน    

การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ สงผลใหผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๓ อยูในระดับ ดี 

โดยการดําเนินงานโครงการ / กิจกรรม ดังน้ี 

 ๑) โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ครูทําความรูจักผูเรียนเปนรายบุคคลและเยี่ยมบาน
นักเรียน สอบถามทุกขสุขและใหคําปรึกษาในเร่ืองตางๆ รวมท้ังส่ือสารกับผูปกครองเพ่ือความรวมมือใน     
การดูแลผูเรียนไดอยางเหมาะสม ซ่ึงการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล (SDQ) ทําใหครูท่ีปรึกษาสามารถนํา
ผลในการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลไปใชในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพตาม
ศักยภาพของผูเรียน จากการติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการอยูในระดับดีเลิศ คิดเปนรอยละ 
๑๐๐  
 ๒) โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด ดําเนินการโดยแบงนักเรียนของแตละหองเรียนเพ่ือ

บริหารจัดการดําเนินโครงการของแตละหองเรียนเปนฝายตางๆ ซ่ึงมีท้ังหมด ๔ ฝาย ไดแก ฝายการเรียน มี

หนาท่ีชวยเหลือเพ่ือนเร่ืองการเรียน เก่ียวกับการทํากิจกรรมหรือโครงงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการเรียน ฝาย

การงาน มีหนาท่ีดูแลความสะอาดเรียบรอย ดูแลรักษาทรัพยสินและความปลอดภัยในหองเรียน เขตบริเวณ

รับผิดชอบ ฝายกิจกรรม มีหนาท่ีบริหารงาน ดําเนินงานเก่ียวการกับจัดกิจกรรมเชิงสรางสรรคในหองเรียน ใน

โรงเรียนและนอกโรงเรียน และฝายสารวัตรนักเรียน มีหนาท่ีสอดสองดูแลพฤติกรรมเพ่ือนนักเรียนในหอง 

เพ่ือชวยเหลือดูแลซ่ึงกันและกันในหองเรียน มีขอตกลงรวมกันในช้ันเรียนเพ่ือใหเกิดพฤติกรรมเชิงบวก จาก

การดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการอยูในระดับดีเลิศ คิดเปนรอยละ ๑๐๐  

 ๓) โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาเพ่ือเปนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจของเศรษฐกิจ

พอเพียง ดานการศึกษา ดําเนินการโดยแตงต้ังครูวิทยากรและนักเรียนแกนนําเพ่ือใหความรูเก่ียวกับหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีนําไปบูรณาการกับฐานการเรียนรูในโรงเรียนจํานวน ๗ ฐานการเรียนรูตาม

บริบทและศักยภาพของโรงเรียน ผูเรียนทุกชวงช้ันรวมกิจกรรมในฐานการเรียนรู ทํากิจกรรมการถอดบทเรียน 

รวมท้ังการนําเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน มีการเผยแพรสูโรงเรียน
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เครือขายและหนวยงานภายนอก สงเสริมใหผูเรียน ชุมชน เครือขายตาง ๆ เปนผูมีคุณลักษณะอันพึงประสงค

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผูบริหาร มีการนิเทศ ติดตาม และใหกําลังใจแกครูและผูเรียน จาก

การดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการอยูในระดับดีเลิศ คิดเปนรอยละ ๙๔.๕๖  

 ๔) โครงการอ่ิมทองสมองใส ดําเนินโครงการโดยประชาสัมพันธใหกับผูเรียน ครูและชุมชนไดรับ

ทราบ มีการประชุมเพ่ือสรางความรูความเขาใจแกคณะครูและผูเรียน จัดทําแปลงสาธิตในการปลูกพืชในสวน

สามัญพอเพียง และสาธิตการเลี้ยงสัตว  ไดแก การเลี้ยงปลาในบอธรรมชาติ การเล้ียงไกไข การเลี้ยงกบ และ

ผูบริหาร มีการนิเทศ ติดตาม และใหกําลังใจแกครูและผูเรียน ครูมีการบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนแบบอยางในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติจริง มีการติดตาม 

ประเมินผล และใหคําปรึกษา/ขอเสนอแนะแกผูเรียน ผลการดําเนินโครงการอยูในระดับดีเลิศ คิดเปนรอยละ 

๙๕.๒๘  

 ๕) โครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน ดําเนินการวิเคราะหและปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช ๒๕๕๑ ครูออกแบบการเรียนการสอน
และจัดการเรียนรูใหตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรเนนนักเรียนเปนสําคัญ สงเสริมใหนักเรียนได
ปฏิบัติจริงและใชสื่อการเรียนรูท่ีเหมาะสม นักเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  จัดกิจกรรมท่ี
นักเรียนไดแสดงออก แสดงความคิดเห็น และแสดงความสามารถของตน สงเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ี
เนนกระบวนการกลุม สงเสริมความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค และคิดแกปญหาไดอยาง
มีเหตุผลผานกิจกรรมตาง ๆ สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน เปนคนดี คนเกง และอยูใน
สังคมไดอยางเปนสุขตลอดจนมีสมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตรพุทธศักราช ๒๕๕๑  
จาการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการอยูในระดับดีเลิศ คิดเปนรอยละ ๙๕  
 ๖) โครงการสงเสริมศักยภาพดาน ICT เปนโครงการท่ีเนนพัฒนาบุคลากรดานแหลงเรียนรูที่เอ้ือ
ตอการเรียนรูของผูเรียน เชน การจัดทําส่ือและเทคโนโลยีเพ่ือใชในการเรียนการสอนใหเพียงพอตอความ
ตองการ ซ่ึงจะทําใหครูผูสอนสามารถจัดทําส่ือการเรียนการสอนไดอยางหลากหลายและทําใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูไดงายและมีความสุขในการเรียนรูเพ่ิมมากย่ิงขึ้น มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการอยูใน
ระดับดีเลิศ คิดเปนรอยละ ๙๕.๒๘  
 ๗) โครงการทวิศึกษา เปนการดําเนินโครงการเปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกศึกษาหาความรูดาน

วิชาชีพ ตามความรู ความสามารถ และความถนัดของตนเอง เพ่ือเตรียมความพรอมและความม่ันใจในการเขา

สูตลาดแรงงาน โดยครูผูสอนไดวางแผนการจัดการเรียนการสอน ใหขอมูลความรูดานตลาดแรงงาน ให

คําปรึกษาดานอาชีพรวมกับหนวยงานราชการภายนอก แจงขาวสารสภาพเศรษฐกิจปจจุบันเพ่ือประโยชนการ

วางแผนดานอาชีพ และสรางขวัญกําลังใจใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีในการเรียนวิชาชีพ ทําใหผูเรียนเกิดความม่ันใจ

และสามารถใชเปนแนวทางในการวางแผนอาชีพไดเปนอยางดี จากการติดตามและประเมินผลการดําเนิน

โครงการอยูในระดับดีเลิศ คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

ครูผูสอนดําเนินการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน ดังน้ี 
๑) ครุทุกกลุมสาระจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัดของ

หลักสูตรสถานศึกษา โดยทําการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล (SDQ) จากประวัติขอมูลนักเรียน ผลการเรียน
ที่ผานมา การสอบถาม การทํากิจกรรมออกเยี่ยมบาน เพ่ือนําไปใชในการวางแผนการจัดการเรียนรูไดอยาง
เหมาะสมสอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคล 
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๒) ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู มีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนท้ังดานความรู  ทักษะ

กระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงคในแตละแผนการจัดการเรียนรู มีการใชสื่อ นวัตกรรม 

เทคโนโลยี ภูมิปญญาทองถ่ิน และแหลงเรียนรูท่ีเหมาะสมท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน นอกจากน้ี ครูได

เผยแพรนวัตกรรมในการจัดการเรียนรูผาน Website ของโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย เปนการเผยแพรและสราง

เครือขายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

๓) บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยจัดสภาพความพรอมท่ีจะดําเนินการเรียนการสอนใหเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล มีปฏิสัมพันธเชิงบวก เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลในการ

เรียนรู สงผลใหนักเรียนรักการเรียนรู 

 ๔) วิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับแตละกิจกรรมการเรียนรู สอดคลองกับจุดประสงคท่ี

ตองการวัด มีขอสอบวัดและประเมินผลผูเรียนสอดคลองกับตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู มีการตรวจสอบ

และประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ จัดทําวิจัยในช้ันเรียนท้ังงานวิจัยท่ีเปนการพัฒนานักเรียนและแกปญหา

นักเรียน เพ่ือนําความรูที่ไดจากการพัฒนาตนเองมาใชในการจัดการเรียนการสอน รวมท้ังพัฒนางานในฝาย

ตางๆ ท่ีเก่ียวของและนําผลไปแกไขปญหาจริง 

๕) ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ดวยการนํากระบวนการสรางชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) มา
แลกเปล่ียนเรียนรูระหวางเพ่ือนครูผานเทคนิคการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญในรูปแบบตาง 
ๆ มีการนิเทศช้ันเรียน และใหขอมูลสะทอนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรูของครูทุกคน โดย
โรงเรียนจัดใหมีชั่วโมงสําหรับจัดกิจกรรมชุมชนแหงการเรียนรูอยางตอเน่ืองและมีการนิเทศติดตามอยาเปน
ระบบ 

๓. จุดเดน 
  ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย มีความต้ังใจ มุงม่ันในการพัฒนา 

การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนท้ังดานความรู ทักษะ

กระบวนการ สมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค มีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล ทําให

ครูผูสอนสามารถออกแบบและจัดการเรียนรูท่ีตอบสนองตอความแตกตางบุคคล มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ที่เนนทักษะกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง ใหนักเรียนไดแสวงหาความรูจากส่ือเทคโนโลยีดวยตนเองอยาง

ตอเน่ือง มีการใชประโยชนจากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย ท้ังในและนอกหองเรียน ใหนักเรียนแสวงหาความรู

จากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเองอยางตอเน่ือง ครูทําการวัดประเมินผลจากสภาพความเปนจริง มุงเนนพัฒนาการ

ของผูเรียนดวยวิธีการหลากหลาย ผูเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ครู

จัดทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือหานวัตกรรมสําหรับแกปญหาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนรูของ

ผูเรียน โดยไดรับการนิเทศติดตามจากงานวิชาการโรงเรียน สงผลใหการจัดการเรียนการสอนของครู

ครอบคลุมทักษะกระบวนการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ และมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สงผลให

ผูเรียนเกิดความรัก เคารพครู มีมารยาทที่ดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี

ความสุข  
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๔. จุดควรพัฒนา 

           สงเสริมการใชกระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนการสอน และการมีสวนรวมในการวัด และ

ประเมินผลจากทุกสวนที่เก่ียวของ จัดหาส่ือ วัสดุอุปกรณท่ีอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ในหองเรียนใหเพียงพอครบทุกหอง สงเสริมอบรมใหความรูเก่ียวกับการวัดผล ประเมินผล  โดยคํานึงถึงความ

แตกตางระหวางบุคคล เพ่ือเปนขอมูลยอนกลับแกนักเรียนในการนําไปใชพัฒนาตนเอง และเปนการสราง

ทักษะในการดําเนินชีวิตตอไป 

๕. แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหสูงข้ึน 

    ๑. แผนพัฒนากระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 

    ๒. แผนพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเก่ียวกับการวัดผล ประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

สวนท่ี ๓ 
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความตองการชวยเหลือ  ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ถือเปนขอมูลสารสนเทศที่สําคัญท่ีโรงเรียน
นําไปวิเคราะห สังเคราะห เพ่ือสรุปนําไปสูการเชื่อมโยงหรือสะทอนภาพความสําเร็จกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียน และนําไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 
ดังน้ัน ผลจากการดําเนินงานของโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของ
จุดเดน จุดควรพัฒนาของแตละมาตรฐาน พรอมท้ังแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความตองการ ความ
ชวยเหลือได ดังน้ี 
 

มาตรฐาน 
คารอยละ สรุปผลการ

ประเมิน เปาหมาย ผลการประเมิน 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน ๖๙.๐๘ ๖๙.๕ สูงกวาเปาหมาย 
๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน ๖๖.๑๖ ๖๗ สูงกวาเปาหมาย 
๑) ความสามารถในการอาน เขียน การส่ือสาร 
และการคิดคํานวณ 

๖๗ ๖๗ ตามเปาหมาย 

๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแกปญหา 

๖๖ ๖๗ สูงกวาเปาหมาย 

๓) ความสามารถในการสรางนวัตกรรม ๖๕ ๖๗ สูงกวาเปาหมาย 
๔) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ๖๗ ๖๗ ตามเปาหมาย 
๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๖๕ ๖๗ สูงกวาเปาหมาย 
๖) มีความรูทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ๖๗ ๖๗ ตามเปาหมาย 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน ๗๒ ๗๒ ตามเปาหมาย 
๑) มีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีกําหนด ๗๒ ๗๒ ตามเปาหมาย 
๒) ความภูมิใจในทองถิ่น และความเปนไทย ๗๒ ๗๒ ตามเปาหมาย 
๓) ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตาง และ
ความหลากหลาย 

๗๒ ๗๒ ตามเปาหมาย 

๔) สุขภาวะทางรางกาย และลักษณะจิตสังคม ๗๒ ๗๒ ตามเปาหมาย 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๗๙ ๗๒ ตามเปาหมาย 
๒.๑) มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษา 
กําหนดชัดเจน 

๗๙ ๗๒ ตามเปาหมาย 

๒.๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๗๙ ๗๙ ตามเปาหมาย 
๒.๓) ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียน
รอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุม 
เปาหมาย 

๗๙ ๗๙ ตามเปาหมาย 

๒.๔) พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ 
ทางวิชาชีพ 

๗๙ ๗๙ ตามเปาหมาย 



๓๓ 
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โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

มาตรฐาน 
คารอยละ สรุปผลการ

ประเมิน เปาหมาย ผลการประเมิน 
๒.๕) จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ตอการจัดการเรียนรู 

๗๙ ๗๙ ตามเปาหมาย 

๒.๖) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

๗๙ ๗๙ ตามเปาหมาย 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

๖๙ ๖๙ ตามเปาหมาย 

๓.๑) จัดการเรียนผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 

๖๙ ๖๙ ตามเปาหมาย 

๓.๒) ใชส่ือ เทคโนโลยีและแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอ 
การเรียนรู 

๖๙ ๖๙ ตามเปาหมาย 

๓.๓) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๖๙ ๖๙ ตามเปาหมาย 
๓.๔) ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ
และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

๖๙ ๖๙ ตามเปาหมาย 

๓.๕) มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอน
กลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

๖๙ ๖๙ ตามเปาหมาย 

 

๑. จุดเดน 
 ๑.๑  มาตรฐานที่ ๑  ดานคุณภาพผูเรียน 

         ผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางรอบดาน มีความรูความสามารถตามความถนัดและความสนใจ 
และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีการพัฒนาสูงข้ึน มีความรูความสามารถ
ทั้งดานวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และมีความสารถดานเทคโนโลยี พัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพ ใฝเรียนรู 
เปนพลเมืองท่ีดี มีทักษะในสตวรรษที่  ๒๑ 
 ๑.๒  มาตรฐานที่ ๒  ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 

   โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบ โดยใชรูปแบบการบริหารโรงเรียนดวย  
“ SAMAN Model” มีการนิเทศติดตาม จัดใหมีการประชุมท่ีหลากหลายวิธี เชน การประชุมแบบมีสวนรวม 
การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุมยอย เพ่ือใหทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 
เปาหมายท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประป ท่ีสอดคลองกับผล
การจัดการศึกษา สภาพปญหา ความตองการพัฒนา ปรับโครงสรางการบริหารงานใหสอดคลองกับนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษา ท่ีมุงเนนการพัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตสถานศึกษา
ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานและจัดทํารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนไดกระบวนการ PLC และวิจัยในการรวบรวม
ขอมูล เพ่ือใชเปนฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 ๑.๓  มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
     ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย มีความตั้งใจ มุงม่ันในการ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนท้ังดานความรู 
ทักษะกระบวนการ สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค มีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล ทํา
ใหครูผูสอนสามารถออกแบบและจัดการเรียนรูที่ตอบสนองตอความแตกตางบุคคล มีการจัดกิจกรรมการ



๓๔ 
 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา 
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เรียนรูท่ีเนนทักษะกระบวนการคิด  ปฏิบัติจริง ใหนักเรียนไดแสวงหาความรูจากส่ือเทคโนโลยีดวยตนเอง
อยางตอเน่ือง มีการใชประโยชนจากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย ท้ังในและนอกหองเรียน ใหนักเรียนแสวงหา
ความรูจากส่ือเทคโนโลยีดวยตนเองอยางตอเน่ือง ครูทําการวัดประเมินผลจากสภาพความเปนจริง มุงเนน
พัฒนาการของผูเรียนดวยวิธีการหลากหลาย ผูเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอ
การเรียนรู ครูจัดทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือหานวัตกรรมสําหรับแกปญหาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียน โดยไดรับการนิเทศติดตามจากงานวิชาการโรงเรียน สงผลใหการจัดการเรียนการสอนของ
ครูครอบคลุมทักษะกระบวนการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ และมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชงิบวก สงผลให
ผูเรียนเกิดความรัก เคารพครู มีมารยาทที่ดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุข  
 

๒. จุดท่ีควรพัฒนา 
๒.๑  มาตรฐานท่ี ๑  ดานคุณภาพผูเรียน 

  สงเสริมใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหเทียบเคียงหรือสูงกวาผลสัมฤทธิ์ระดับประเทศ  
และควรไดรับการพัฒนาดานการนําเสนอการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู อยางสมเหตุสมผล และพัฒนาทักษะ
การแกปญหาตามสถานการณไดอยางเหมาะสม 
 ๒.๒  มาตรฐานท่ี ๒  ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 
  การบริหารขอมูลสารสนเทศภายในโรงเรียน เพ่ือใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
สรางเครือขายการมีสวนรวมของผูมีสวนเก่ียวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ใหมีความเข็มแข็ง มีสวน
รวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษาใหเปนรูปธรรม เปดโอกาส
ใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาผูเรียนท้ังดานวิชาการ และ
ความสามารถพิเศษ นําขอเสนอแนะจากการประชุมผูปกครอง ภาคี ๔ ฝาย เครือขายผูปกครอง สมาคมศิษย
เกาฯ คณะกรรมการสถานศึกษา และสมาคมผูปกครอง มาปรับปรุงเปนแนวทางในการพัฒนา 
 ๒.๓  มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

สงเสริมการใชกระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนการสอน และการมีสวนรวมในการวัดและ 
ประเมินผลจากทุกสวนท่ีเก่ียวของ จัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณท่ีอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ในหองเรียนใหเพียงพอครบทุกหอง  สงเสริมอบรมใหความรูเก่ียวกับการวัดผล ประเมินผล  โดยคํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคลเพ่ือเปนขอมูลยอนกลับแกนักเรียนในการนําไปใชพัฒนาตนเอง และเปนการสราง
ทักษะในการดําเนินชีวิตตอไป 
 

๓. แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหสูงข้ึน 
๓.๑  แผนพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห การแกปญหา เปนไปตามเกณฑท่ีโรงเรียน

กําหนด 
 ๓.๒  แผนพัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนก แยกแยะ ใครครวญ ไตรตรอง พิจารณา
อยางรอบคอบ โดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา
อยางมีเหตุผล 
 ๓.๓  แผนพัฒนาใหผูเรียน มีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งดวยตนเอง และการทํางาน
เปนทีมเชื่อมโยงองคความรู และประสบการณมาใชในการสรางสรรคส่ิงใหม ๆ 
 ๓.๔  แผนพัฒนาใหผูเรียน มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือพัฒนา
ตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การส่ือสาร การทํางานอยางสรางสรรค และมีคุณธรรม 
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 ๓.๕  แผนพัฒนาใหผูเรียนมีความกาวหนาผลการทดสอบระดับชาติมีความรูทักษะพ้ืนฐานในการ
จัดการเจตคติท่ีดี พรอมท่ีจะศึกษาตอในระดับช้ันที่สูงข้ึน มีพฤติกรรมเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎ
กติกาของสังคม 

๓.๖  แผนพัฒนาระบบขอมูลสารสนภายในโรงเรียนใหเชื่อมโยงและมีคุณภาพ 
 ๓.๗  แผนพัฒนาระบบภาคีเครือขายใหเขมแข็งและมีสวนรวมในการวางแผนและพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา 

๓.๘  แผนพัฒนากระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
๓.๙  แผนพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเก่ียวกับการวัดผล ประเมินผล 
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สวนที่ ๔  ภาคผนวก 
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คําส่ังโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 
ท่ี ๙๒ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานการจัดทํารายงานประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ 
------------------------------------------------------------------------ 

 รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓  ฉบับน้ีเปนการสรุปรายงานผล
การประเมินตนเอง ซ่ึงจะช้ีใหเห็นถึงจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาของโรงเรียนในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา ซ่ึงโรงเรียนไดดําเนินการประเมินการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ตามมาตรฐานของสํานักงาน
คณะกรรมการขั้นพ้ืนฐาน จํานวน  ๓  มาตรฐาน  ๒๑  ตัวบงชี้  เพ่ือรายงานผลการดําเนินกิจกรรมตลอดป
การศึกษาตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของและเปดเผยตอสาธารณชน 
 รายงานประเมินตนเองประจําปของสถานศึกษา จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการดําเนินงานพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด ท่ีจะสรางความม่ันใจใหแก
ผูปกครอง ชุมชน และสังคม ขอขอบคุณคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูปกครอง และ
นักเรียน ตลอดจนผูมีสวนเก่ียวของทุกทาน ท่ีไดใหความรวมมือในการจัดทํารายงานประเมินตนเองประจําป
ของสถานศึกษาจนสําเร็จลุลวงไปดวยดี  จึงขอแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการจัดทํารายงานประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ ดังน้ี 

๑. คณะกรรมการท่ีปรึกษา   ประกอบดวย 
 ๑.๑ นายสมศักด์ิ  เศรษโฐ     ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ๑.๒ นายเทพรังสรรค  สุวรรณโท  ผูอํานวยการสถานศึกษา 

๑.๓ นายภูษิต  สอนสนาม  รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ 
และแผนงาน 

๑.๔ นางกุลจิรา  จันทรขอนแกน  รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ 
๑.๕ นางณัฐชา  แกวเนตร  รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 
๑.๖ นายทรงศักด์ิ  พรรณศรี  รองผูอํานวยการกลุมบริหารท่ัวไป 
๑.๗ นางจุลจิรา  ทาสระคู   หัวหนางานวิชาการ 

มีหนาที่ อํานวยความสะดวกและใหคําปรึกษาในการจัดทํารายงานประเมินตนเอง ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๓ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

๒. คณะกรรมการการดําเนินงาน    ประกอบดวย 
   ๒.๑ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

  ๒.๑.๑ นางประกอบ  สิงหโตทอง   ครู 
  ๒.๑.๒ นายพีรัฑฒศักร  เมธีจริยาพร  ครู  

๒.๑.๓ นายฐาปนพงศ  วิเศษชาติ   ครู  
๒.๑.๔ นางสาวนุชวนา  สตารัตน   ครู  
๒.๑.๕ นางพิมณภัทร  เหลาเก้ิมฮุง   ครู  
๒.๑.๖ นางปราณี  เวชกามา   ครู  
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๒.๑.๗ นางสาวฐาปณิตา  สวางศรี   ครู  
๒.๑.๘ นายสุวิทย  ศรีนิล    ครู  
๒.๑.๙ นายภูวนันท  ศรีเมือง   ครู  

๒.๒ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
๒.๒.๑ นายวีระ  ศรีสมุทร    ครู  
๒.๒.๒ นางสุมาลี  บุญมี    ครู  
๒.๒.๓ นายจํานง  จิตฤทธิ์    ครู  
๒.๒.๔ นางจิราพร  จันทรหนองสรวง  ครู  
๒.๒.๕ นางอรวริญญ  จันทะคัด   ครู  
๒.๒.๖ นางสาวดวงฤทัย  บุตสาทํา   ครู  
๒.๒.๗ นางสาวศิริวรรณ  ผลาสัย   ครู  
๒.๒.๘ นางสาวอันติกา  ศรีอภิชาติ   ครู  
๒.๒.๙ นางณิรดา  ขาวผอง   ครู  
๒.๒.๑๐ นางจิราพร  คนตรง   ครู  
๒.๒.๑๑ นายศรีรัตน  สนศรี    ครู  
๒.๒.๑๒ นางวรนิพิฎ  ศิริจันทร   ครู  
๒.๒.๑๓ นางพุทธนาฎ คํามณี   ครู 
๒.๒.๑๔ นางภคพร  ไชยพร   ครู  

๒.๓ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  ๒.๓.๑ นายธีรพงศ  เสนาวงศ ครู  
  ๒.๓.๒ นายกิตติ  ทวยสอน ครู  
  ๒.๓.๓ นางวินิตย  แสวง  ครู  
  ๒.๓.๔ นางอรัญญา  ทีบุญมา  ครู 
   ๒.๓.๕ นางสุกานดา  ภาระเวช  ครู  
  ๒.๓.๖ นางจุลจิรา  ทาสระค ู  ครู  
  ๒.๓.๗ นางอรอนงค  สอนสนาม   ครู  
  ๒.๓.๘ นางทองไพร  เปรมปรี  ครู  
  ๒.๓.๙ นางอารี  ชางยันต  ครู  
  ๒.๓.๑๐ นางสาวลําพูน  สิงหขา  ครู  
  ๒.๓.๑๑ นางระเบียบ  หนูนํ้าคํา   ครู  
  ๒.๓.๑๒ นางสาวอัมพร  กมลเลิศ  ครู  
    ๒.๓.๑๓ นายกาญจนะ  นามสิมมา ครู  
  ๒.๓.๑๔ นางนิตินุช  เสนาวงศ  ครู  
  ๒.๓.๑๕ นางสาวทิพารัตน  ขันแกว ครู  
  ๒.๓.๑๖ นางชฎาธาร  แสวง  ครู  
  ๒.๓.๑๗ นางปราณี  ชนะชัย   ครู  
  ๒.๓.๑๘ นางจุฑาแกว  สุริยาประภา ครู  
  ๒.๓.๑๙ นางรัตนา  ทวยสอน  ครู 
  ๒.๓.๒๐ นางสาววรรณภา  เลิศพันธ ครู 



๓๙ 
 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

  ๒.๓.๒๑ นางสาวผกาทิพย  ศรีทองคํา ครู  
  ๒.๓.๒๒ นายเดน  อุดม  ครู  
  ๒.๓.๒๓ นางดาว  จันทรหนองสรวง ครู  
  ๒.๓.๒๔ นายนวพล  ผาบุญมา  ครู  
  ๒.๓.๒๕ นางสุริโย  จันทรมณี  ครู 
  ๒.๓.๒๖ นางกัญณิชา  หินทอง  ครู  
  ๒.๓.๒๗ นายวีระยุทธ  หยุดย้ัง  ครู  
  ๒.๓.๒๘ นายวิระ  โกสุมาลย  ครู  
  ๒.๒.๒๙ นางสาวธิดารัตน  นนทมา ครู  
  ๒.๒.๓๐ นางณัฐณิการ  เกลี้ยงพรอม ครู  
  ๒.๒.๓๑ นางสาวบัณฑิตา  ทุมมา  ครู 
  ๒.๓.๓๒ นางกัลยา  สุเมตร  ครู  

๒.๔ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
  ๒.๔.๑ ดร.พิภพ  สินธุพงษ  ครู  
  ๒.๔.๒ นายจักรกฤษ  ทุมแสน  ครู 
  ๒.๔.๓ นางทองล้ิม  กองอุดม  ครู 
  ๒.๔.๔ นางสุดารัตน  ภูวพันธ  ครู 
  ๒.๔.๕ นายอนิรุต  แสงสุรินทร  ครู  
  ๒.๔.๖ นางวราทิพย  อนุพันธ  ครู  
  ๒.๔.๗ นางสาวนุจรินทร  จิตไชย  ครู 
  ๒.๔.๘ นางสาวนิภาพร  พนมเขต  ครู  
  ๒.๔.๙ นายธนาวุธ  โพธิ์สนาม  ครู 
  ๒.๔.๑๐ นางธัญลักษณ  ขุมทอง  ครู  
  ๒.๔.๑๑ นายณรงค  สุดชารี  ครู  
  ๒.๔.๑๒ นางสาวสุริยา  สาลี  ครู  
  ๒.๔.๑๓ นายอุดมศักดิ์  นาวา  ครู  
  ๒.๔.๑๔ นายสรรเสริญ  แกวงาม  ครู  
 ๒.๕ กลุมสารการเรียนรูสุขศึกษาและพละศึกษา 
  ๒.๕.๑ นายณัฐพงศ  เชื้อสระคู  ครู 
  ๒.๕.๒ นายชัยรัตน  อิศรากุล  ครู  
  ๒.๕.๓ นายพงศธร  ทาสระคู  ครู  
  ๒.๕.๔ นายสุทัศน  เน้ือจันทา  ครู  
  ๒.๕.๕ นายอุทัย  สุเมตร  ครู  
  ๒.๕.๖ นายณัฐพล  โพธิคลัง  ครู  
  ๒.๕.๗ นางสาวกชพรรณ  โปรงจิตร ครู 
  ๒.๕.๘ นางสาวสิริพร  พาท ี  ครู 
  ๒.๕.๙ นางสาวสุวนันท  ขวานํ้าคํา  ครู 
 ๒.๖ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
  ๒.๖.๑ นายจักรี  เชิงหอม  ครู 
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  ๒.๖.๒ นายรัตติกรณ  ทัศนภักด์ิ  ครู 
  ๒.๖.๓ นางจิตรลดา  เชิงหอม   ครู 
  ๒.๖.๔ นางภคมน  บุญหินกอง  ครู 
  ๒.๖.๕ นางจารุวรรณ  ฝางเสน  ครู 
  ๒.๖.๖ นายวรวธุ  ไชยฤกษ  ครู 
 ๒.๗ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  
  ๒.๗.๑ นายสมพร  มาตยคําจันทร  ครู 
  ๒.๗.๒ นางสมพร  ออนสองชั้น  ครู 
  ๒.๗.๓ นางกรรณิการ  พงษโสภณ  ครู 
  ๒.๗.๔ นางอมรรัตน  ผดุงรัตน  ครู 
 ๒.๘ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
  ๒.๘.๑ นางผุสดี  สิงหทอง   ครู  
  ๒.๘.๒ นางสุภาพร  เสมียนคิด   ครู  
  ๒.๘.๓ นางดวงพร  สุดชารี   ครู  
  ๒.๘.๔ นางสาวอภิยะดา  เชื้อสระค ู   ครู  
  ๒.๘.๕ นายวัชรพล  จิตจํานงค   ครู 
  ๒.๘.๖ นางสลักจิต  หลักคํา   ครู  
  ๒.๘.๗ นางสาวอัจฉรา  นันเจริญ   ครู  
  ๒.๘.๗ นางสาววงเดือน  สมภูงา   ครู  
  ๒.๘.๙ นางสาวนงลักษณ  บุตรพรม   ครู 
  ๒.๘.๑๐. นางสาวปาริณี  หาญอาษา   ครู  
  ๒. ๘.๑๑ นางสาวสยุมพร  บัวบุศย   ครู  
  ๒.๘.๑๒ นางพิมพนิภา  เมธีจริยาพร   ครู 
  ๒.๘.๑๓ นางสาววิชุดา  มณีกัณ    ครู 
  ๒.๘.๑๔ นายสันติชา  เลโอนารด  ครู 

 มีหนาท่ี ประสานงานเก็บรวบรวมขอมูลจากฝายตางๆ จัดระบบขอมูลรายงานใหเปนไปตาม
แผนปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓  และตรงตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน จํานวน ๓ มาตรฐาน ๒๑ ตัวบงช้ี 

ขอใหผูที่ไดรับมอบหมายในคร้ังน้ี ปฏิบัติหนาที่ดวยความเรียบรอย บังเกิดผลดีตอสถานศึกษาและ
ชุมชนอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 

  ทั้งน้ี ใหดําเนินการตั้งแต วันท่ี ๙ เมษายน  ๒๕๖๔ 
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 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

   สั่ง ณ วันท่ี ๙ เมษายน  ๒๕๖๔ 
 

 
 
 
          ( นายเทพรังสรรค  สุวรรณโท ) 
      ผูอํานวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 
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 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

 
 
 

คําส่ังโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 
ท่ี ๙๑ /๒๕๖๓ 

เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

 ดวยกระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๒ สวนท่ี ๑ ไดกําหนดใหโรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน ใหเปน
หลักประกันการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามภารกิจอยางตอเน่ืองและเพ่ือประเมินผลและการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในและภายนอก  
 เพ่ือใหเกิดความพรอมในการปฏิบัติงาน บรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผลตาม
มาตรฐานและประเด็นตัวช้ีวัด อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริการ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม จึงแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ดังน้ี 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบดวย 
 ๑.๑. นายเทพรังสรรค  สุวรรณโท ผูอํานวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
 ๑.๒. นายภูษิต  สอนสนาม รองผูอํานวยการสถานศึกษา รองประธานกรรมการ 
 ๑.๓. นายทรงศักด์ิ  พรรณศรี รองผูอํานวยการสถานศึกษา กรรมการ 
 ๑.๔. นางณัฐชา  แกวเนตร รองผูอํานวยการสถานศึกษา กรรมการ 
 ๑.๕ นางรัตนา  ทวยสอน ครู   กรรมการ 
 ๑.๖. นายณัฐพงศ  เชื้อสระคู ครู กรรมการ 
 ๑.๗. นางจุลจิรา  ทาสระคู ครู กรรมการ 
 ๑.๘. นายกาญจนะ  นามสิมมา ครู กรรมการ 
 ๑.๙. นางกุลจิรา  จันทรขอนแกน รองผูอํานวยการสถานศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
 ๑.๑๐. นางสาวฐาปณิตา  สวางศรี ครู  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 ๑.๑๑. นางสาวอัจฉรา  นันเจริญ ครู  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี ๑. กําหนดนโยบาย สนับสนุน สงเสริมและพัฒนาระบบตามระดับคุณภาพภายในของโรงเรียนและ
มาตรฐานการศึกษา 
 ๒. นิเทศติดตามการทํางานของคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 
 ๓. ประสานงาน อํานวยการและแกไขปญหา เพ่ือเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายใน
และภายนอกของสถานศึกษาใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๔. จัดหาและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนหรืออ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมอยางเพียงพอ 
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 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

๒. คณะกรรมการเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน 
  ๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 
  ประเด็นท่ี ๑ ความสามารถในการอาน เขียน การส่ือสารและการคิดคํานวณ 
 ๑. นางประกอบ  สิงหโตทอง ครู   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางผุสดี  สิงหทอง ครู   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายฐาปนพงศ  วิเศษชาติ ครู  กรรมการ 
 ๔. นายพีรัฑฒศักด์ิ  เมธีจริยาพร ครู  กรรมการ 
 ๕. นายวีระ  ศรีสมุทร ครู  กรรมการ 
 ๖. นางสาวอัมพร  กมลเลิศ ครู   กรรมการและเลขานุการ 
 ๗. นางสาวนงลักษณ  บุตรพรม ครูผูชวย กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 ประเด็นท่ี ๒ ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็นและแกปญหา 
 ๑. นายกาญจนะ  นามสิมมา ครู   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางปราณี  เวชกามา ครู   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาววรรณภา  เลิศพันธ ครู กรรมการ 
 ๔. นายศรีรัตน  สนศรี ครู กรรมการ 
 ๕. นางสาวกชพรรณ  โปรงจิต ครู กรรมการ 
 ๖. นายวีระยุทธ  หยุดยั้ง ครู   กรรมการและเลขานุการ 
 ๗. นางวรนิพิฎ  ศิริจันทร ครู กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  ประเด็นท่ี ๓ ความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
 ๑. นายเดน  อุดม ครู ประธานกรรมการ 
 ๒. นายวีระยุทธ  หยุดยั้ง ครู รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายอุทัย  สุเมตร พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๔. นางสาวจตุพร  สอนสนาม ครูอัตราจาง   กรรมการ 
 ๕. นางสาวบัณฑิตา  ทุมมา ครู กรรมการและเลขานุการ 
 ๖. นางสาววิชชุดา  มณีกัณ ครูอัตราจาง กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 ประเด็นท่ี ๔ ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๑. นายกิตติ  ทวยสอน ครู   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาววงเดือน  สมภูงา ครู   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวทิพารัตน  ขันแกว ครู   กรรมการ 
 ๔. นางจารุวรรณ  ฝางเสน ครู กรรมการ 
 ๕. นายวิระ  โกสุมาลย ครู   กรรมการและเลขานุการ 
 ๖. นางกัลยา  สุเมตร พนักงานราชการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 ประเด็นท่ี ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๑. นางทองลิ้ม  กองอุดม ครู   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสุริโย  จันทรมณี ครู   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวปาริณี  หาญอาษา ครู   กรรมการ 
 ๔. นางสาวสิริพร  พาที ครูอัตราจาง   กรรมการ 
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 ๕. นางนิตินุช  เสนาวงศ ครู   กรรมการและเลขานุการ 
 ๖. นางอรวริญญ  จันทะคัต ครู  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 ประเด็นท่ี ๖ มีความรูทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
 ๑. นายจักรี  เชิงหอม ครู   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางอมรรัตน  ผดุงรัตน ครู   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายณรงค  สุดชารี ครู   กรรมการ  
 ๔. นางกรรณิการ  พงษโสภณ ครู   กรรมการ 
 ๕. นางสุภาพร  เสมียนคิด ครู กรรมการ 
 ๖. นายอนิรุต  แสงสุรินทร ครู กรรมการและเลขานุการ 
 ๗. นางสาวสุวนันท  ขวานํ้าคํา ครูอัตราจาง กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
 ประเด็นท่ี ๑ มีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
 ๑. นายชัยรัตน  อิศรากุล ครู   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวนุชวนา  สตารัตน ครู   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายสุทัศน  เน้ือจันทา ครู กรรมการ 
 ๔. นายสรรเสริญ  แกวงาม ครูอัตราจาง   กรรมการ 
 ๕. นายณัฐพล  โพธิคลัง พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๖. นางสุดารัตน  ภูวพันธ ครู   กรรมการและเลขานุการ 
 ๗. นางวราทิพย อนุพันธ ครู กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 ประเด็นท่ี ๒ ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
 ๑. ดร. พิภพ สินธุพงษ ครู   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางจิตรลดา  เชิงหอม ครู   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายจักรกฤษ  ทุมแสน ครู   กรรมการ 
  ๔. นางวราทิพย  อนุพันธ ครู กรรมการ 
 ๕. นางสาวนิภาพร  พนมเขต ครู   กรรมการและเลขานุการ 
 ๖. นายธนาวุธ  โพธิ์สนาม ครู กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 ประเด็นท่ี ๓ ยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางที่หลากหลาย 
 ๑. นายณัฐพงศ  เช้ือสระคู ครู   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายรัตติกรณ  ทัศนภักดิ ์ ครู   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวสิมิลัน  เวียงนนท ครู  กรรมการ 
 ๔. นางกัญณิชา  หินทอง ครู กรรมการ 
 ๕. นางสาวอันติกา  ศรีอภิชาต ครู กรรมการ 
 ๖. นางสุกานดา  ภาระเวช ครู กรรมการและเลขานุการ 
 ๗. นางสาวลําพูน  สิงหขา ครู กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 ประเด็นท่ี ๔ สุขภาวะรางกายและลักษณะจิตสังคม 
 ๑. นางอมรรัตน  ผดุงรัตน ครู   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายพงศธร  ทาสระคู ครู   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวศิริวรรณ  ผลาสัย ครู   กรรมการ 
 ๔. นางพิมณภัทร  เหลาเก้ิมฮุง ครู   กรรมการ 
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 ๕. นายชวพล  ผลวา ครูอัตราจาง กรรมการและเลขานุการ 
 ๖. นายวีระ  โกสุมาลย ครู กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑ มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 
 ๑. นายเทพรังสรรค  สุวรรณโท ผูอํานวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
 ๒. นายภูษิต  สอนสนาม รองผูอํานวยการสถานศึกษา รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางกุลจิรา  จันทรขอนแกน รองผูอํานวยการสถานศึกษา รองประธานกรรมการ 
 ๔. นายทรงศักด  พรรณศรี รองผูอํานวยการสถานศึกษา รองประธานกรรมการ 
 ๕. นางณัฐชา  แกวเนตร  รองผูอํานวยการสถานศึกษา  รองประธานกรรมการ 
 ๖. นางรัตนา  ทวยสอน ครู   กรรมการ 
 ๗. นายณัฐพงศ  เช้ือสระคู ครู กรรมการ 
 ๘. นางจุลจิรา  ทาสระคู ครู กรรมการ 
 ๙. นายกาญจนะ  นามสิมมา ครู กรรมการ 
 ๑๐. นางสลักจิต  หลักคํา ครู   กรรมการ 
 ๑๑. นางจิราพร  จันทรหนองสรวง ครู กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๒. นายเดน  อุดม ครู กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 ๒.๒ มีระบบการบริหารคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๑. นายเทพรังสรรค  สุวรรณโท ผูอํานวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
 ๒. นายภูษิต  สอนสนาม รองผูอํานวยการสถานศึกษา รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางกุลจิรา  จันทรขอนแกน รองผูอํานวยการสถานศึกษา รองประธานกรรมการ 
 ๔. นายทรงศักดิ์  พรรณศรี รองผูอํานวยการสถานศึกษา รองประธานกรรมการ 
 ๕. นางณัฐชา  แกวเนตร รองผูอํานวยการสถานศึกษา  รองประธานกรรมการ 
 ๖. นางรัตนา  ทวยสอน ครู   กรรมการ 
 ๗. นายณัฐพงศ  เช้ือสระคู ครู กรรมการ 
 ๘. นางจุลจิรา  ทาสระคู ครู กรรมการ 
 ๙. นายกาญจนะ  นามสิมมา ครู กรรมการ 
 ๑๐. นางจิราพร  จันทรหนองสรวง ครู   กรรมการ 
 ๑๑. นางภคมน  บุญหินกอง ครู   กรรมการ 
 ๑๒. นางจิราพร  คนตรง ครู กรรมการ 
 ๑๓. นางสาวอัมพร  กมลเลิศ ครู   กรรมการ 
 ๑๔. นางณิรดา  ขาวผอง ครู กรรมการ 
 ๑๕. นางสาวบัณฑิตา  ทุมมา ครู กรรมการ 
 ๑๖. นายวีระยุทธ  หยุดย้ัง ครู  กรรมการ 
 ๑๗. นางสาวฐาปณิตา  สวางศรี ครู กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๘. นางสาวอัจฉรา  นันเจริญ ครู กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 ๑๙. นายนวพล  ผาบุญมา ครู กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
 
 



๔๖ 
 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

 ๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
ทุกกลุมเปาหมาย 
 ๑. นางจุลจิรา  ทาสระคู ครู ประธานกรรมการ 
 ๒. นายจักรี  เชิงหอม ครู   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางประกอบ  สิงหโตทอง ครู   กรรมการ 
 ๔. นายณัฐพงศ  เช้ือสระคู ครู   กรรมการ 
 ๕. ดร. พิภพ  สินธุพงษ ครู กรรมการ 
 ๖. นายวีระ  ศรีสมุทร ครู กรรมการ 
 ๗. นางผุสดี  สิงหทอง ครู กรรมการ 
 ๘. นายกิตติ  ทวยสอน ครู กรรมการ 
 ๙. นายกาญจนะ  นามสิมมา ครู กรรมการ 
 ๑๐. นายจํานง  จิตฤทธิ์ ครู กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวนงลักษณ  บุตรพรม ครูผูชวย กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๒. นางสาวดวงฤทัย  บุตสาทํา ครู กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 ๑. นางกุลจิรา  จันทรขอนแกน รองผูอํานวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
 ๒. นางทองไพร  เปรมปรี ครู   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสุมาลี  บุญมี ครู   กรรมการ 
 ๔. นางสาวอภิยะดา  เชื้อสระคู ครู กรรมการ 
 ๕. นางอรอนงค  สอนสนาม  ครู   กรรมการและเลขานุการ 
 ๖. นางสาวผกาทิพย  ศรีทองคํา ครู กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 ๒.๕ การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรู 
 ๑. นายทรงศักดิ์  พรรณศรี รองผูอํานวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสมพร  มาตยคําจันทร ครู   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายกาญจนะ  นามสิมมา ครู กรรมการ 
 ๔. นางวินิตย  แสวง ครู   กรรมการ 
 ๕. นางชฎาธาร  แสวง ครู กรรมการ 
 ๖. นางปราณี  ชนะชัย  ครู กรรมการและเลขานุการ 
 ๗. นางระเบียบ หนูนํ้าคํา  ครู กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
 ๑. นายกิตติ  ทวยสอน ครู ประธานกรรมการ 
 ๒. นายกาญจนะ  นามสิมมา ครู   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายสันติชา มานูเอล เลโอนารด ครูอัตราจาง กรรมการ 
 ๔. นายเดน  อุดม ครู กรรมการ 
 ๕. นายวิระ  โกสุมาลย ครู กรรมการ 
 ๖. นางสาวสิมิลัน  เวียงนนท ครู กรรมการ 
 ๗. นางสาวนุจรินทร  จิตไชย ครู กรรมการ 
 ๘. นายธีรพงศ  เสนาวงศ ครู กรรมการและเลขานุการ 
 ๙. นายวีระยุทธ  หยุดยั้ง ครู กรรมการและผูชวยเลขานุการ 



๔๗ 
 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา 
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 มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 ๓.๑ จัดการเรียนผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ได 
 ๑. นางกุลจิรา จันทรขอนแกน รองผูอํานวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
 ๒. นายจักรี  เชิงหอม ครู   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางประกอบ  สิงหโตทอง ครู   กรรมการ 
 ๔. นายณัฐพงศ  เช้ือสระคู ครู   กรรมการ 
 ๕. ดร. พิภพ  สินธุพงษ ครู กรรมการ 
 ๖. นายวีระ  ศรีสมุทร ครู กรรมการ 
 ๗. นางผุสดี  สิงหทอง ครู กรรมการ 
 ๘. นายกิตติ  ทวยสอน ครู กรรมการ 
 ๙. นายกาญจนะ  นามสิมมา ครู กรรมการ 
 ๑๐. นางจุลจิรา  ทาสระค ู ครู กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑. นางนิตินุช  เสนาวงศ ครู กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 ๓.๒ ใชส่ือเทคโนโลยีและแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
 ๑. นายกิตติ  ทวยสอน ครู ประธานกรรมการ 
 ๒. นางดวงพร  สุดชารี ครู   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสุดารัตน  ภูวพันธ ครู กรรมการ 
 ๔. นางสาวนงลักษณ  บุตรพรม ครู   กรรมการ 
 ๕. นางสาวดวงฤทัย  บุตสาทํา ครู กรรมการ 
 ๖ .นายธีรพงศ  เสนาวงศ ครู กรรมการและเลขานุการ 
 ๗. นางสาวนุจรินทร  จิตไชย ครู กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 ๑. นางกุลจิรา จันทรขอนแกน รองผูอํานวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
 ๒. นายจักรี  เชิงหอม ครู   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางประกอบ  สิงหโตทอง ครู   กรรมการ 
 ๔. นายณัฐพงศ  เช้ือสระคู ครู   กรรมการ 
 ๕. ดร. พิภพ  สินธุพงษ ครู กรรมการ 
 ๖. นายวีระ  ศรีสมุทร ครู กรรมการ 
 ๗. นางผุสดี  สิงหทอง ครู กรรมการ 
 ๘. นายกิตติ  ทวยสอน ครู กรรมการ 
 ๙. นายกาญจนะ  นามสิมมา ครู   กรรมการ 
 ๑๐. นางนิตินุช  เสนาวงศ ครู กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑. นางกัญณิชา  หินทอง ครู กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน 
 ๑. นางนิตินุช  เสนาวงศ ครู ประธานกรรมการ 
 ๒. นางพิมณภัทร  เหลาเก้ิมฮุง ครู   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวอัมพร  กมลเลิศ- ครู กรรมการ 
 ๔. นายวัชรพล  จิตจํานงค ครู   กรรมการ 



๔๘ 
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 ๕. นายสุวิทย  ศรีนิล ครู กรรมการ 
 ๖. นางกัญณิชา  หินทอง ครู กรรมการและเลขานุการ 
 ๗. นางจารุวรรณ  ฝางเสน ครู กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
 ๑. นางอรัญญา  ทีบุญมา ครู ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสมพร  ออนสองชั้น ครู รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางดาว  จันทรหนองสรวง ครู   กรรมการ 
 ๔. นางธัญลักษณ  ขุมทอง ครู กรรมการ 
 ๕. นางพิมพนิภา  เมธีจริยาพร พนักงานราชการ   กรรมการ 
 ๖. นายวีระยุทธ  หยุดยั้ง ครู กรรมการและเลขานุการ 
 ๗. นางจุฑาแกว  สุริยาประภา ครู กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี ๑. ดําเนินการประกันคุณภาพภายในและเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
ตามมาตรฐานและประเด็นตัวชี้วัดท่ีรับผิดชอบ 
 ๒. เตรียมขอมูล เอกสารหลักฐานเพ่ือรองรับการประเมินตามมาตรฐานและตัวบงชี้ท่ีรับผิดชอบ
มอบหมายตามคําส่ัง 
 ๓. เตรียมรับการประเมินจากคณะกรรมการภายนอกรอบสี่ตามวันและเวลาท่ีกําหนด 
 ๔. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน เพ่ือรับการนิเทศติดตามและรองรับการประเมินภายนอกรอบส่ี 
จากสมศ. 
 ๕. ใหความรวมมือในการเตรียมขอมูล/หลักฐานอางอิงและสงตอขอมูลตามประเด็นตัวช้ีวัดที่ถูกตอง 
 ๖. หนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๓.  คณะกรรมการนิเทศติดตาม 
 ๑. นายภูษิต  สอนสนาม รองผูอํานวยการสถานศึกษา รับผิดชอบการนิเทศติดตามมาตรฐานท่ี ๑,๒ 
 ๒. นายทรงศักดิ์  พรรณศรี รองผูอํานวยการสถานศึกษา รับผิดชอบการนิเทศติดตามมาตรฐานที่ ๒,๓ 
 ๓. นางกุลจิรา  จันทรขอนแกน รองผูอํานวยการสถานศึกษา รับผิดชอบการนิเทศติดตามมาตรฐานที่ ๑,๓ 
 ๔. นางณัฐชา  แกวเนตร รองผูอํานวยการสถานศึกษา รับผิดชอบการนิเทศติดตามมาตรฐานท่ี ๒ 

มีหนาท่ี  ๑. เตรียมการประเมินคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๒. สรางความรู ความเขาใจ แนวคิด และความตระหนักแกบุคลากรในโรงเรียน เพ่ือพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 ๓. กํากับการดูแลกิจกรรมการทํางานและรวมปรึกษาหารือแกไขปญหารวมกัน 
 ๔. สรุปรายงานผลการดําเนินงานเสนอผูอํานวยการสถานศึกษา 
 ใหผูท่ีไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีที่ไดรับมอบหมายดวยความเอาใจใสอยางเต็มความสามารถ เพ่ือ
ความสําเร็จเรียบรอยและบังเกิดผลดีตอทางราชการสืบไป 
 
 
 
 



๔๙ 
 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา 
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ส่ัง ณ วันท่ี  ๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 
 

(นายเทพรังสรรค  สุวรรณโท) 
         ผูอํานวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๐ 
 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

เร่ือง มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
...................................... 

โดยที่มีการประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓ ท่ีปรับปรุงใหมรวมท้ังนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีกําหนดเปาหมายและ
ยุทธศาสตรอยางชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต กระทรวงศึกษาธิการจึง
ปรับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหเหมาะสมและสอดคลองกันเพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙(๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และ
จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใหกระทรวงมีอํานาจหนาท่ีกําหนดนโยบาย แผนและมาตรฐาน
การศึกษา และใหหนวยงาน ตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการจัดการศึกษาที่ตองดําเนินการอยาง
ตอเน่ือง 

จึงประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๖๑–๒๕๖๔ 
โดยการเทียบเคียงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ใหใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ โดยทานรัฐมนตรีว ากา ร
กระทรวงศึกษาธิการไดมีการลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน กํากับ
ดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีจํานวน ๓ มาตรฐาน คือ มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา และมาตรฐานม่ี ๓ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ฉบับน้ี มีความ
สอดคลองกับมาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ สมศ. จะนําไปใชเปนกรอบมาตรฐานในการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี ที่จะเกิดข้ึนตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 
 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย  ปการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

โดยการเทียบเคียงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ใหใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ฉบับลงวันท่ี ๖  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๑ 

 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔  เพ่ือการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา มีจํานวน  ๓  มาตรฐาน คือ 
มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพผูเรียน 
 ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
 ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน 
 ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
 ๑)  ความสามารถในการอาน เขียน การส่ือสารและการคิดคํานวณ 
 ๒)  ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียน

ความคิดเห็นและแกปญหา 
 ๓)  ความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
 ๔)  ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๕)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๖)  มีความรูทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
 ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
 ๑)  มีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
 ๒)  ความภูมิใจในทองถ่ิน  และความเปนไทย 
 ๓)  ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและความหลากหลาย 
 ๔)  สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม 
 

มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑  มีเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 
 ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๒.๓  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและ

ทุกกลุมเปาหมาย 
 ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.๕  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
 ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
 
 
 
 



๕๒ 
 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 ๓.๑  จัดการเรียนผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิต 

ประจําวันได 
 ๓.๒  ใชสื่อ เทคโนโลยีและแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู 
 ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน 
 ๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู 
 
                 ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
   
 
 
     (นายสมศักด์ิ  เศรษโฐ) 
              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
     (นายเทพรังสรรค  สุวรรณโท) 
       ผูอํานวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 
     
 
 
 
 
         
   

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 
 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

เปาหมายการจัดการศึกษามาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิยาลัย 
ปการศึกษา๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน 
 

 
มาตรฐาน / ตัวบงช้ี 

 

เกณฑท่ีคาดหวัง(รอยละ) 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน ๖๗.๕ ๖๘.๕ ๖๙.๕ ๗๕ 
๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน ๖๕ ๖๖ ๖๖.๑๖ ๗๕ 

๑) ความสามารถในการอาน เขียน การสื่อสาร ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๗๕ 
และการคิดคํานวณ     

๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยา ๖๕ ๖๖ ๖๖ ๗๕ 
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแกปญหา     

๓) ความสามารถในการสรางนวัตกรรม ๖๕ ๖๖ ๖๕ ๗๕ 
๔) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๗๕ 
๕) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร ๖๕ ๖๖ ๖๕ ๗๕ 

สถานศึกษา      
๖) มีความรูทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีตองาน ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๗๕ 

อาชีพ      
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

๑) มีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามที่กําหนด ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ 
๒) ความภูมิใจในทองถ่ิน และความเปนไทย ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ 
๓) ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

ความหลากหลาย     
๔) สุขภาวะทางรางกาย และลักษณะจิตสังคม ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 
 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

 
มาตรฐาน / ตัวบงช้ี 

เกณฑท่ีคาดหวัง(รอยละ) 
 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
   

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๗๕ ๗๗ ๗๙ ๘๐ 
๒.๑ มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ที่สถานศึกษา ๗๕  ๗๗  ๗๙  ๘๐  

กําหนดชัดเจน     
๒.๒.มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๗๕ ๗๗ ๗๙ ๘๐ 
๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียน ๗๕  ๗๗  ๗๙  ๘๐  

รอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย     
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทาง ๗๕  ๗๕  ๗๕  ๘๐  

วิชาชีพ       
๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอ ๗๕  ๗๕  ๗๕  ๘๐  

การจัดการเรียนรู     
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน 

  การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ๗๕  ๗๕  ๗๕  ๘๐  
     

          

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
   

มาตรฐาน / ตัวบงช้ี 
 เกณฑท่ีคาดหวัง(รอยละ)  

 
๒๕๖๑ 

 
๒๕๖๒ 

 
๒๕๖๓ 

 
๒๕๖๔ 

 
     

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน  ๖๗  ๖๘  ๖๙  ๗๕  
เปนสําคัญ           

๓.๑ จัดการเรียนผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  ๖๗  ๖๘  ๖๙  ๗๕  
และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได          

๓.๒ ใชสื่อ เทคโนโลยีและแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอ 
การเรียนรู  ๖๗  ๖๘  ๖๙  ๗๕  

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ๖๗  ๖๘  ๖๙  ๗๕  
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ  ๖๗  ๖๘  ๖๙  ๗๕  

และนําผลมาพัฒนาผูเรียน          
๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอน  ๖๗  ๖๘  ๖๙  ๗๕  

กลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู          
           
 
 

 



๕๕ 
 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย O-NET  ปการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ 
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

คะแนนระดับโรงเรียน ระดับ ม.๓ 
 

วิชาที่สอบ ปการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ ปการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ 
คะแนน
เฉล่ีย 

คะแนน
เฉล่ีย 

ผลการ
เปรียบเทียบ 

คะแนน
เฉล่ีย 

คะแนน
เฉล่ีย 

ผลการ
เปรียบเทียบ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒ ป ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒ ป 
ภาษาไทย ๔๗.๓๗ ๔๖.๙๑ ลดลง ๐.๙๗ ๔๖.๙๑ ๕๔.๗๘ เพ่ิมข้ึน ๑๖.๗๘ 

คณิตศาสตร ๒๕.๓๖ ๒๐.๕๓ ลดลง ๑๙.๐๕ ๒๐.๕๓ ๒๒.๘๘ เพ่ิมข้ึน ๑๑.๔๕ 
วิทยาศาสตร ๓๓.๕๕ ๒๘.๙๗ ลดลง ๑๓.๖๕ ๒๘.๙๗ ๒๘.๗๔ ลดลง ๐.๗๙ 
สังคมศึกษา - - - - - - 
ภาษาอังกฤษ ๒๖.๐๓ ๒๗.๐๕ เพ่ิมข้ึน ๓.๙๒ ๒๗.๐๕ ๓๐.๓๖ เพ่ิมข้ึน ๑๒.๒๔ 

 
ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระหวางปการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ 

 

 
 
 
ที่ 

 
 
 

วิชา 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 
ปการศึกษา ๒๕๖๒ ปการศึกษา ๒๕๖๓ 
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๓

 
 รอ

ยล
ะ 

+(
เพิ่

ม)
 -(

ลด
) คะแนนเฉล่ียระดับ คะแนนเฉล่ียระดับ 

โร
งเ

รีย
น 

จัง
หว

ัด 

สัง
กัด

 ส
พฐ

 

ปร
ะเ

ทศ
 

โร
งเ

รีย
น 

จัง
หว

ัด 

สัง
กัด

 ส
พฐ

 

ปร
ะเ

ทศ
 

๑ ภาษาไทย ๔๖.๙๑ ๕๓.๒๘ ๕๕.๙๑ ๕๕.๑๔ ๕๔.๗๘ ๕๓.๖๓ ๕๕.๑๘ ๕๔.๒๙ เพ่ิมข้ึน 
๑๖.๗๘ 

+๑๖.๗๘ 

๒ คณิตศาสตร ๒๐.๕๓ ๒๔.๙๒ ๒๖.๙๘ ๒๖.๗๓ ๒๒.๘๘ ๒๔.๘๑ ๒๕.๘๒ ๒๕.๔๖ เพ่ิมข้ึน 
๑๑.๔๕ 

+๑๑.๔๕ 

๓ วิทยาศาสตร ๒๘.๙๗ ๒๙.๗๓ ๓๐.๒๒ ๓๐.๐๗ ๒๘.๗๔ ๒๙.๓๘ ๓๐.๑๗ ๒๙.๘๙ ลดลง 
๐.๗๙ 

-๐.๗๙ 

๔ ภาษาอังกฤษ ๒๗.๐๕ ๓๐.๗๒ ๓๒.๙๘ ๓๓.๒๕ ๓๐.๓๖ ๓๒.๕๒ ๓๔.๑๔ ๓๔.๓๘ เพ่ิมข้ึน 
๑๒.๒๔ 

+๑๒.๒๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 
 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย O-NET ปการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓ 
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

คะแนนระดับโรงเรียน ระดับ ม.๓ 
 

 
วิชาที่สอบ 

ปการศึกษา  

รอยละ 
+(เพ่ิม) –(ลด) 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ผลการเปรียบเทียบ 
คะแนนเฉล่ีย คะแนนเฉล่ีย ๒ ป 

ภาษาไทย ๔๖.๙๑ ๕๔.๗๘ เพ่ิมข้ึน ๑๖.๗๘ +๑๖.๗๘ 
คณิตศาสตร ๒๐.๕๓ ๒๒.๘๘ เพ่ิมข้ึน ๑๑.๔๕ +๑๑.๔๕ 
วิทยาศาสตร ๒๘.๙๗ ๒๘.๗๔ ลดลง ๐.๗๙ -๐.๗๙ 
ภาษาอังกฤษ ๒๗.๐๕ ๓๐.๓๖ เพ่ิมข้ึน ๑๒.๒๔ +๑๒.๒๔ 

 
 

ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย O-NET  ยอนหลัง ๓ ป 
ปการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

คะแนนระดับโรงเรียน ระดับ ม.๓ 
 

 
วิชาท่ีสอบ 

ปการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
คะแนนเฉล่ีย คะแนนเฉล่ีย คะแนนเฉล่ีย 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
ภาษาไทย ๔๗.๓๗ ๔๖.๙๑ ๕๔.๗๘ 

คณิตศาสตร ๒๕.๓๖ ๒๐.๕๓ ๒๒.๘๘ 
วิทยาศาสตร ๓๓.๕๕ ๒๘.๙๗ ๒๘.๗๔ 
ภาษาอังกฤษ ๒๖.๐๓ ๒๗.๐๕ ๓๐.๓๖ 

    



๕๗ 
 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 
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ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET   ยอนหลัง ๓ ป ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓
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๕๘ 
 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย O-NET ปการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ 
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ระดับ ม.๖ 

 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระหวางปการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

วิชาท่ีสอบ 

ปการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ ปการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ 
คะแนน
เฉล่ีย 

คะแนน
เฉล่ีย 

ผลการ
เปรียบเทียบ 

คะแนน
เฉล่ีย 

คะแนน
เฉล่ีย 

ผลการ
เปรียบเทียบ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒ ป ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒ ป 
ภาษาไทย ๔๓.๑๕ ๓๖.๔๔ ลดลง ๑๕.๕๕ ๓๖.๔๔ ๓๙.๘๖ เพ่ิมข้ึน ๙.๓๘ 

สังคมศึกษา ๓๐.๕๐ ๓๐.๒๗ ลดลง ๐.๗๕ ๓๐.๒๗ ๓๒.๐๙ เพ่ิมข้ึน ๖.๐๑ 
ภาษาอังกฤษ ๒๒.๘๖ ๒๒.๕๒ ลดลง ๑.๔๘ ๒๒.๕๒ ๒๓.๓๐ เพ่ิมข้ึน ๓.๔๖ 

คณิตศาสตร ๒๒.๐๙ ๑๗.๘๖ ลดลง ๑๙.๑๔ ๑๗.๘๖ ๑๙.๘๔ 
เพ่ิมข้ึน 
๑๑.๐๘ 

วิทยาศาสตร ๒๖.๕๙ ๒๔.๘๔ ลดลง ๖.๕๘ ๒๔.๘๔ ๒๗.๗๘ 
เพ่ิมข้ึน 
๑๑.๘๓ 

 
 
ท่ี 

 
 

วิชา 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ 
ปการศึกษา ๒๕๖๒ ปการศึกษา ๒๕๖๓ เปรียบเทียบ 

๒๕๖๒-
๒๕๖๓ 

 

รอยละ 
+(เพ่ิม) 
-(ลด) 

คะแนนเฉล่ียระดับ คะแนนเฉลี่ยระดับ 

โรงเรียน จังหวัด 
สังกัด 
สพฐ 

ประเทศ โรงเรียน จังหวัด 
สังกัด 
สพฐ 

ประเทศ 

๑ ภาษาไทย ๓๖.๔๔ ๓๙.๔๕ ๔๓.๐๒ ๔๒.๒๑ ๓๙.๘๖ ๔๑.๐๗ ๔๕.๒๒ ๔๔.๓๖ 
เพ่ิมขึ้น 
๙.๓๘ 

+๙.๓๘ 

๒ สังคมศึกษา ๓๐.๒๗ ๓๓.๗๕ ๓๖.๑๐ ๓๕.๗๐ ๓๒.๐๙ ๓๔.๘๐ ๓๖.๓๒ ๓๕.๙๓ 
เพ่ิมขึ้น 
๖.๐๑ 

+๖.๐๑ 

๓ ภาษาอังกฤษ ๒๒.๕๒ ๒๕.๔๒ ๒๘.๙๗ ๒๙.๒๐ ๒๓.๓๐ ๒๕.๘๔ ๒๙.๗๓ ๒๙.๙๔ 
เพ่ิมขึ้น 
๓.๔๖ 

+๓.๔๖ 

๔ คณิตศาสตร ๑๗.๘๖ ๒๑.๘๑ ๒๕.๖๒ ๒๕.๔๑ ๑๙.๘๔ ๒๓.๑๐ ๒๖.๓๓ ๒๖.๐๔ 
เพ่ิมขึ้น 
๑๑.๐๘ 

+
๑๑.๐๘ 

๕ วิทยาศาสตร ๒๔.๘๔ ๒๗.๒๙ ๒๙.๔๐ ๒๙.๒๐ ๒๗.๗๘ ๓๐.๓๙ ๓๓.๐๔ ๓๒.๖๘ 
เพ่ิมขึ้น 
๑๑.๘๓ 

+
๑๑.๘๓ 



๕๙ 
 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย O-NET  ปการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ 
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ระดับ ม.๖ 

 
 
 

ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย O-NET  ยอนหลัง ๓ ป 
ปการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ 
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

คะแนนระดับโรงเรียน ระดับ ม.๖ 
 

 
 
 

 
วิชาท่ีสอบ 

ปการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
คะแนนเฉล่ีย คะแนนเฉล่ีย คะแนนเฉล่ีย 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
ภาษาไทย ๔๓.๑๕ ๓๖.๔๔ ๓๙.๘๖ 

สังคมศึกษา ๓๐.๕๐ ๓๐.๒๗ ๓๒.๐๙ 
ภาษาอังกฤษ ๒๒.๘๖ ๒๒.๕๒ ๒๓.๓๐ 
คณิตศาสตร ๒๒.๐๙ ๑๗.๘๖ ๑๙.๘๔ 
วิทยาศาสตร ๒๖.๕๙ ๒๔.๘๔ ๒๗.๗๘ 

วิชาท่ีสอบ ปการศึกษา  
รอยละการ 

+(เพ่ิม) –(ลด) 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ผลการเปรียบเทียบ 

คะแนนเฉล่ีย คะแนนเฉล่ีย ๒ ป 
ภาษาไทย ๓๖.๔๔ ๓๙.๘๖ เพ่ิมข้ึน ๙.๓๘ +๙.๓๘ 

สังคมศึกษา ๓๐.๒๗ ๓๒.๐๙ เพ่ิมข้ึน ๖.๐๑ +๖.๐๑ 
ภาษาอังกฤษ ๒๒.๕๒ ๒๓.๓๐ เพ่ิมข้ึน ๓.๔๖ +๓.๔๖ 
คณิตศาสตร ๑๗.๘๖ ๑๙.๘๔ เพ่ิมข้ึน ๑๑.๐๘ +๑๑.๐๘ 
วิทยาศาสตร ๒๔.๘๔ ๒๗.๗๘ เพ่ิมข้ึน ๑๑.๘๓ +๑๑.๘๓ 



๖๐ 
 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 
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ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย O-NET   ยอนหลัง ๓ ป ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖
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๖๑ 
 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

รายงานผลการทดสอบจากสทศ

 



๖๒ 
 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 



๖๓ 
 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 



๖๔ 
 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

 



๖๕ 
 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

 



๖๖ 
 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

 



๖๗ 
 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

 



๖๘ 
 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

 



๖๙ 
 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

 
 
 
 
 



๗๐ 
 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 

วารสารโรงเรียน 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

การพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน 
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑ 
 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

คณะทํางาน 
 

ที่ปรึกษา 
 ๑. นายเทพรังสรรค  สุวรรณโท ผูอํานวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 
 ๒. นายภูษิต  สอนสนาม รองผูอํานวยการฝายบริหารงบประมาณ 
 ๓. ดร.ณัฐชา  แกวเนตร รองผูอํานวยการฝายบริหารงานบุคคล 
 ๔. นางกุลจิรา  จันทรขอนแกน รองผูอํานวยการฝายบริหารวิชาการ 
 ๕. นายทรงศักด์ิ  พรรณศรี รองผูอํานวยการฝายบริหารท่ัวไป 
 

คณะทํางาน 
 ๑. นายภูษิต  สอนสนาม รองผูอํานวยการฝายบริหารงบประมาณ 
 ๒. ดร.ณัฐชา  แกวเนตร รองผูอํานวยการฝายบริหารงานบุคคล 
 ๓. นางกุลจิรา  จันทรขอนแกน รองผูอํานวยการฝายบริหารวิชาการ 
 ๔. นายทรงศักด์ิ  พรรณศรี รองผูอํานวยการฝายบริหารท่ัวไป 
 คณะกรรมการผูรับผิดชอบปฏิบัติ พัฒนา และรายงานผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนตามคําสั่งโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ที่ ๕๗/๒๕๖๓ 
 

ผูรับผิดชอบและปฏิบัติรายงานผล 
 ๑. นางสาวฐาปณิตา  สวางศรี ครู ประธานกรรมการ 
 ๒. นางภคมน  บุญหินกอง ครู รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางจิราพร  จันทรหนองสรวง ครู กรรมการ 
 ๔. นางณิรดา  ขาวผอง ครู กรรมการ 
 ๕. นางสาวอัมพร  กมลเลิศ ครู กรรมการ 
 ๖. นางสาวบัณฑิตา  ทุมมา ครู กรรมการ 
 ๗. นายวิระ  โกสุมาลย ครู กรรมการ 
 ๘. นางวรนิพิฎ  ศิริจันทร ครู กรรมการ 
 ๙. นายกาญจนะ  นามสิมมา ครู กรรมการ 
 ๑๐.นายวีรยุทธ  หยุดย้ัง ครู กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวอัจฉรา  นันเจริญ ครู กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๒. นายนวพล  ผาบุญมา ครู กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


