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งานประกันคุณภาพการศึกษา 
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งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

ค าน า 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช  

๒๕๔๕ มาตรา ๙(๓) มาตรา ๔๘ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา    

ทุกระดับและประเภทการศึกษา มาตรา  ๔๗  ให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา  ประกอบด้วย  ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพการศึกษา   

ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดของกระทรวง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและข้อก าหนดดังกล่าว  โรงเรียนสุวรรณภูมิ-

วิทยาลัย จึงได้จัดท ามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนขึ้น  โดยได้น ามาตรฐานการศึกษาของชาติ  มาตรฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องให้ใช้มาตรฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  รวมท้ังการวิเคราะห์จุดอ่อน  จุดแข็งของ

โรงเรียนประกอบการพิจารณาจัดท ามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยขึ้น  เพื่อเป็นแนวทาง

ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยฉบับนี้  จะเป็นคู่มือให้ครู  บุคลากรทางการศึกษา

และผู้เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการท างานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

 ขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านท่ีได้มีส่วน

ในการจัดท าจนได้มาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยท่ีสมบูรณ์เป็นประโยชน์ใน

ระบบงาน  ท าให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขับเคล่ือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล

ต่อผู้เรียน  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติต่อไป 

           

                                                                    นายเทพรังสรรค์   สุวรรณโท 

          ผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

         

 

 

 



 

 
งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

สารบัญ 

 หน้า 

ค าน า ก 
สารบัญ ข 
ประกาศโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 
๑ 

มาตรฐานท่ี  ๑ คุณภาพของผู้เรียน ๒ 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ๓ 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๓ 

เป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๔ 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์หลัก ๗ 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๘ 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๘ 

อัตลักษณ์ของโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๙ 

เอกลักษณ์ของโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๙ 
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งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

เร่ือง การก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

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

โดยท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๓ ท่ีปรับปรุงใหม่รวมท้ังนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและ

ยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต กระทรวงศึกษาธิการจึงปรับ

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

การศึกษาและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙(๓)  มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  

๒๕๖๑  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันท่ี ๖ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  นโยบาย

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพ   

คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  นโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในและ

ภายนอกทุกระดับก่อนมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป  รวมท้ังอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา โดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งท่ี .

๓/๒๕๖๔  เมื่อวันท่ี ๒๙  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๔  โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยและการมีส่วนร่วมของ

ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมาย

ความส าเร็จการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
       

                             ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๔ 

            

       (นายเทพรังสรรค์  สุวรรณโท)                                                                                                                                                          
ผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 



 

 
งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย  ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

โดยการเทียบเคียงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ฉบับลงวันที่  ๖  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย  ปีการศึกษา  ๒๕๖๕  เพื่อการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา  มีจ านวน  ๓  มาตรฐาน  คือ   

          มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพผู้เรียน 

           ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

           ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

มาตรฐานที่  ๑ คุณภาพของผู้เรียน     

 ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

           ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การส่ือสารและการคิดค านวณ 

  ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  

แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

  ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

  ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

                          (ผลการเรียนในระดับ  ดี(๓)  เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕) 

  ๖)  มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

  ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

  ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

  ๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 

  ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

 

 
 

๒ 



 

 
งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 ๒.๑  สถานศึกษามีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจนสอดคล้อง

กับบริบทของสถานศึกษา 

 ๒.๒  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาท่ีได้ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จไว้ 

 ๒.๓  สถานศึกษามีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 ๒.๔  สถานศึกษามีการด าเนินพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

 ๒.๕  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

 ๒.๖  สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ

การจัดการเรียนรู้ 

 ๒.๗   สถานศึกษามีการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและงาน 

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 ๓.๑  จัดการเรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้ 

 ๓.๒  ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

 ๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

 ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 ๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัด    

การเรียนรู ้

 ๓.๖  มีการจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและงาน 

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

                 ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๔ 

   

     (นายสมศักดิ์  เศรษโฐ) 

              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

         (นายเทพรังสรรค์  สุวรรณโท) 

           ผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 
 

๓ 



 

 
งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

เป้าหมายการจัดการศึกษามาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิยาลัย  
ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 

 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย  ระดับคุณภาพ 
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
        ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

      ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การส่ือสาร
และการคิดค านวณ 

      ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมี
วิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

      ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
      ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

(ผลการเรียนอยู่ในระดับ  ดี  เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕) 
      ๖)  มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
      ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา

ก าหนด 
        ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
       ๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ

ความหลากหลาย 
       ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 

 

๘๘ 
๘๐ 
๘๐ 
 

๘๐ 
 

๘๐ 
๘๐ 
๘๐ 
 

๘๐ 
๙๖ 
๙๖ 
 

๙๖ 
๙๖ 
 

๙๖ 

 

ดีเลิศ (๔) 
ดีเลิศ (๔) 
ดีเลิศ (๔) 

 
ดีเลิศ (๔) 

 
ดีเลิศ (๔) 
ดีเลิศ (๔) 
ดีเลิศ (๔) 

 
ดีเลิศ (๔) 

ยอดเยี่ยม(๕) 
ยอดเยี่ยม(๕) 

 
ยอดเยี่ยม(๕) 
ยอดเยี่ยม(๕) 

 
ยอดเยี่ยม(๕) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

๔ 



 

 
งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

มาตรฐานที่  ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย  ระดับคุณภาพ 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑  สถานศึกษามีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์และพันธกิจ          

ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
๒.๒  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ

สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน  
ของสถานศึกษาท่ีได้ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จไว้ 

๒.๓  สถานศึกษามีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๒.๔  สถานศึกษามีการด าเนินพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

๒.๕  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ    
และสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

๒.๖  สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ     
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ้

๒.๗  สถานศึกษามีการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา    
ของเศรษฐกิจพอเพียงและงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 

 

๘๕ 
๘๕ 
 

๘๕ 
 
 

๘๕ 
 

๘๕ 
 

๘๕ 
 

๘๕ 
 

๘๕ 
 

 

ดีเลิศ (๔) 
ดีเลิศ (๔) 

 
ดีเลิศ (๔) 

 
 

ดีเลิศ (๔) 
 

ดีเลิศ (๔) 
 

ดีเลิศ (๔) 
 

ดีเลิศ (๔) 
 

ดีเลิศ (๔) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๕ 



 

 
งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย  ระดับคุณภาพ 
 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 

      ๓.๑  จัดการเรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

      ๓.๒  ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อ     
การเรียนรู ้

      ๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
      ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  

และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
      ๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้
      ๓.๖  มีการจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 

 

๘๐ 
 

๘๐ 
 

๘๐ 
 

๘๐ 
๘๐ 
 

๘๐ 
 

๘๐ 
 
 

 

ดีเลิศ (๔) 
 

ดีเลิศ (๔) 
 

ดีเลิศ (๔) 
 

ดีเลิศ (๔) 
ดีเลิศ (๔) 

 
ดีเลิศ (๔) 

 
ดีเลิศ (๔) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖ 



 

 
งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 
 
วิสัยทัศน์ (VISION) 

  

“โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย เป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล        
บนพื้นฐานความเป็นไทย น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
พันธกิจ (MISSION 
 ๑.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะวิชาชีพ 
ตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล 

๒.  ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ มีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายตามมาตรฐานวิชาชีพ เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบ
ด้าน และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

๓. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อสนองต่อความต้องการของผู้เรียน อย่างหลากหลาย บูรณาการ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
          ๔. พัฒนากระบวนการบริหาร และการจัดการด้วยระบบคุณภาพ SAMAN Model อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
          ๕. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
เป้าประสงค์หลัก(GOAL) 
           ๑.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีทักษะวิชาชีพตามมาตรฐาน
การศึกษา พัฒนาสู่มาตรฐานสากล  
           ๒.  ครูจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการวัดและการประเมินท่ี
หลากหลาย เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน มึคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
           ๓.  หลักสูตรสถานศึกษามีความสอดคล้องต่อความต้องการของผู้เรียน อย่างหลากหลาย ตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ น้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
           ๔.  ผู้บริหารสถานศึกษา บริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ SAMAN Model อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
           ๕.  โรงเรียนมีระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 
 

๗ 



 

 
งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

หลักสูตรโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๕๒ (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ ๕ ประการ ดังนี ้

  ๑. ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลด
ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการ
เลือกใช้วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 

  ๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

  ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม 

  ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆ ไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม
ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
การปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

  ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ 
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร 
การท างาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
หลักสูตรโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย  พุทธศักราช ๒๕๖๑ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา-          

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 

๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. ซื่อสัตย์สุจริต 

๓. มีวินัย 

๔. ใฝ่เรียนรู้ 
๕. อยู่อย่างพอเพียง 

๘ 
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โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

๖. มุ่งมั่นในการท างาน 

๗. รักความเป็นไทย 

๘. มีจิตสาธารณะ 

 

อัตลักษณ ์
“ยิ้มง่าย ไหว้งาม”  

 

เอกลักษณ์สถานศึกษา 
“วินัยดี  กีฬาเด่น” 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙ 
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โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

คณะกรรมการก าหนดค่าเปา้หมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ที่ปรึกษา 
 ๑. นายเทพรังสรรค์  สุวรรณโท ผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 
 ๒. นายภูษิต  สอนสนาม รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ 
 ๓. ดร.ณัฐชา  แก้วเนตร รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 ๔. นายทรงศักดิ์  พรรณศรี รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 ๕. นางสาวล าพูน  สิงห์ขา รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป 
 

คณะกรรมการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๑. นายทรงศักดิ์  พรรณศรี รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ ประธานกรรมการ 
 ๒. นายภูษิต  สอนสนาม รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ รองประธานกรรมการ 
 ๓. ดร.ณัฐชา  แก้วเนตร รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล รองประธานกรรมการ 
 ๔. นางสาวล าพูน  สิงห์ขา รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป รองประธานกรรมการ 
 ๕. นางประกอบ  สิงโตทอง ครู กรรมการ 
 ๖. นายณัฐพงศ์  เช้ือสระคู ครู  กรรมการ 
 ๗. นายรัตติกรณ์  ทัศนภักดิ์ ครู  กรรมการ 
 ๘. นางผุสดี  สิงห์ทอง ครู  กรรมการ 
 ๙. นายพิภพ  สินธุพงษ ์ ครู  กรรมการ 
 ๑๐. นายวีระ  ศรีสมุทร ครู  กรรมการ 
 ๑๑. นายธีรพงศ์  เสนาวงศ์ ครู  กรรมการ 
 ๑๒. นางอมรรัตน์  ผดุงรัตน ์ ครู  กรรมการ 
 ๑๓. นายเด่น  อุดม ครู  กรรมการ 
 ๑๔. นางจุลจิรา  ทาสระคู ครู  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๕. นางสาวฐาปณิตา  สว่างศรี ครู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 คณะกรรมการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนตามค าส่ังโรงเรียนสุวรรณภูมิ
วิทยาลัย ท่ี ๒๑๔/๒๕๖๔ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 ๑. นางสาวฐาปณิตา  สว่างศรี ครู ประธานกรรมการ 
 ๒. นางภคมน  บุญหินกอง ครู รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางจิราพร  จันทร์หนองสรวง ครู กรรมการ 
 ๔. นางณิรดา  ขาวผ่อง ครู กรรมการ 
 ๕. นางสาวอัมพร  กมลเลิศ ครู กรรมการ 



 

 
งานประกันคุณภาพการศึกษา 
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โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

 ๖. นางสาวบัณฑิตา  ทุมมา ครู กรรมการ 
 ๗. นายวิระ  โกสุมาลย์ ครู กรรมการ 
 ๘. นายนวพล  ผาบุญมา ครู กรรมการ 
 ๙. นางวรนพิิฎ  ศิริจันทร์ ครู กรรมการ 
 ๑๐. นายกาญจนะ  นามสิมมา ครู กรรมการ 
 ๑๑.นายวีรยุทธ  หยุดยั้ง ครู กรรมการ 
 ๑๒. นางสาวอัจฉรา  นันเจริญ ครู กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๓.  นายภูวนันท์  ศรีเมือง ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 


