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รายงานคุณภาพการศึกษา  (Self  Assessment Report : SAR)  โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ฉบับนี้ เป็นเอกสารสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสะท้อนผลการพัฒนาของ
สถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีท่ีผ่าน
มาให้ต้นสังกัดและสาธารณชนได้รับทราบ  และเตรียมความพร้อมในการรองรับการประเมินภายนอกต่อไป  

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารดังกล่าวคงเป็นประโยชน์เพื่อใช้ในการวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาต่อไป 
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 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลได้ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายใน
อย่างต่อเนื่อง โดยมาตรฐานการศึกษาในภาพรวมมีผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ๕ ยอดเยี่ยม 
ซึ่งเป็นจากผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลด าเนินการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประสบผลส าเร็จตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน โดยมาตรฐานท่ี ๑ ผลการจัดการศึกษา
ด้านคุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับ ดีเลิศ  มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม ซึ่งในแต่ละ
มาตรฐานการศึกษาได้มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและมีผลการด าเนินงานเป็นดังนี้ 

 มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 

ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขัน มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีนิสัยรักการอ่าน มีคุณธรรมจริยธรรม
ประพฤติดี มีวินัย มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และสามารถเขียนส่ือสารได้ดี รู้ จักการวางแผนและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลัก
ประชาธิปไตย กล้าแสดงออกและแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถใช้ภาษาในการส่ือสาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง  รวมท้ังรู้เท่าทันส่ือและ
สังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วผู้เรียนมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย 

ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของโรงเรียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักเรียน
ร้อยละ ๗๐.๒๗ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเย่ียม และผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน นักเรียน
ร้อยละ ๗๐.๔๖ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเย่ียม 

ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในระดับช้ันมัธยมศึกษา            
ปีท่ี ๓ มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศในทุกวิชา และคะแนนเฉล่ียเพิ่มขึ้นจากคะแนนเฉล่ียในปีการศึกษา 
๒๕๖๒ และในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ มีคะแนนเฉล่ียในทุกวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๖๒ แต่ท้ังนี้ยังมี
คะแนนเฉล่ียต่ ากว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 
 
 มาตรฐานที่ ๒ ด้านกระบวนการบริหารและจัดการ 

 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลมีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหา  
ความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา ได้มีการจัดท าและปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการ จัดการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ เพื่อการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย               
มีการปรับโครงสร้างการบริหารงาน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเช่ียวชาญตามมาตรฐาน 
รวมท้ังมีการนิเทศก ากับติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมเป็นระบบและต่อเนื่อง           
มีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ส่งผลให้สถานศึกษามีส่ือและ                   
แหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพท้ังนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการ ศึกษา ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและ
เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และรับทราบ
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

บทสรุปของผู้บริหารสถานศึกษา 
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 มาตรฐานที่ ๓  ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลได้ส่งเสริมให้ครู จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและได้มีการ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  
๒๕๕๑ และตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลบูรณาการกับสาระท้องถิ่นเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาพื้นฐาน
ทุกรายวิชาและรายวิชาเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ด าเนินการปรับโครงสร้างรายวิชาหน่วยการเรียนรู้  ก าหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้  วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลออกแบบการจัดการ
เรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญจัด การเรียนรู้ที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้ลง
มือปฏิบัติจริงสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองเน้นทักษะ/กระบวนการคิดต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
ผู้เรียนสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การมีกระบวนการ
เรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้แก่ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและ
ท้องถิ่นเกิดการร่วมมือกับชุมชนส่งเสริมกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นและร่วมพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายต่าง ๆ รวมท้ัง                
มีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
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๑. ข้อมูลทั่วไป 
  โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ต้ังอยู่ เลขท่ี ๕๕๙ หมู่ ท่ี  ๒๐ ถนนปัทมานนท์  ต าบลสระคู                           
อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  สังกัดส านักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด โทรศัพท์ ๐๔๓-
๕๘๐๐๗๖  โทรสาร ๐๔๓-๕๘๐๐๗๖  e-mail: suwanpit99@gmail.com website : www.swp.ac.th เปิด
สอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ เนื้อท่ี ๒๔๙  ไร่ ๑ งาน ๙๖ ตารางวา โรงเรียนใน
เขตพื้นท่ีบริการ ๓๑ โรงเรียน  ได้แก่ 

1. โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 2. โรงเรียนบ้านผักเผ็ดจ้อก้อ 
3. โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 4. โรงเรียนไตรราษฎร ์
5. โรงเรียนดอนแฮดวิทยา 6. โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผ้ึง 
7. โรงเรียนบ้านสนาม 8. โรงเรียนบ้านโพนเขวา 
9. โรงเรียนบ้านเหม้าวิทยา 10. โรงเรียนบ้านท่าสมอวิทยา 
11. โรงเรียนบ้านแวง 12. โรงเรียนมหิงษาราม 
13. โรงเรียนบ้านน้ าค าน้อย 14. โรงเรียนห้วยหินลาด 
15. โรงเรียนกระด่ิงทอง 16. โรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา 
17. โรงเรียนบ้านหมอตา 18. โรงเรียนเมืองอารัมย ์
19. โรงเรียนบ้านดอกไม ้ 20. โรงเรียนบ้านดอนยาง 
21. โรงเรียนบ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์) 22. โรงเรียนบ้านคัดเค้า 
23. โรงเรียนบ้านภงูา 24. โรงเรียนบ้านโพนครกน้อย 
25. โรงเรียนบ้านเปลือยน้อย 26. โรงเรียนบ้านตังหมอง 
27. โรงเรียนบ้านหญ้าหน่อง 28. โรงเรียนเจริญศึกษา 
29. โรงเรียนหนองยาง 30. โรงเรียนการกุศลวัดกลาง 
31. โรงเรียนบ้านยางเลิง  

 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 
 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้ต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. 
๒๕๑๕  เดิมช่ือ “โรงเรียนศรีสุวรรณภูมิวิทยา” เปิดสอนแบบสหศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นครั้งแรก
เปิดรับนักเรียน  ๑ ห้องเรียน  จ านวน  ๔๕  คน  โดยอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนสุวรรณภูมิเป็นสถานท่ีเรียนมี
นายเอิบ(มนตรี)  จันทร์สนาม  รักษาการในต าแหน่งครูใหญ่ 

พ.ศ.  ๒๕๑๖  
  

ย้ายมาเรียนในสถานท่ีปัจจุบัน สร้างอาคารเรียนบนพื้นท่ี ๗๒ ไร่ เปิดสอน ๓ ห้องเรียน  
มีนายสงวน  อรรคนิมาตย์  ด ารงต าแหน่งครูใหญ่ ต่อมาได้เปล่ียนช่ือโรงเรียนเป็น  
“โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล”   

พ.ศ.  ๒๕๒๑   เปิดสอนช้ัน ม.๑ ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช  ๒๕๒๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.  ๒๕๒๒   เปิดสอนช้ัน ม.ศ. ๔ จ านวน ๓ ห้องเรียน ตามหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
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พ.ศ.  ๒๕๒๔   เปิดสอนช้ัน ม.๔ จ านวน ๘ ห้องเรียน ตามหลักสูตรพุทธศักราช ๒๕๒๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.  ๒๕๒๘       ได้จัดต้ัง  “มูลนิธิสุวรรณภูมิพิทยไพศาล”  โดยมีทุนจดทะเบียน ๒๐๓,๙๒๑.๕๐ บาท 

 (สองแสนสามพันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์)  
ในปีนี้ ว่าท่ี ร.ต.สัมฤทธิ์  เรืองสนาม ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการและสภาต าบลสระคู  มีมติ
อนุญาตให้โรงเรียนใช้ท่ีดินสาธารณะประโยชน์  โรงเรียนมีพืน้ท่ี ๒๙๔ ไร่  ๑ งาน  ๙๖  ตารางวา            

พ.ศ.  ๒๕๒๙       กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดหน่วยการเรียนขึ้นที่โรงเรียนบ้านเปลือย (คุรุสรรค์วิทยา)   
บ้านเปลือยใหญ่  ต าบลช้างเผือก อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

พ.ศ.  ๒๕๓๐   หน่วยการเรียนได้เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ของกรมสามัญศึกษา 
พ.ศ.  ๒๕๓๒ กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้ยกฐานะเป็นโรงเรียนสาขาสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 
พ.ศ.  ๒๕๓๓ กรมสามัญศึกษาได้ประกาศให้โรงเรียนสาขาสุวรรณภูมิพิทยไพศาลเป็นโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม  

เมื่อวันท่ี ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
พ.ศ.  ๒๕๓๔   ม.๑ และ ม.๔ เริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๓๓ เปิดโรงเรียนสาขาท่ีโรงเรียนบ้านตาหยวก   

ต าบลทุ่งหลวง  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 
พ.ศ.  ๒๕๓๕ นายวีระพนัธ์  สีหานาม  ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
พ.ศ.  ๒๕๔๐   โรงเรียนเข้าโครงการมาตรฐานคุณภาพ  จังหวัดร้อยเอ็ด   

นายสมพร  สอนสนาม  ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
พ.ศ.  ๒๕๔๓   ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนน าร่องการประกันคุณภาพการศึกษาของสหวิทยาเขตสุวรรณพิทย์ 
พ.ศ.  ๒๕๔๔ นายช านาญ  โพธิคลัง  ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
พ.ศ.  ๒๕๔๕ ได้รับคัดเลือก เป็นโรงเรียนน าร่องการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ของสหวิทยาเขตสุวรรณพิทย์   

เป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่นของกรมสามัญศึกษา 
พ.ศ.  ๒๕๔๖  
  

นายกัมพล  พื้นแสน  ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนช้ันน าและโรงเรียนยอดนิยม  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ร้อยเอ็ด  เขต ๒ 

พ.ศ.  ๒๕๔๗   ได้รับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาจากองค์กรภายนอก 
พ.ศ.  ๒๕๔๘   ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนน าเพื่อเป็นต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ 
พ.ศ.  ๒๕๔๙   โรงเรียนได้รับรางวัลโครงการพฒันานวัตกรรมการจัดการศึกษาศูนย์ ERIC ต้นแบบระดับประเทศ 
พ.ศ.  ๒๕๕๐ ได้รับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาจากองค์กรภายนอก (สมศ. รอบ ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๕๑ ได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โครงการ  ๑  โรงเรียน  ๑ อ าเภอในฝัน) 
พ.ศ.  ๒๕๕๒  ได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการผู้น าการเปล่ียนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอ านาจ 
พ.ศ.  ๒๕๕๒  ได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการโรงเรียนส่งเสริมกีฬาบาสเกตบอล 
พ.ศ.  ๒๕๕๒ ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  (World-Class  Standard  School) 
พ.ศ.  ๒๕๕๓   ได้รับรางวัลเหรียญเงินการน าเสนอผลงานนักเรียน  โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
พ.ศ.  ๒๕๕๔  วันท่ี  ๑๑ ธันวาคม  ๒๕๕๔  นายสมศักดิ์   สอนสนาม   

ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 
พ.ศ.  ๒๕๕๕  วันท่ี  ๒๕ ตุลาคม  ๒๕๕๕  นายสมภักดิ์  สมภักดี   

ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 
พ.ศ. ๒๕๕๗   วันท่ี  ๑๒ ธันวาคม  ๒๕๕๗  นายชูศักดิ์  ประราศี   

ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 
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อาคารอเนกประสงค์ 
โดม 45 ปี 

พ.ศ. ๒๕๕๙  วันท่ี  ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  นายก าพล  แสนบุญเรือง   
ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 

พ.ศ. ๒๕๖๒   วันท่ี  ๖  ธันวาคม  ๒๕๖๒  นายบุญภพ  จันทมัตตุการ 
ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 

             
แผนผังโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 
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ภาพถ่ายทางอากาศ เทียบกับแผนผังโรงเรียน 
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๒. ข้อมูลบุคลากร 
๒.๑ ข้อมูลผู้บริหาร 
 ๑.  ผู้อ านวยการโรงเรียน นายบุญภพ   จันทมัตตุการ   โทรศัพท์   ๐๙๑-๐๕๖๐๙๗๑  วุฒิการศึกษาสูงสุด   
ปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่  ๖  ธันวาคม  ๒๕๖๒ 
 ๒.  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ๔  คน 
    ๒.๑  นางสาวสุปัณฑิตา  พวงศรี โทรศัพท์ ๐๘๐ -๑๕๖๑๖๕๒  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท   
สาขาการบริหารการศึกษา  รับผิดชอบกลุ่มบริหารวิชาการ 
            ๒.๒  นายพงศ์พันธ์  เพชรไพร  โทรศัพท์  ๐๘๗-๗๔๕๙๘๖๘   วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท     
สาขาการบริหารการศึกษา  รับผิดชอบกลุ่มบริหารงบประมาณ 
            ๒.๓  นางรุ่งนภา  มาศจันทร์  โทรศัพท์   ๐๘๕-๒๘๙๓๕๔  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท   
สาขาการบริหารการศึกษา  รับผิดชอบกลุ่มบริหารทั่งไป 
            ๒.๔  นายพงศกร  โสรถาวร  โทรศัพท์  ๐๙๕-๖๖๘๓๖๒๒   วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท   
สาขาการบริหารการศึกษา  รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานบุคคล 
                           
๒.๒  ข้อมูลครูและบุคลากร 
 ๑)  จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาจ าแนกตามต าแหน่ง 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ 
รอง 

ผู้อ านวยการ 
ครูผู้สอน 

พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตรา
จ้าง 

นักการ 
ภารโรง 

เจ้าหน้าที่
อื่นๆ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 

๑ ๔ ๑๓๑ ๓ ๒๐ ๔ ๑๑ 

 

 
 
 
 
 

๑% 
๑% 

๘๑% 

๒% ๑๒% 

๓% 

จ านวนบุคลากรโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ผู้อ านวยการ 

รองผุ้อ านวยการ 

ครูผู้สอน 

พนักงานราชการ 

ครูอัตราจ้าง 

นักการภารโรง 
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๒)  จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาจ าแนกตามวิทยฐานะ 

วิทยฐานะ ครูผู้ช่วย คศ.๑ คศ.๒ คศ.๓ คศ.๔ 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๓ 
๑๑ ๒๒ ๑๖ ๘๗ - 

 

 
 

๓)  จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาจ าแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด 

วุฒิการศึกษา ป.๖ ม.๖ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี 
ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 

๑ ๑๑ - ๑ ๘๒ - ๗๙ - 

 

 
 

๔% 
๑๔% 

๗% 

๗๕% 

๐% 

จ านวนบุคลากรทางการศึกษาตามวิทยฐานะ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ครูผุ้ช่วย 

คศ.๑ 

คศ.๒ 

คศ.๓ 

คศ.๔ 

๗% 
๑% 

๕๖% 

0% 

๓๖% 

จ านวนบุคลากรทางการศึกษาตามวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ป.๖ 

ม.๖ 

ปวช. 

ปวส. 

ปริญญาตรี 

ประกาศนียบัตร 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                         
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 

หน้า ๙ 

 

๔)  จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาจ าแนกตามสาขาวิชาท่ีจบการศึกษา 

วิชาเอก จ านวน (คน) ภาระงานสอนของครูเฉลี่ย (ชม./สัปดาห์) 
บริหารการศึกษา ๕ ๐ 
ภาษาไทย ๑๕ ๑๔ 
คณิตศาสตร์ ๒๑ ๑๗ 
วิทยาศาสตร์ ๓๙ ๑๕ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑๘ ๑๖ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๐ ๑๓ 
ศิลปะ ๘ ๑๒ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑๑ ๑๑ 
ภาษาต่างประเทศ ๒๔ ๑๓ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖ ๒๕ 

รวม ๑๕๗ ๑๓๖ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒% 

๙% 

๑๔% 

๒๗% 
๑๑% 

๕% 

๗% 

๘% 

๑๖% 

๑% 

จ านวนบุคลากรทางการศึกษาตามสาขาวิชาที่จบการศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

บริหารการศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา 

ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                         
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 

หน้า ๑๐ 

 

๓.  ข้อมูลนักเรียน 
 จ านวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓  รวมท้ังส้ิน ๒,๘๐๕ คน  จ าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน ดังนี้ 

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๑๙๗ ๓๐๐ ๔๙๗ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๙๓ ๒๕๙ ๔๕๒ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๒๐๘ ๒๕๓ ๔๖๑ 

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนตัน ๕๙๘ ๘๑๒ ๑,๔๑๐ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๑๗๑ ๓๒๘ ๔๙๙ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๑๘๐ ๒๗๗ ๔๕๗ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๑๕๓ ๒๘๖ ๔๓๙ 

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๕๐๔ ๘๙๑ ๑,๓๙๕ 

รวม ๑,๑๐๒ ๑,๗๐๓ ๒,๘๐๕ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

๑๘% 

๑๖% 

๑๖% ๑๘% 

๑๖% 

๑๖% 

จ านวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                         
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 

หน้า ๑๑ 

 

๔.  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 ๑) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓  
ขึ้นไป 

จ านวน 
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

ภาษาไทย ๕๓๐ ๒๕๖ ๙๕ ๘๒ ๔๓ ๔๐ ๑๑ ๑ ๒ ๔๓๓ ๘๑.๗๐ 

คณิตศาสตร ์ ๖๒๙ ๑๖๐ ๗๒ ๑๑๔ ๑๑๖ ๙๕ ๓๔ ๓๕ ๓ ๓๔๖ ๕๕.๐๑ 

วิทยาศาสตร์ ๑,๑๒๑ ๓๑๐ ๒๐๔ ๑๘๙ ๑๐๘ ๑๑๖ ๖๕ ๙๗ ๓๒ ๗๐๓ ๖๒.๗๑ 

สังคมศึกษา ฯ ๑,๕๘๖ ๔๕๙ ๒๙๙ ๓๒๒ ๒๐๑ ๑๗๖ ๖๔ ๖๓ ๒ ๑,๐๘๐ ๖๘.๑๐ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๑,๐๖๐ ๖๒๙ ๖๔ ๒๑๖ ๑๐๐ ๓๓ ๑๓ ๓ ๒ ๙๐๙ ๘๕.๗๕ 

ศิลปะ ๕๙๘ ๔๘๙ ๓๗ ๓๗ ๑๓ ๒๑ ๐ ๑ ๐ ๕๖๓ ๙๔.๑๕ 

การงานอาชีพฯ ๒๔๘ ๑๖๖ ๑๐ ๓๔ ๑๐ ๔ ๒ ๘ ๑๔ ๒๑๐ ๘๔.๖๘ 

ภาษาต่างประเทศ ๑,๑๔๘ ๒๙๒ ๑๒๕ ๒๑๓ ๑๖๗ ๑๘๐ ๑๐๗ ๔๙ ๑๕ ๖๓๐ ๕๔.๘๘ 

 
           

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

จ านวน 
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

ภาษาไทย ๕๑๗ ๑๕๓ ๘๑ ๙๔ ๕๕ ๔๔ ๒๙ ๕๒ ๙ ๓๒๘ ๖๓.๔๔ 

คณิตศาสตร์ ๖๒๙ ๒๕๖ ๑๐๖ ๙๔ ๖๑ ๖๒ ๑๙ ๒๒ ๙ ๔๕๖ ๗๒.๕๐ 

วิทยาศาสตร์ ๑,๑๖๗ ๔๒๘ ๑๗๙ ๑๘๑ ๗๖ ๑๐๓ ๗๐ ๑๐๓ ๒๗ ๗๘๘ ๖๗.๕๒ 

สังคมศึกษา ฯ ๑,๕๔๐ ๓๘๕ ๒๙๕ ๒๗๔ ๒๔๖ ๑๓๓ ๘๗ ๗๖ ๔๔ ๙๕๔ ๖๑.๙๕ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๑,๐๕๔ ๗๖๒ ๖๒ ๙๑ ๖๗ ๒๔ ๑๐ ๑๓ ๒๕ ๙๑๕ ๘๖.๘๑ 

ศิลปะ ๕๕๑ ๓๒๙ ๓๔ ๕๓ ๒๐ ๕๙ ๑๕ ๓๘ ๓ ๔๑๖ ๗๕.๕๐ 

การงานอาชีพฯ ๑๕๔ ๑๑๓ ๘ ๑๒ ๗ ๙ ๕ ๐ ๐ ๑๓๓ ๘๖.๓๖ 

ภาษาต่างประเทศ ๑,๑๑๗ ๓๗๖ ๑๓๔ ๑๖๓ ๑๕๒ ๙๖ ๗๕ ๘๔ ๓๗ ๖๗๓ ๖๐.๒๕ 

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                         
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 

หน้า ๑๒ 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓  
ขึ้นไป 

จ านวน 
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

ภาษาไทย ๕๐๗ ๑๒๖ ๘๖ ๑๕๙ ๗๘ ๑๙ ๑๕ ๖ ๑๘ ๓๗๑ ๗๓.๑๘ 

คณิตศาสตร์ ๕๕๓ ๙๓ ๖๔ ๖๒ ๗๕ ๖๘ ๑๑๙ ๕๖ ๑๖ ๒๑๙ ๓๙.๖๐ 

วิทยาศาสตร์ ๑,๐๑๑ ๓๘๘ ๑๑๒ ๑๒๗ ๘๐ ๑๒๒ ๕๙ ๗๓ ๕๐ ๖๒๗ ๖๒.๐๒ 

สังคมศึกษา ฯ ๑,๓๙๔ ๕๐๘ ๒๑๙ ๑๗๑ ๑๖๓ ๑๗๙ ๗๘ ๓๒ ๔๔ ๘๙๘ ๖๔.๔๒ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๑๓ ๕๘๓ ๑๓๗ ๗๓ ๓๗ ๒๒ ๒๓ ๓๒ ๖ ๗๙๓ ๘๖.๘๖ 

ศิลปะ ๕๙๙ ๔๒๗ ๔๖ ๔๗ ๒๖ ๑๙ ๑๔ ๓ ๑๗ ๕๒๐ ๘๖.๘๑ 

การงานอาชีพฯ ๖๐๓ ๒๗๔ ๘๑ ๘๖ ๓๗ ๒๘ ๒๔ ๔๓ ๓๐ ๔๔๑ ๗๓.๑๓ 

ภาษาต่างประเทศ ๙๕๙ ๒๒๒ ๑๑๗ ๑๕๙ ๑๕๔ ๑๒๑ ๖๘ ๘๓ ๓๕ ๔๙๘ ๕๑.๙๓ 

 
           

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

จ านวน 
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

ภาษาไทย ๔๘๖ ๑๔๐ ๗๑ ๙๘ ๘๐ ๓๗ ๑๖ ๑๗ ๒๗ ๓๐๙ ๖๓.๕๘ 

คณิตศาสตร์ ๕๒๐ ๑๔๒ ๖๐ ๘๑ ๘๔ ๑๑๐ ๒๙ ๑๒ ๒ ๒๘๓ ๕๔.๔๒ 

วิทยาศาสตร์ ๙๓๘ ๓๘๘ ๙๓ ๘๖ ๘๒ ๗๗ ๘๖ ๗๔ ๕๒ ๕๖๗ ๖๐.๔๕ 

สังคมศึกษา ฯ ๑,๓๗๔ ๕๘๔ ๒๑๐ ๒๔๑ ๑๒๒ ๗๘ ๒๗ ๘๐ ๓๒ ๑,๐๓๕ ๗๕.๓๓ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๓๒ ๕๐๙ ๘๓ ๘๕ ๕๖ ๔๐ ๒๔ ๒๐ ๑๑๕ ๖๗๗ ๗๒.๖๔ 

ศิลปะ ๕๘๐ ๓๘๐ ๔๔ ๕๓ ๑๓ ๓๔ ๒๔ ๑๘ ๑๔ ๔๗๗ ๘๒.๒๔ 

การงานอาชีพฯ ๖๐๘ ๓๙๙ ๖๙ ๒๘ ๒๒ ๑๔ ๙ ๔๖ ๒๑ ๔๙๖ ๘๑.๕๘ 

ภาษาต่างประเทศ ๙๑๔ ๑๙๒ ๘๓ ๑๓๙ ๑๓๒ ๑๑๙ ๗๘ ๑๑๒ ๕๙ ๔๑๔ ๔๕.๓๐ 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                         
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 

หน้า ๑๓ 

 

ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓  
ขึ้นไป 

จ านวน 
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

ภาษาไทย ๔๔๖ ๑๓๔ ๙๗ ๘๖ ๔๑ ๔๒ ๑๘ ๒๑ ๗ ๓๑๗ ๗๑.๐๘ 

คณิตศาสตร์ ๕๒๐ ๑๑๙ ๖๙ ๑๑๘ ๗๓ ๗๐ ๓๘ ๒๘ ๕ ๓๐๖ ๕๘.๘๕ 

วิทยาศาสตร์ ๙๔๐ ๓๑๕ ๑๑๓ ๑๖๖ ๑๓๙ ๑๐๙ ๔๑ ๔๖ ๑๑ ๕๙๔ ๖๓.๑๙ 

สังคมศึกษา ฯ ๑,๗๓๖ ๗๒๒ ๒๑๕ ๒๘๐ ๑๘๖ ๑๔๑ ๕๔ ๘๘ ๕๐ ๑,๒๑๗ ๗๐.๑๐ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๐๔ ๖๕๙ ๙๑ ๗๐ ๒๐ ๑๔ ๐ ๑๕ ๓๕ ๘๒๐ ๙๐.๗๑ 

ศิลปะ ๕๑๕ ๓๖๐ ๔๐ ๒๑ ๒๔ ๒๙ ๑๕ ๑๗ ๙ ๔๒๑ ๘๑.๗๕ 

การงานอาชีพฯ ๘๗๓ ๑๘๗ ๗๔ ๑๑๐ ๑๒๔ ๑๗๐ ๙๖ ๗๖ ๓๖ ๓๗๑ ๔๒.๕๐ 

ภาษาต่างประเทศ ๘๐๘ ๑๓๒ ๗๘ ๑๑๐ ๑๒๒ ๑๖๓ ๙๖ ๗๘ ๒๙ ๓๒๐ ๓๙.๖๐ 

IS ๔๑๙ ๒๖๘ ๓๓ ๕๐ ๑๗ ๒๙ ๖ ๑๐ ๖ ๓๕๑ ๘๓.๗๗ 

 
           

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ท่ีได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

จ านวน 
ท่ีเข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

ภาษาไทย ๔๓๕ ๒๐๐ ๙๔ ๖๙ ๓๖ ๑๖ ๑๒ ๔ ๔ ๓๖๓ ๘๓.๔๕ 

คณิตศาสตร์ ๕๑๓ ๑๓๘ ๖๔ ๑๓๕ ๖๖ ๗๐ ๖ ๒๕ ๙ ๓๓๗ ๖๕.๖๙ 

วิทยาศาสตร์ ๙๒๗ ๓๕๖ ๑๑๓ ๑๑๖ ๑๒๙ ๑๒๓ ๒๘ ๕๙ ๓ ๕๘๕ ๖๓.๑๑ 

สังคมศึกษา ฯ ๑,๓๐๒ ๖๖๔ ๑๕๓ ๒๑๒ ๗๙ ๘๙ ๓๖ ๔๒ ๒๗ ๑,๐๒๙ ๗๙.๐๓ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๘๓ ๖๔๗ ๓๘ ๔๖ ๑๖ ๗๔ ๑๔ ๒๙ ๑๙ ๗๓๑ ๘๒.๗๙ 

ศิลปะ ๔๓๗ ๓๓๙ ๒๐ ๒๑ ๑๔ ๑๐ ๑๔ ๔ ๑๕ ๓๘๐ ๘๖.๙๖ 

การงานอาชีพฯ ๕๒๓ ๓๖๔ ๕๔ ๓๐ ๒๒ ๑๙ ๑๒ ๑๔ ๘ ๔๔๘ ๘๕.๖๖ 

ภาษาต่างประเทศ ๘๕๘ ๒๕๕ ๑๒๖ ๑๔๓ ๑๓๕ ๑๑๙ ๕๐ ๒๓ ๗ ๕๒๔ ๖๑.๐๗ 

IS ๔๒๔ ๒๖๘ ๔๘ ๕๕ ๑๖ ๒๒ ๕ ๕ ๕ ๓๗๑ ๘๗.๕๐ 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                         
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 

หน้า ๑๔ 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓  
ขึ้นไป 

จ านวน 
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

ภาษาไทย ๕๖๘ ๑๐๔ ๑๐๕ ๑๓๐ ๙๐ ๖๒ ๔๖ ๒๐ ๑๑ ๓๓๙ ๕๙.๖๘ 

คณิตศาสตร์ ๘๕๒ ๒๒๒ ๖๖ ๑๙๑ ๑๑๗ ๑๑๓ ๙๗ ๓๙ ๗ ๔๗๙ ๕๖.๒๒ 

วิทยาศาสตร์ ๒,๐๕๓ ๓๗๗ ๔๑๑ ๔๗๔ ๓๕๔ ๑๙๘ ๑๐๓ ๑๐๐ ๓๖ ๑,๒๖๒ ๖๑.๔๗ 

สังคมศึกษา ฯ ๒,๑๓๑ ๙๐๓ ๒๙๒ ๓๘๑ ๒๑๐ ๑๑๙ ๘๗ ๕๘ ๘๑ ๑,๕๗๖ ๗๓.๙๖ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๕๑๑ ๓๐๑ ๕๔ ๓๓ ๒๔ ๒๗ ๑๖ ๑๕ ๔๑ ๓๘๘ ๗๕.๙๓ 

ศิลปะ ๑๙๒ ๘๘ ๕๒ ๑๓ ๖ ๑๐ ๔ ๑๘ ๑ ๑๕๓ ๗๙.๖๙ 

การงานอาชีพฯ ๖๐๒ ๑๓๒ ๑๒๗ ๑๔๑ ๗๒ ๓๙ ๑๙ ๖๕ ๗ ๔๐๐ ๖๖.๔๕ 

ภาษาต่างประเทศ ๑,๕๔๘ ๔๓๐ ๒๘๓ ๒๘๑ ๒๒๒ ๑๒๔ ๖๕ ๑๒๐ ๒๓ ๙๙๔ ๖๔.๒๑ 

 
           

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

จ านวน 
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

ภาษาไทย ๕๕๘ ๑๒๘ ๘๔ ๑๑๔ ๖๒ ๕๓ ๒๘ ๕๑ ๓๘ ๓๒๖ ๕๘.๔๒ 

คณิตศาสตร์ ๘๐๐ ๒๖๐ ๑๒๒ ๑๓๓ ๑๐๘ ๑๑๑ ๔๓ ๒๒ ๑ ๕๑๕ ๖๔.๓๘ 

วิทยาศาสตร์ ๑,๙๘๘ ๔๙๖ ๓๐๗ ๔๒๓ ๒๗๐ ๒๐๔ ๑๒๐ ๑๐๑ ๖๗ ๑,๒๒๖ ๖๑.๖๗ 

สังคมศึกษา ฯ ๑,๖๓๕ ๕๔๙ ๒๘๑ ๓๗๔ ๑๘๒ ๑๐๔ ๕๗ ๖๓ ๒๕ ๑,๒๐๔ ๗๓.๖๔ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๕๒๐ ๔๙๘ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๒ ๑๒ ๕๐๑ ๙๖.๓๕ 

ศิลปะ ๕๒๔ ๓๔๔ ๓๔ ๓๐ ๒๔ ๒๗ ๑๗ ๑๙ ๒๙ ๔๐๘ ๗๗.๘๖ 

การงานอาชีพฯ ๒๓๔ ๑๒๐ ๑๒ ๒๓ ๑๐ ๔๓ ๙ ๕ ๑๒ ๑๕๕ ๖๖.๒๔ 

ภาษาต่างประเทศ ๑,๕๐๘ ๔๓๑ ๑๙๓ ๓๐๖ ๑๙๗ ๑๗๒ ๘๘ ๑๐๗ ๑๔ ๙๓๐ ๖๑.๖๗ 

 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                         
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 

หน้า ๑๕ 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓  
ขึ้นไป 

จ านวน 
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

ภาษาไทย ๕๐๖ ๑๕๖ ๗๕ ๗๐ ๕๓ ๔๐ ๓๓ ๕๗ ๒๒ ๓๐๑ ๕๙.๔๙ 

คณิตศาสตร์ ๗๙๑ ๑๓๑ ๙๐ ๑๔๔ ๑๘๐ ๑๔๗ ๕๓ ๑๘ ๒๘ ๓๖๕ ๔๖.๑๔ 

วิทยาศาสตร์ ๒,๐๓๘ ๖๐๘ ๓๘๕ ๓๒๖ ๒๕๙ ๒๒๕ ๑๑๕ ๗๖ ๔๔ ๑,๓๑๙ ๖๔.๗๒ 

สังคมศึกษา ฯ ๑,๐๓๒ ๔๐๕ ๒๕๓ ๑๕๕ ๘๙ ๕๑ ๒๖ ๒๔ ๒๙ ๘๑๓ ๗๘.๗๘ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๑,๓๘๕ ๘๒๗ ๑๔๓ ๑๔๘ ๑๐๖ ๖๐ ๒๕ ๔๑ ๓๕ ๑,๑๑๘ ๘๐.๗๒ 

ศิลปะ ๔๔๙ ๒๓๘ ๘๗ ๕๗ ๓๖ ๙ ๗ ๙ ๖ ๓๘๒ ๘๕.๐๘ 

การงานอาชีพฯ ๔๘๗ ๒๐๖ ๕๒ ๗๘ ๕๒ ๔๖ ๑๗ ๒๓ ๑๓ ๓๓๖ ๖๘.๙๙ 

ภาษาต่างประเทศ ๑,๒๕๖ ๕๕๙ ๑๓๓ ๑๕๕ ๑๓๓ ๑๑๙ ๖๓ ๓๖ ๕๘ ๘๔๗ ๖๗.๔๔ 

 
           

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

จ านวน 
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

ภาษาไทย ๕๐๗ ๒๒๗ ๖๔ ๔๖ ๓๕ ๔๕ ๒๖ ๓๕ ๒๙ ๓๓๗ ๖๖.๔๗ 

คณิตศาสตร์ ๗๙๑ ๒๕๑ ๑๐๘ ๑๓๘ ๙๕ ๙๐ ๔๒ ๒๘ ๓๙ ๔๙๗ ๖๒.๘๓ 

วิทยาศาสตร์ ๑,๕๘๓ ๖๐๔ ๒๘๐ ๒๔๒ ๑๘๗ ๑๓๕ ๕๒ ๕๓ ๓๐ ๑,๑๒๖ ๗๑.๑๓ 

สังคมศึกษา ฯ ๑,๓๙๓ ๘๖๐ ๑๕๐ ๑๗๘ ๖๒ ๕๔ ๑๖ ๕๙ ๑๔ ๑,๑๘๘ ๘๕.๒๘ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๕๔๑ ๔๘๙ ๗ ๑๙ ๓ ๔ ๔ ๑ ๑๔ ๕๑๕ ๙๕.๑๙ 

ศิลปะ ๔๔๑ ๓๓๘ ๓๙ ๔๔ ๙ ๙ ๐ ๒ ๐ ๔๒๑ ๙๕.๔๖ 

การงานอาชีพฯ ๔๘๖ ๒๖๕ ๓๐ ๔๙ ๓๐ ๔๑ ๒๖ ๓๘ ๗ ๓๔๔ ๗๐.๗๘ 

ภาษาต่างประเทศ ๑,๑๘๔ ๕๒๓ ๑๕๕ ๑๖๐ ๑๑๒ ๙๔ ๕๒ ๔๒ ๔๖ ๘๓๘ ๗๐.๗๘ 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                         
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 

หน้า ๑๖ 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดบั ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดบั 

๓  
ขึ้นไป 

จ านวน 
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

ภาษาไทย ๔๖๓ ๑๐๗ ๑๖๑ ๑๐๔ ๖๗ ๑๙ ๐ ๑ ๔ ๓๗๒ ๘๐.๓๕ 

คณิตศาสตร์ ๗๑๙ ๒๕๒ ๑๓๓ ๑๔๕ ๑๐๔ ๖๓ ๑๔ ๓ ๕ ๕๓๐ ๗๓.๗๑ 

วิทยาศาสตร์ ๑,๔๙๖ ๕๕๔ ๒๓๔ ๒๔๙ ๑๘๖ ๑๕๗ ๗๓ ๓๔ ๙ ๑,๐๓๗ ๖๙.๓๒ 

สังคมศึกษา ฯ ๑,๓๔๓ ๖๗๔ ๑๔๕ ๒๐๒ ๑๔๒ ๙๕ ๓๕ ๒๗ ๒๓ ๑,๐๒๑ ๗๖.๐๒ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๑,๒๓๕ ๔๙๓ ๑๗๒ ๑๖๔ ๑๖๓ ๑๓๒ ๖๐ ๒๒ ๒๙ ๘๒๙ ๖๗.๑๓ 

ศิลปะ ๔๐๐ ๑๒๒ ๖๑ ๘๕ ๕๘ ๓๙ ๑๖ ๑๔ ๕ ๒๖๘ ๖๗.๐๐ 

การงานอาชีพฯ ๑,๐๓๓ ๘๔๕ ๖๙ ๕๒ ๑๖ ๑๒ ๖ ๗ ๒๖ ๙๖๖ ๙๓.๕๑ 

ภาษาต่างประเทศ ๒,๓๗๗ ๑,๐๖๕ ๒๗๙ ๓๓๓ ๓๑๐ ๒๒๑ ๘๙ ๔๘ ๓๒ ๑,๖๗๗ ๗๐.๕๕ 

IS ๔๐๒ ๓๖๖ ๒๑ ๕ ๒ ๒ ๐ ๓ ๓ ๓๙๒ ๙๗.๕๑ 

 
           

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

จ านวน 
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

ภาษาไทย ๔๕๐ ๑๓๐ ๑๓๘ ๑๑๓ ๖๓ ๕ ๑ ๐ ๐ ๓๘๑ ๘๔.๖๗ 

คณิตศาสตร์ ๗๐๘ ๒๖๙ ๑๗๐ ๑๘๖ ๖๐ ๘ ๔ ๑๑ ๐ ๖๒๕ ๘๘.๒๘ 

วิทยาศาสตร์ ๑,๔๒๐ ๕๗๐ ๑๘๘ ๒๓๐ ๑๔๕ ๑๒๕ ๗๐ ๘๓ ๙ ๙๘๘ ๖๙.๕๘ 

สังคมศึกษา ฯ ๔๗๘ ๑๗๐ ๗๓ ๗๖ ๔๒ ๕๗ ๒๐ ๒๒ ๑๘ ๓๑๙ ๖๖.๗๔ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๙๑ ๔๔๓ ๘ ๕ ๐ ๑๓ ๑๐ ๐ ๑๒ ๔๕๖ ๙๒.๘๗ 

ศิลปะ ๔๐๗ ๒๑๐ ๕๐ ๓๔ ๑๙ ๒๔ ๑๗ ๒๖ ๒๗ ๒๙๔ ๗๒.๒๔ 

การงานอาชีพฯ ๕๐๕ ๔๕๖ ๑๐ ๙ ๖ ๓ ๑ ๕ ๑๕ ๔๗๕ ๙๔.๐๖ 

ภาษาต่างประเทศ ๗๘๑ ๒๒๑ ๙๖ ๑๖๙ ๑๔๗ ๙๓ ๓๔ ๑๖ ๕ ๔๘๖ ๖๒.๒๓ 

IS ๔๐๒ ๓๖๖ ๒๑ ๕ ๒ ๒ ๐ ๓ ๓ ๓๙๒ ๙๗.๕๑ 

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                         
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 

หน้า ๑๗ 
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ศิลปะ 

การงานอาชีพฯ 

ภาษาต่างประเทศ 
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 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๔๙๗ ๔๖๑ ๑๒ ๒ ๒๒ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๔๕๒ ๓๗๕ ๕๐ ๒๔ ๓ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๔๖๑ ๓๐๑ ๑๒๖ ๓๑ ๓ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๔๙๙ ๒๗๒ ๒๐๕ ๑๒ ๑๐ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๔๕๗ ๒๙๓ ๑๑๑ ๔๙ ๔ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๔๓๙ ๒๖๙ ๑๓๐ ๓๓ ๗ 

รวม ๒,๘๐๕ ๑,๙๗๑ ๖๓๔ ๑๕๑ ๔๙ 

เฉลี่ยร้อยละ 
 

๗๐.๒๗ ๒๒.๖๐ ๕.๓๘ ๑.๗๕ 
 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

มัธยมศึกษาปีที่ 1 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
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 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๔๙๗ ๓๓๘ ๑๑๓ ๒๘ ๑๗ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๔๕๒ ๓๓๑ ๘๖ ๑๖ ๑๘ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๔๖๑ ๓๒๕ ๙๑ ๓๓ ๑๒ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๔๙๙ ๓๓๑ ๑๐๕ ๔๒ ๒๑ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๔๕๗ ๓๒๘ ๙๖ ๒๙ ๔ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๔๓๙ ๓๒๓ ๗๑ ๓๑ ๑๕ 

รวม ๒,๘๐๕ ๑,๙๗๖ ๕๖๒ ๑๗๙ ๘๘ 

เฉลี่ยร้อยละ   ๗๐.๔๖ ๒๐.๐๔ ๖.๓๙ ๓.๑๒ 

 

 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

มัธยมศึกษาปีที่ 1 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
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๕.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชั้นขั้นพื้นฐาน ( O-NET) 
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชั้นขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 

ภาษาไทย ๕๕.๙๕ ๕๖.๓๕ ๖๐.๖๕ 
ภาษาอังกฤษ ๒๘.๔๕ ๓๒.๐๖ ๓๕.๘๒ 

คณิตศาสตร์ ๓๐.๒๘ ๒๖.๔๘ ๒๗.๗๙ 

วิทยาศาสตร์ ๓๖.๖๒ ๓๐.๐๗ ๓๒.๑๔ 

 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 

ภาษาไทย ๔๒.๓๔ ๓๘.๑๖ ๓๙.๘๔ 
ภาษาอังกฤษ ๒๕.๓๖ ๒๓.๖๑ ๒๔.๙๓ 
คณิตศาสตร์ ๒๕.๔๒ ๒๐.๑๒ ๒๑.๕๘ 
วิทยาศาสตร์ ๒๗.๔๔ ๒๔.๙๘ ๒๘.๓๒ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๓๒.๙๘ ๓๒.๙๒ ๓๔.๑๖ 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชั้นขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

 

 
 
 

ผลการทดสอบทางกการศึกษาระดับชั้นขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
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๖.  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
  ๑) ห้องสมุดมีขนาด ๔๐๐ ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด ๔๒,๐๐๐ เล่ม 
   การสืบค้นหนังสือและการยืม - คืน ใช้ระบบ Program  UlibN 

จ านวนนักเรียนท่ีใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉล่ีย ๑,๐๐๐ คนต่อวันคิดเป็นร้อยละ   
๔๑.๓๒ ของนักเรียนท้ังหมด 

๒) ห้องปฏิบัติการ 
   ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์     จ านวน  ๑๐  ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์          จ านวน  ๕  ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการทางภาษา    จ านวน  ๕  ห้อง 
   ห้องกิจกรรมทางพุทธศาสนา        จ านวน  ๑  ห้อง 
    ห้องปฏิบัติการดนตรี     จ านวน  ๑  ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการดนตรีพื้นเมือง   จ านวน  ๑  ห้อง 
   ห้องพยาบาล         จ านวน  ๑  ห้อง  
   ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม   จ านวน  ๒  ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการเกษตรกรรม    จ านวน  ๒  ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการคหกรรม     จ านวน  ๒  ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการอื่น ๆ       จ านวน  ๕  ห้อง 

 ๓) คอมพิวเตอร์   จ านวน    ๒๒๕ เครื่อง 
   ใช้เพื่อการเรียนการสอน   ๒๒๕  เครื่อง 
   ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต   ๒๒๕   เครื่อง 
   จ านวนนักเรียนท่ีสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉล่ีย  ๗๐๐– ๘๐๐ คนต่อวัน 
       คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๔๐ ของนักเรียนท้ังหมด 
   ใช้เพื่อการบริหารจัดการ  ๑๘๘ เครื่อง 
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   ๔) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
1. ห้องสมุด ๔๙๗ ๔๕๒ ๔๖๑ ๔๙๙ ๔๕๗ ๔๓๙ 
2. แหล่งเรียนรู้สาระ

ภาษาต่างประเทศ 
๔๙๗ ๔๕๒ ๔๖๑ ๔๙๙ ๔๕๗ ๔๓๙ 

3. แหล่งเรียนรู้สาระสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

๔๙๗ ๔๕๒ ๔๖๑ ๔๙๙ ๔๕๗ ๔๓๙ 

4. แหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ๔๙๗ ๔๕๒ ๔๖๑ ๔๙๙ ๔๕๗ ๔๓๙ 
5. แหล่งเรียนรู้สาระคณิตศาสตร์ ๔๙๗ ๔๕๒ ๔๖๑ ๔๙๙ ๔๕๗ ๔๓๙ 
6. แหล่งเรียนรู้สาระภาษาไทย ๔๙๗ ๔๕๒ ๔๖๑ ๔๙๙ ๔๕๗ ๔๓๙ 
7. แหล่งเรียนรู้สาระศิลปะ ๔๙๗ ๔๕๒ ๔๖๑ ๔๙๙ ๔๕๗ ๔๓๙ 
8. แหล่งเรียนรู้สาระการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี 
๔๙๗ ๔๕๒ ๔๖๑ ๔๙๙ ๔๕๗ ๔๓๙ 

 
 

จ านวนนักเรียนที่ใชแ้หล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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๗.  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อ
การศึกษาร้อยเอ็ด 

๔๙๗ ๔๕๒ ๔๖๑ ๔๙๙ ๔๕๗ ๔๓๙ 

วัดส าคัญในอ าเภอสุวรรณภูมิและ
อ าเภอใกล้เคียง 

๔๙๗ ๔๕๒ ๔๖๑ ๔๙๙ ๔๕๗ ๔๓๙ 

วัดจ าปาขัน ๔๙๗ ๔๕๒ ๔๖๑ ๔๙๙ ๔๕๗ ๔๓๙ 
โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ๔๙๗ ๔๕๒ ๔๖๑ ๔๙๙ ๔๕๗ ๔๓๙ 
สถานีต ารวจภูธรอ าเภอสุวรรณภูมิ ๔๙๗ ๔๕๒ ๔๖๑ ๔๙๙ ๔๕๗ ๔๓๙ 
เทศบาลต าบลสุวรรณถูมิ ๔๙๗ ๔๕๒ ๔๖๑ ๔๙๙ ๔๕๗ ๔๓๙ 
ท่ีว่าการอ าเภอสุวรรณภูมิ ๔๙๗ ๔๕๒ ๔๖๑ ๔๙๙ ๔๕๗ ๔๓๙ 
ห้องสมุด กศน.อ าเภอสุวรรณภูมิ ๔๙๗ ๔๕๒ ๔๖๑ ๔๙๙ ๔๕๗ ๔๓๙ 

 
 
 

จ านวนนักเรียนที่ใชแ้หล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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๘. ข้อมูลอาคารสถานที่  
 โรงเรียนมีส่ิงปลูกสร้างท่ีใช้ในการเรียนการสอน อาคารเรียนและอาคารประกอบ  ตลอดจนอ านวย                     
ความสะดวกแก่บุคลากรและนักเรียนดังต่อไปนี้ 

ล าดับ
ท่ี 

ประเภท/แบบ ปีที่สร้าง ลักษณะ สภาพปัจจุบัน 

๑ อาคารเรียนถาวร/๒๑๖ ก ๒๕๑๕ 
อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้  
๒  ช้ัน  ๑๖ ห้องเรียน 

ใช้เป็นห้องผู้อ านวยการ,  
ห้องส านักงานผู้อ านวยการ  
ห้องงบประมาณ,พัสดุ 

๒ อาคารเรียนถาวร/๒๑๖ ค ๒๕๒๑ 
อาคารตึก ๒ ช้ัน   
๑๖ ห้องเรียน 

อาคารเรียนภาษาอังกฤษ 
และอาคารเรียน  ม.๒ 

๓ อาคารเรียนถาวร ๒๑๖ ล ๒๕๒๘ 
อาคารตึก ๓  ช้ัน 
๑๖ ห้องเรียน 

เป็นส านักงานฝ่ายวิชาการ
ส านักงานฝ่ายบริหารบุคคล 
ห้องเรียน ม.๔ 

๔ อาคารเรียนถาวร  ๔๒๔ (ล) พิเศษ ๒๕๔๐ 
อาคารตึก  ๔  ช้ัน 
ใต้ถุนโล่ง ๑๖ 
ห้องเรียน 

ใช้เป็นอาคารเรีย
วิทยาศาสตร์ 
ห้องเรียน ม.๑ 

๕ อาคารเรียน  ๕  แบบ  ๓๒๔ ๒๕๕๑ 
อาคารตึก  ๓  ช้ัน 
ใต้ถุนโล่ง ๒๔ 
ห้องเรียน 

ห้องเรียนคณิตศาสตร์} 
ห้องเรียนสังคมศึกษา, 
ห้องเรียนม.๖, ม.๓ 

๖ หอประชุม (๑๐๑/๒๗) ๒๕๒๒ อาคารชั้นเดียว  คสล. ใช้เป็นอาคารหอประชุม 

๗ 
โรงฝึกงานคหกรรม 
(๑๐๒/๒๗)พิเศษ 

๒๕๒๒ อาคารชั้นเดียว  คสล. อาคารเรียนคหกรรม 

๘ โรงฝึกงานอุตสาหกรรม(๑๐๒/๒๗) ๒๕๒๙ อาคารชั้นเดียว  คสล. อาคารเรียนอุตสาหกรรม 
๙ โรงฝึกงานเกษตรกรรม (๑๐๒/๒๗) ๒๕๒๙ อาคารชั้นเดียว  คสล. อาคารเรียนเกษตรกรรม 

๑๐ อาคารศิลปะ  อาคารชั่วคราวช้ันเดียว   
อาคารเรียนศิลปะ 
ห้องเรียนนาฎศิลป์ 

๑๑ อาคารเกษตร ๒๕๒๙ อาคารชั้นเดียว  คสล. อาคารเรียนเกษตรกรรม 
๑๒ อาคารเรียนพลศึกษา  อาคารชั้นเดียว  คสล. อาคารเรียนพลศึกษา 

๑๓ โรงอาหาร  
อาคารหลังคาโครง
เหล็ก คสล. 

อาคารโรงอาหาร 

๑๔ หอสมุด ๓๓  ปี สุวรรณพิทย์ ๒๕๕๐ อาคารตึก ๒ ช้ัน คสล. 
ห้องสมุด  ๓๓  ปี  ห้อง
ประชุม 

๑๕ 
ห้องน้ า-ห้องส้วม   
นักเรียน  ชาย-หญิง 

 
จ านวน  ๙  หลัง 
๕๔   ท่ีนั่ง 

สภาพดี   

๑๖ สนามกีฬา  ๑  สนาม ใช้เป็นสนามฟุตบอล 
๑๗ สนามบาสเกตบอล  ๒  สนาม ใช้เป็นสนามบาสเกตบอล 
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หน้า ๒๖ 

 

ล าดับ
ท่ี 

ประเภท/แบบ ปีที่สร้าง ลักษณะ สภาพปัจจุบัน 

๑๘ สนามฟุตซอล  ๑  สนาม ใช้เป็นสนามฟุตซอล 

๑๙ อาคารประชาสัมพันธ์  
อาคารตึกช้ันเดียว 
คสล. 

ใช้เป็นอาคาร 
ประชาสัมพันธ์ 

๒๐ บ้านพักครู  ๗  หลัง ช ารุดทุกหลัง 
๒๑ บ้านพักนักการภารโรง  ๑  หลัง สภาพช ารุด 

๒๒ อาคารศรีศุภอักษร ๒๕๕๓ ๒๕๕๓ ๑ หลัง 
อาคารชั้นเดียว ใช้เป็น
อาคารเรียนคอมพิวเตอร์ 

๒๓ อาคารโรงอาหาร ๒๕๕๖ ๑ หลัง โรงอาหารหลังท่ี ๒ 

๒๔ อาคารหอประชุม ๒ ช้ัน ๒๕๕๗ ๑ หลัง 
หอประชุม 
 

๒๕ ห้องน้ า ชาย ห้องน้ าหญิง ๒๕๕๗ ๒ หลัง ห้องน้ านักเรียน 

๒๖ 
อาคารเอนกประสงค์ โดม ๔๕ ปี 
สุวรรณพิทย์ 

๒๕๖๑ ๑ หลัง โดม ๔๕ ปีสุวรรณพิทย์ 

๒๗ ห้องน้ า ชาย ห้องน้ าหญิง ๒๕๖๑ ๑ หลัง ห้องน้ านักเรียน 
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หน้า ๒๗ 

 

 
๙. ข้อมูลงบประมาณ 

งบประมาณของโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลอ าเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดได้จาก 
๑. เงินบ ารุงการศึกษา 
๒. เงินปัจจัยพื้นฐาน 
๓. เงินสนับสนุนจากผู้ปกครอง 
๔. เงินเรียนฟร ี๑๕ ปี 
๕. เงินอุดหนุน 

 เงินงบประมาณท่ีเป็นเงินอุดหนุน  บ ารุงการศึกษาเงิน  ปัจจัยพื้นฐาน  เงินสนับสนุนจากผู้ปกครอง                   
เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี  และเงินระดมทรัพย์เพื่อการศึกษาน ามาจัดสรรให้กับฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯ เพื่อพัฒนา
การศึกษามีรายละเอียดดังนี้ 

1.  เงินบ ารุงการศึกษา  

ภาค
เรียนที่ 

ประเภทเงิน ระดับชั้น 
จ านวน 

นักเรียน (คน) 
จ านวนเงิน/

คน 
เป็นเงิน หมาย

เหตุ 

๑ 

เงินรายได้สถานศึกษา 
นักเรียนท่ัวไป (ม.๑-๖) ๒,๒๗๘ ๑,๓๕๐ ๓,๗๕๐,๓๐๐  

 นักเรียน Gifted  ๑๘๕ ๒,๒๐๐ ๔๐๗,๐๐๐ 
นักเรียน EIS ๑๙๘ ๒,๒๐๐ ๔๓๕,๖๐๐  

รวม   ๔,๕๙๒,๙๐๐  

เงินโครงการ Gifted  
ม.๑-๓ ๑๐๕ ๕,๐๐๐ ๕๒๕,๐๐๐  
ม.๔-๖ ๘๐ ๘,๐๐๐ ๖๔๐,๐๐๐  

เงินโครงการ EIS ม.๑-๖ ๑๙๘ ๓,๐๐๐ ๕๙๔,๐๐๐  
รวม   ๑,๗๕๙,๐๐๐  

๒ 

เงินรายได้สถานศึกษา 
นักเรียนท่ัวไป (ม.๑-๖) ๒,๔๒๒ ๑,๒๕๐ ๓,๐๒๗,๕๐๐  
นักเรียน Gifted  ๑๘๕ ๒,๑๐๐ ๓๘๘,๕๐๐  
นักเรียน EIS ๑๙๘ ๒,๑๐๐ ๔๑๕,๘๐๐  

รวม   ๓,๘๓๑,๘๐๐  

เงินโครงการ Gifted  
ม.๑-๓ ๑๐๕ ๕,๐๐๐ ๕๒๕,๐๐๐  
ม.๔-๖ ๘๐ ๘,๐๐๐ ๖๔๐,๐๐๐  

เงินโครงการ EIS ม.๑-๖ ๑๙๘ ๓,๐๐๐ ๕๙๔,๐๐๐  
รวม   ๑,๗๕๙,๐๐๐  

รวมทั้งสิ้นภาคเรียนที่ ๑+๒   ๑๑,๙๔๒,๗๐๐  
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หน้า ๒๘ 

 

 
การจัดสรรเงินบ ารุงการศึกษา 
ประมาณการการจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประมาณการเงินอุดหนุนปีงบประมาณ

๒๕๖๓ เท่ากับ ๑๑,๙๔๒,๗๐๐ บาท 
          สัดส่วนในการจัดสรรงบประมาณ 

- ค่าสาธารณูปโภค 
- จัดสรรเงินกลุ่มงานต่างๆ 
- งบส ารองจ่าย  

2.  เงินปัจจัยพื้นฐาน 

ท่ี ประเภท แหล่งที่มา คนละ 
จ านวน 
นักเรียน 

เป็นเงิน 
จ่ายตาม

วัตถุประสงค์
ในการจัดเก็บ 

๑ 
เงินปัจจัยพื้นฐาน 

๑/๒๕๖๒ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 

๑ - ๓ 

๑,๕๐๐ ๕๑๒ ๗๖๘,๐๐๐ จ่ายให้
นักเรียนท่ีขาด

แคลน ๒ 
เงินปัจจัยพื้นฐาน 

๒/๒๕๖๒ 
๑,๕๐๐ ๕๓๘ ๘๐๗,๐๐๐ 

รวม ๑,๕๗๕,๐๐๐  
 

3. เงินสนับสนุนจากผู้ปกครอง 

ท่ี ประเภท แหล่งที่มา คนละ 
จ านวน 
นักเรียน 

เป็นเงิน 
จ่ายตาม

วัตถุประสงค์
ในการจัดเก็บ 

๑ เงินประกนัของเสียหาย 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๑๐๐ ๔๙๖ ๔๙๖,๐๐๐ จ่ายให้

นักเรียนเมื่อ
จบม.๓, ม.๖ มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๑๐๐ ๔๙๙ ๔๙๙,๐๐๐ 

รวม  ๙๙๕,๐๐๐  

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                         
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 

หน้า ๒๙ 

 

 

4. เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี 

ภาค
เรียน

ท่ี 
ประเภท แหล่งที่มา 

คนละ 
 

จ านวน 
นักเรียน 

เป็นเงิน หมายเหตุ 

๑ 
ค่ากิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 

นักเรียนช้ัน ม. ๑ - ๓ ๔๕๐ ๑,๔๑๐ ๖๓๔,๕๐๐ จัดสรรกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน นักเรียนช้ัน ม.๔-๖ ๔๗๕ ๑,๓๙๕ ๖๖๒,๖๒๕ 

รวม ๒,๘๐๕ ๑,๒๙๗,๑๒๕  

๒ 
ค่ากิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 

นักเรียนช้ัน ม. ๑ – 
๓ 

๔๕๐ ๑,๔๑๐ ๖๓๔,๕๐๐ จัดสรรกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

นักเรียนช้ัน ม.๔-๖ ๔๗๕ ๑,๓๙๕ ๖๖๒,๖๒๕ 

รวม ๒,๖๘๘ ๑,๒๔๓,๗๗๕  

รวมทั้งสิ้น (ภาคเรียนที่ ๑+๒)  ๒,๕๙๔,๒๕๐  

 
หมายเหตุ   เงินค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรัฐบาลจะจ่ายให้ ม.ต้น ๔๕๐ บาท/ภาคเรียน 

     ม.ปลาย ๔๗๕ บาท/ภาคเรียน  สัดส่วนในการจัดสรร  ดังนี้ 
 
 

5.  เงินอุดหนุน 

ท่ี ประเภท 
จ านวน 
นักเรียน 

เป็นเงิน จ่ายตามวัตถุประสงค์ 

๑ ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๒ ๒,๘๐๕ ๖,๓๕๑,๙๐๐ √ 
๒ ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๒ ๒,๘๐๕ ๕,๕๙๐,๘๐๐ √ 

รวม  ๑๑,๙๔๒,๗๐๐  
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หน้า ๓๐ 

 

 
 

๑๐.  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นสังคมชนบท มีประชากรประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ คน 
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ โรงพยาบาล  โรงเรียนประถมศึกษา  อาชีพหลักของชุมชน คือ 
เกษตรกรรมส่วนใหญ่นับถือศาสนา  
 ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม  ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัว ต่อปี ๑๐๐,๐๐๐ บาท  จ านวนคนเฉล่ียต่อ
ครอบครัว ๓ คน 
 ๓) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 

โอกาส ข้อจ ากัด หมายเหตุ 

      ชุมชนซึ่งเป็นท่ีต้ังของโรงเรียนเป็นชุมชนเข้มแข็งและ
เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงเรียนเป็นอย่างยิ่งซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นศิษย์เก่าท่ีเป็นคนในพื้นท่ีท่ีมีต าแหน่งสูงทาง
สังคม  เช่น  ก านัน เจ้าคณะอ าเภอ นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนายกเทศมนตรี 
      ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมีวิถีชีวิตแบบ
ชาวชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยท่ัวไปมีฐานะ
ปานกลางและมีภูมิรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมดนตรีและ
นาฏศิลป์ท้องถิ่นเป็นอย่างดีประชาชนส่วนใหญ่มีอุปนิสัย
สนุกร่าเริง เบิกบานขยันอดทนในการท างานและอนุรักษ์
วิถีชีวิตของชาวอีสาน ในด้านเศรษฐกิจประชากรมีอาชีพ
ด้านเกษตรกรรม  คือ ท านา เล้ียงสัตว์  ทอผ้า  ขาย
พืชผลทางการเกษตรโดยมากจะจ าหน่ายในกรณีท่ีเหลือ
ใช้นอกฤดูท านาชาวบ้าน  จะไปรับจ้างขับรถแท็กซี่  และ
งานรับจ้างอื่นๆ ท่ีกรุงเทพฯ  
       ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ียังคงสืบสานมาจนถึงปัจจุบัน 
คือ การจักสานไม้ไผ่ ต้นกก การทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย งาน
ประดิษฐ์เพื่อเป็นพุทธบูชาในพิธีกรรมทางศาสนา เช่น ขัน
หมากเบ็ง  พานบายศรี แทงหยวก การตัดกระดาษลาย
บั้งไฟและปราสาทผ้ึง 

       โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  
ต้ังอยู่ ใก ล้กับโร งพยาบาลอ า เภอ
สุวรรณภูมิและสถานีต ารวจสุวรรณ
ภูมิ  ซึ่งอยู่ ในตัวเมืองและเป็นย่าน
ชุมชนท่ีมี ผู้คนสัญจรไปมามากมาย
ในช่วงวันราชการประชากรส่วนใหญ่
เป็นคนในพื้นท่ีประกอบอาชีพค้าขาย
รับราชการและรับจ้าง ผู้ปกครองของ
นัก เรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 
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๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง / รอบสาม 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ให้โรงเรียนท่ีได้ประเมินรอบสามกรอกข้อมูล) 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ประถมศึกษา และ/หรือ มัธยมศึกษา) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน          
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ๑๐.๐๐ ๙.๕๗ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๒๗ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๓๒ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๙.๒๕ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๘.๗๔ พอใช้ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก  
ตัวบ่งช้ีท่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา        ๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด          ๕.๐๐ ๔.๘๔ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ     
              วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา                      

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น 
               เอกลักษณ์ของสถานศึกษา                          

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพือ่ส่งเสริมบทบาทของ 

 สถานศึกษา 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา  
 มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับแนว 
 ทางการปฏิรูปการศึกษา    

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๔.๗๙ ดี 

สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ต้ังแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป   ใช่ ไม่ใช ่

สถานศึกษามีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป ๑๐ ตัวบ่งชี้ จากทั้งหมด ๑๒ ตัวบ่งชี้   ใช่ ไม่ใช่  

สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่ ไม่ใช ่

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 จุดเด่น  จุดท่ีควรพัฒนา  และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีผ่าน 
 วิเคราะห์สถานศึกษาจากผลการประเมิน 
 ปัจจัยภายในสถานศึกษา 

 จุดเด่น 
- ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์  สุขภาพกาย  สุขภาพจิตท่ีดี  กล้าคิด

และกล้าแสดงออก  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางศิลปะ ดนตรี  และกีฬา   
- ครูมีวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ และจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ  มีความขยัน ใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
- สถานศึกษามีการจัดองค์กร  โครงสร้างอย่างเป็นระบบครบวงจร   มีการกระจายอ านาจและ

บริหารจัดการอย่างโปร่งใสยุติธรรม  มีการส่งเสริมความสัมพันธ์และร่วมมือกับชุมชนในการ
พัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  ผู้บริหารเป็นผู้น าทางวิชาการและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

-     ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาทักษะการใช้  ICT ให้มากขึ้นพัฒนาด้านนิสัยรักการอ่าน การรู้จัก
คุณค่าของเงินการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงการดูแลตนเองในเรื่องความปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุบนท้องถนน และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสหกรณ์ 

-     ครูควรมีการพัฒนาทักษะการใช้  ICT ให้ได้ทุกคน  และได้รับการส่งเสริมให้มีการจัดท าโครงการ
พัฒนาผู้บริหารให้เด่นชัด 

-     ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ       
มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ 

ปัจจัยภายนอกสถานศึกษา 
 โอกาส 

  สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครอง และสมาคมศิษย์เก่าท่ีเข้มแข็ง
ตลอดจนชุมชนให้ความร่วมมือเพื่อพัฒนาสถานศึกษา  นอกจากนั้นยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
อย่างต่อเนื่องในการพัฒนาการจัดการศึกษา  นอกจากนี้ยังเป็นโรงเรียนยอดนิยมท่ีผู้ปกครองส่งบุตรหลานมาศึกษา
เล่าเรียนเป็นจ านวนมาก 
   
อุปสรรค 
  สถานศึกษา  มีนักเรียนมาเรียนจากอ าเภอใกล้เคียง  ต้องเดินทางด้วยรถประจ าทาง  เส่ียงต่ออุบัติภัย
บนท้องถนน ประการหนึ่ง นักเรียนส่วนใหญ่มีครอบครัวแตกแยก  พ่อแม่ต่างแยกทางกันไปหารายได้ท่ีอื่น ท้ิงให้
เป็นภาระของปู่ ย่า ตา ยาย ซึ่งไม่สามารถดูแลได้ใกล้ชิดได้  จึงท าให้นักเรียนขาดความอบอุ่น  ขาดท่ีปรึกษาในการ
ด าเนินชีวิตโดยเฉพาะการใช้จ่ายเงิน  ท่ีพ่อแม่ส่งมาให้โดยไม่รู้คุณค่า 
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ข้อเสนอแนะ 

  ด้านผู้เรียน 
  ผู้เรียนควรด าเนินชีวิตด้วยความปลอดภัยท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนโดยเฉพาะเดินทางไปกลับด้วย
รถประจ าทาง  โดยจัดกิจกรรม/โครงการให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  เช่น ขอความ
ร่วมมือต ารวจจราจร  เข้มงวดกวดขันมากยิ่งขึ้น 

  ด้านครู 
  ครูควรพัฒนาการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัย  เช่น  มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาการวิจัยในช้ัน
เรียนและจัดให้มีสัปดาห์การแสดงผลงานทางวิชาการของครู  เพื่อส่งเสริมให้ครูท างานวิจัยน าไปสู่การพัฒนาการ
เรียนการสอนของครู 

  ด้านผู้บริหาร 
  สถานศึกษาควรมีแผนพัฒนาผู้บริหารทุกระดับภายในโรงเรียนให้เป็นผู้บริหารมืออาชีพ  เช่น  โครงการ/
กิจกรรม/โครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหารองค์กร  โดยการมีส่วนร่วมหรือจัดทัศนศึกษาโรงเรียนท่ีประสบ
ผลส าเร็จ  ดีเด่น  และน าความรู้ท่ีได้รับมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
นวัตกรรมหรือการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของสถานศึกษา 
  โครงการสานฝันสู่เอนทรานซ์  ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ประสบผลส าเร็จ  นักเรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้
เป็นอันดับ ๑ ของจังหวัดร้อยเอ็ด 

  ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา 
  สถานศึกษาควรพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีหนังสือ ส่ิงพิมพ์อย่างเพียงพอเพื่อเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้จัดระบบสารสนเทศด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ส่งเสริมการอ่านเพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนรักการ
อ่านและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 
๑๒.   สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
    จุดเด่น 
  โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล  เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ มุ่งให้
นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านการเรียน การคิด การปฏิบัติ  มีคุณธรรมและจริยธรรมและมีความเป็นผู้น า 

 คุณภาพด้านผู้บริหาร มีความเป็นผู้น าวิชาการ (Academic Leadership) ด้านหลักสูตร และการ
จัดการเรียนรู้แบบสากล มีผลงานปรากฏชัดเจนท้ังในระดับชาติและนานาชาติ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการน าการเรียน
สู่มาตรฐานสากลเป็นท่ีปรากฏชัดเจน สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการส่ือสารได้ สามารถใช้ ICT เพื่อการ
บริหาร และเพื่อเรียนรู้พัฒนาตนเองได้เป็นอย่างดี มีประสบการณ์ในการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
การบริหารจัดการสถานศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ 

 

 ด้านคุณภาพครู และบุคลากร  จะได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญเฉพาะทาง
หลักสูตรและการสอน ผ่านการประเมินในระดับชาติและระดับนานาชาติ มีความสามารถในการใช้
ภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร ใช้ ICT ได้ท้ังระบบ ON-LINE และ OFF-LINE ในการออกแบบและสร้างบทเรียน
เพื่อการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน รวมท้ังใช้การวัดและประเมินผล และเผยแพร่ผลงาน ใช้การ
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วิจัย ส่ือ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง สามารถแลกเปล่ียนประสบการณ์ ในการจัดการเรียนการสอน
กับนานาชาติได้ ตลอดจนมีแผนการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน 

 

 คุณภาพด้านการบริหาร  โรงเรียนมีการจัดการบริหารด้วยระบบคุณภาพ (TQA, TQM) มีระบบการ
จัดการความรู้ (KM) มีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในระดับชาติ ในโอกาสต่อไป
จะมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับนานาชาติ 

 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 แนวทางการพัฒนาและแนวคิดหลักท่ีโรงเรียนใช้ในการบริหารจัดการและการด าเนินกิจกรรมในการ

พัฒนาโรงเรียนคือ  ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน  โดยก าหนดเป็นมาตรฐานคุณภาพของ
โรงเรียน  และการส่งเสริมการสนับสนุนสร้างความตระหนัก ร่วมคิดร่วมท าโดยในระบบการท างานเป็นทีมตาม
หลักการบริหารที่เป็นระบบครบวงจร ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการ PDCA การวางแผนร่วมกัน ร่วมกันปฏิบัติตาม
แผน ร่วมกันตรวจสอบและร่วมกันปรับปรุง  เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
ให้ดีขึน้ตลอดเวลา 
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 มาตรฐานที่  ๑ : คุณภาพผู้เรียน 
 
ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 
 

1.   กระบวนการพัฒนา 

การวางแผน (P) โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลได้มีกระบวนการวางแผนเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย  ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียนและเป็นไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร 
มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน  โดยมีการจัดการเรียนรู้ท้ังรูปแบบการระดมสมอง แบบลง
มือปฏิบัติจริง  แบบร่วมมือกันเรียนรู้  แบบใช้กระบวนการคิดกระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และเน้นให้ผู้เรียน
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  รักการอ่าน  มีคุณธรรมจริยธรรม  ประพฤติดีมีวินัย  มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ  เน้นความส าคัญของทักษะจ าเป็นพื้นฐานตาม
จุดเน้นท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย สร้างความพร้อมให้ครูบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ปกครองชุมชนในการน าจุดเน้นสู่การปฏิบัติ  

การด าเนินการ (D) โรงเรียนได้ด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้โดยการจัดการเรียนรู้ โครงการและกิจกรรม
ต่าง ๆ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและวัยของผู้เรียน เช่น กิจกรรมสัปดาหว์ิทยาศาสตร์ร่วมกับสถาบัน
อื่น  กิจกรรมวันภาษาไทย  กิจกรรมวันคริสต์มาส  กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน กิจกรรมการแข่งขันทักษะความ
เป็นเลิศทางวิชาการ  โครงการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล โครงการอิ่มท้องสมองใส  และโครงการพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมวันส าคัญ ได้แก่  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  กิจกรรมวันไหว้ครู  กิจกรรมวันเข้าพรรษา  
พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตร โดยการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนทุกระดับช้ัน ๑ ครั้ง/ปีการศึกษา  
น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอนและมีการเรียนรู้ในโลกกว้างการเข้าไปศึกษากับ
ภูมิปัญญาในชุมชนรอบ ๆ สถานศึกษา 

การตรวจสอบ (C) โดยการประเมินผลและตรวจสอบการจัดกิจกรรม/โครงการรายงานผลการด าเนินงาน
ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนทราบ การประเมินผลการปฏิบัติงานประเมินจากร่องรอยบันทึกการปฏิบัติตามโครงการ 
และมีการนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนรู้ในทุกภาคเรียน เพื่อน าข้อบกพร่องมาปรับปรุงและพัฒนาโครงการใน
ครั้งต่อไป 

ปรับปรุงพัฒนา (A) มีการสะท้อนผลการปฏิบัติงานตามสภาพจริงจากคุณภาพของผู้เรียนและน าผลการ
ประเมินไปสู่วางแผนพัฒนาอย่างเป็นระบบ มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็น
มาตรฐานสากล ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้และหลักการของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนการมีส่วนร่วมของนักเรียนทุกคนให้ได้ลงมือปฏิบัติจริง 

 
 

ส่วนที่ ๒ 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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2.   ผลการด าเนินงาน 

ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขัน มีความรับผิดชอบ มีระเบียบ
วินัย มีนิสัยรักการอ่าน มีคุณธรรมจริยธรรมประพฤติดี มีวินัย มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ สังเคราะห์และ สามารถเขียนส่ือสารได้ดี  รู้จักการวางแผนสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออกและแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์
สามารถใช้ภาษาในการส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีได้ด้วย
ตนเอง รวมท้ังสามารถวิเคราะห์จ าแนกแยกแยะได้ว่าส่ิงไหนดีส าคัญจ าเป็น  รวมท้ังรู้เท่าทันส่ือและสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย 

ประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง  ได้แก่ ๑)  โครงการ
พัฒนาการอ่าน  ๒) โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพผู้เรียน  ๓) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  กิจกรรมออมทรัพย์  กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน  ๔) นิทรรศการผลงานการเรียนรู้กิจกรรม
สัปดาห์ห้องสมุด  ๕) โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกิจกรรมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ กิจกรรมศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก กิจกรรมค่ายวิชาการ  ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานท่ี ๑ อยู่ในระดับ ดีเลิศ   

3.   จุดเด่น 

สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียน โดยใช้ข้อมูล
ฐาน ๓ ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้น
ทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายใน
ได้อย่างเหมาะสม มีส่ือด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิต ดี กล้าแสดงออก และสามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 

4.   จุดควรพัฒนา 

ผู้เรียนในระดับช้ัน ม.๑ – ม.๖ ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการน าเสนอการอภิปราย และแลกเปล่ียนเรียนรู้      
อย่างสมเหตุสมผลและต้องพัฒนาการใช้สมาร์ทโฟนให้ถูกต้อง พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้   
อย่างเหมาะสม  ผู้เรียนในระดับช้ัน ม .๑ – ม.๓  ยังต้องได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติท่ีดีต่อความเป็นไทย       
ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติจนเกิดการลอกเลียนแบบท าให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย นักเรียนส่วนใหญ่ยัง
ต้องได้รับการพัฒนาต่อไป ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของนักเรียนมีแนวโน้มเปล่ียนแปลงพัฒนาขึ้นโดยรวม  แต่ไม่ผ่าน
เกณฑ์ในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้  จึงต้องมุ่งเน้นพัฒนาต่อไปจัดกิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน ค านวณให้กับ
นักเรียนเรียนร่วม  เปรียบเทียบความก้าวหน้าและการพัฒนาของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

5.   แผนพัฒนาคุณภาพเพือ่ยกระดับให้สูงขึ้น 

๑) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับช้ัน  

๒) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล   
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๓) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม 
เช่ือมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ 

๔) พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเอง 
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  

๕) พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด้านความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ  

๖) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ
เจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา  

๗) พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามท่ีสถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความ
เป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมท้ังภูมิปัญญาไทย     

๘) พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสมใน
แต่ละช่วงวัย 
 

 มาตรฐานที่ ๒ : กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับคุณภาพ :   ยอดเยี่ยม 

๑)   กระบวนการพัฒนา 

การวางแผน (P) โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา โดยการศึกษา
ข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศติดตามประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  จัดประชุม
ระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ 
กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยยึดหลักธรรมมาภิบาลในการบริหาร
การศึกษา มีภาคีเครือข่ายในการร่วมวางแผนในการพัฒนาสร้างบรรยากาศในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีการ
ระดมทัพยากรเพื่อใช้ส าหรับการจัดการศึกษา อาทิเช่น ส่ือและเทคโนลี อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ โดยผู้ปกครอง
และกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมด าเนินการ 

การด าเนินการ (D) การด าเนินการในด้านต่างๆได้น าผลการประเมินตนเองในปีท่ีผ่านมา  มาวิเคราะห์
และวางแผนในการพัฒนาการศึกษา  ปรับโครงสร้างการท างานให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหาร  มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาและ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร้อมท้ังจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการ
พัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  จัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ โดยมีลักษณะท่ีสอดคล้อง
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
          โรงเรียนได้สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ โดยให้เข้าร่วมประชุมสัมมนา
รับรองการอบรมท่ีหน่วยงานต้นสังกัดก าหนด รวมท้ังหน่วยงานภายนอก  และการจัดพัฒนาภายในโรงเรียน  เช่น 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  การพฒันาแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  การพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ  เป็นต้น 
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จ านวนคร้ังที่ครูได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ 

มากกว่า 2 ครัง้ต่อสปัดาห์ 

2 ครัง้ต่อภาคเรียน 

1 ครัง้ต่อภาคเรียน 

ยงัไม่เคยได้รับการพฒันา 

การประเมินผลและตรวจสอบ (C) โดยการประเมินผลและตรวจสอบการจัดกิจกรรม/โครงการรายงาน
ผลการด าเนินงานให้ผู้อ านวยการโรงเรียนทราบ การประเมินผลการปฏิบัติงานประเมินจากร่องรอยบันทึกการ
ปฏิบัติตามโครงการ และมีการนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนรู้ในทุกภาคเรียน เพื่อน าข้อบกพร่องมาปรับปรุง
และพัฒนาโครงการในครั้งต่อไป 
 

การปรับปรุงพัฒนา (A) มีการสะท้อนผลการปฏิบัติงานตามสภาพจริงจากสรุปผลของการบริหารจัดการ
และน าไปสู่วางแผนพัฒนาอย่างเป็นระบบเพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารและการจัดการให้สามารถแก้ไขปัญหา
ของผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมาและน าไปสู่การเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้ในท่ีสุด 

๒)   ผลการด าเนินงาน 

จากกระบวนการพัฒนาข้างต้นนี้ก่อให้เกิดผลดีต่อโรงเรียน ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๒             
อยู่ในระดับ ยอดเย่ียม  ดังนี้ 

๒.๑   โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลมีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหา
ความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และสอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 

๒.๒   โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ปรับโครงสร้างการบริหารงานมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความ
เช่ียวชาญตามมาตรฐาน ต าแหน่งข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 

๒.๓  โรงเรียนมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี  ให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  โดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วม
รับผิดชอบ 

๒.๔  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒน า
คุณภาพการศึกษาและรับทราบรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

๒.๕  มีการนิเทศก ากับติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมเป็นระบบและ
ต่อเนื่องเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

๒.๖  มีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

๒.๗  มีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ส่งผลให้สถานศึกษามีส่ือ
และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ       

วิธีพัฒนา ผลการพัฒนา 
การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา 
 
 
 
 
 

 

การนิเทศก ากับติดตามและประเมินผล ครูร้อยละ ๑๐๐  ได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
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๓)   จุดเด่น 

โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบโดยใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนด้วยมีการนิเทศ
ติดตาม จัดให้มีการประชุมท่ีหลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุม
กลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา    
ปรับโครงสร้างการบริหารงานให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  ครู ผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ ไ ด้อย่างมี คุณภาพ                   
มีการด าเนินการนิเทศก ากับติดตามประเมินผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษาและโรงเรียน
ได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๔)  จุดควรพัฒนา 
๔.๑  เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน       
ท้ังวิชาการและความสามารถพิเศษ 

๔.๒  สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง      
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นรูปธรรม 

๔.๓  น าข้อเสนอแนะจากการประชุมผู้ปกครองภาคี  ๔ ฝ่าย เครือข่ายผู้ปกครอง  สมาคมศิษย์เก่าฯ
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ  สมาคมผู้ปกครองและครูฯ  มาปรับปรุงเป็นแนวทางในการพัฒนา 

๔.๔  เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของโรงเรียนผ่านส่ือต่างๆและน าข้อคิดและข้อเสนอแนะของ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาปรับปรุงการด าเนินงาน 

๔.๕  ควรจัดกิจกรรมเพื่อให้ชุมชนได้รับทราบผลการด าเนินงานของโรงเรียนให้ต่อเนื่องและหลากหลายวิธีการ 
๔.๖ สร้างการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  และประเมิลผลให้มีความเข้มแข็งและเป็นระบบ /วิจัย 

๕) แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

๕.๑  โครงการการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร  
๕.๒  กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 

๕.๓  โครงการจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนร่วม 

๕.๔  โครงการพัฒนาครูพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 

๕.๕  โครงการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
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มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

ระดับคุณภาพ:  ยอดเย่ียม 

๑. กระบวนการพัฒนา 

การวางแผน (P) โรงเรียนส่งเสริมให้ครูออกแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดย
ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 
หลักสูตรโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้และเอกสารต่าง  ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อจัดท า
ค าอธิบายรายวิชาโครงสร้างรายวิชาแผนการจัดการเรียนรู้และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  มีการจัดการเรียนรู้และกิจกรรม
ท่ีหลากหลาย  ท้ังในการประชุมสัมมนา  การนิเทศการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มงาน  การร่วม
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  เป็นต้น 

การด าเนินการ (C) ในแต่ละปีการศึกษามีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ และตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลบูรณา
การกับสาระท้องถิ่นเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาพื้นฐานทุกรายวิชาและรายวิชาเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
ด าเนินการปรับโครงสร้างรายวิชาหน่วยการเรียนรูก้ าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการ
เรียนรู้วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ออกแบบการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
จัดการเรียนรู้ที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริง  สามารถสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
เน้นทักษะ/กระบวนการคิดต่างๆเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้  ผู้เรียนสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เช่น การจัดการเรียนรู้รายวิชาโครงงานรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(IS๑ – IS๓) ครูมีการมอบหมายหน้าท่ีให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ  จัดแหล่งเรียนรู้  และบรรยากาศตามสถานท่ีต่างๆ 
ท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน  มีการพัฒนาส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น   
          นอกจากนี้แล้วโรงเรียนได้ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน เช่น 
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมวันภาษาไทย  กิจกรรมวันคริสต์มาส  กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน  
กิจกรรมการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ  โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  โครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน  โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและวิถชีีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์  และโครงการอิ่มท้อง สมองใส ใส่ใจวิถีพอเพียง 
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข 

การประเมินผลและตรวจสอบ (C) มีการนิเทศติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของแผนการ
จัดการเรียนรู้  แบบทดสอบ  ส่ือและนวัตกรรม  วัดและประเมินผลตามสภาพจริง  ซ่อมเสริมพัฒนาผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน  ครูจัดท าวิจัยในช้ันเรียน จัดท าแผนการพัฒนาตนเองรายบุคคลรายงานผลการพัฒนาตนเอง  และสรุป
รายงานผลการปฏิบัติงาน   

การปรับปรุงพัฒนา (A) มีการสะท้อนผลการด าเนินงานตามสภาพจริงและน าผลการประเมินไปวางแผน
เพื่อการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  ด าเนินการปรับโครงสร้าง
รายวิชาหน่วยการเรียนรู้ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้อง รวมท้ังการจัดแหล่งเรียนรู้และบรรยากาศ
ตามสถานท่ีต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน  มีการพัฒนาส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น   
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๒. ผลการด าเนินงาน 

จากการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาให้ครูการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๓  อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  โดยการด าเนินงาน /
โครงการ / กิจกรรม  ดังนี้ 
การด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

ประเด็นพิจารณาที่ ๑  การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้แก่ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียน

การสอน 
จ านวนส่ือร้อยละ ๘๐  มีคุณภาพ           
มีประสิทธิภาพและเพียงพอ 

จ านวนส่ือร้อยละ ๙๕ มีคุณภาพ 
มีประสิทธิภาพและเพียงพอ 

๒. โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงผ่านมาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาติ 

นั ก เ รี ย น ร้ อ ย ล ะ  ๙ ๒              
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงผ่าน
มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 

๓. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

นักเรียนร้อยละ ๙๐  เข้าร่วม 
พัฒนาการฝึกทักษะชีวิตและวิถี 
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

นักเรียนร้อยละ ๙๐  เข้าร่วม 
พัฒนาการฝึกทักษะชีวิตและวิถี 
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

ประเด็นพิจารณาที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถ่ิน 
๔. โครงการกิจกรรมชุมชนสัมพันธ ์

 
 

ร้อยละ ๑๐๐ โรงเรียนร่วมมือกับ
ชุมชนส่งเสริมกิจกรรมประเพณี
ท้องถิ่นและร่วมพัฒนาโรงเรียน
เครือข่ายต่าง ๆ 

ร้อยละ ๑๐๐ โรงเรียนร่วมมือ
กั บ ชุ มชน ส่ ง เ ส ริ มกิ จก ร ร ม
ประเพณีท้องถิ่นและร่วมพัฒนา
โรงเรียนเครือข่ายต่างๆ 

๕. โครงการอิ่มท้อง สมองใส ใส่ใจวิถี
พอเพียง 

นักเรียนร้อยละ  ๘๐ เข้าร่ วม
โครงการ และมีการร่วมมือกับ
ชุมชน 

นักเรียนร้อยละ ๑๐๐  เข้าร่วม
โครงการ  และมีการร่วมมือกับ
ชุมชน 

ประเด็นพิจารณาที่  ๓  การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ 
                            มีประสิทธิภาพ 
๖. ด าเนินการวัดและประเมินผลการ

เรียนรู้ให้เป็นไปตามระเบียบและแนว
ปฏิบั ติการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 

ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน 
 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน 

๗. คณะกรรมการการวัดและประเมินผล
ไ ด้ประ ชุมวางแผน  เพื่ อก าหนด
ภ า ร กิ จ ต่ า ง ๆ  ข อ ง ก า ร วั ด แ ล ะ
ประเมินผล พร้อมท้ังก าหนดปฏิทิน
ปฏิบัติการ การวัดและประเมินผลของ
โรงเรียนมีการก ากับติดตามให้การวัด

ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 
 
 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ผ่านเกณฑ์
การประเมิน 
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การด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
และประเมินผล ด าเนินไปตามปฏิทิน
ท่ีก าหนดพร้อมท้ังมีการตรวจสอบ 
ประเมินผลเพื่อปรับปรุงระบบการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพ   

๘. การสอบระหว่างภาค/การสอบปลาย
ภาคมีการก ากับติดตามให้ครูผู้สอนใช้
กระบวนการ/วิธีการอย่างหลากหลาย
ในการประเมินผู้เรียนมีการประเมิน
ตามสภาพจริงและให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนด 

ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน 
 

ผู้เรียนร้อยละ ๘๙ ผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน 

๙. การสอบข้อสอบกลางน าผลจากการ
สอบข้อสอบกลางไปเป็นส่วนหนึ่งใน
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร เ รี ย น ใ น 
รายวิชาห ลักและผลการสอบ ไป 
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการเรียนการ
สอนของครูผู้สอนและพัฒนาผู้เรียน
ต่อไป 

ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน 
 
 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน 

 
   ๓. จุดเด่น 

๓.๑  ครูมีความต้ังใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนโดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริ 
๓.๒  ครูมีการใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายท้ังในและนอก  
       ห้องเรียน 

๓.๓  ครูให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๓.๔  นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
๓.๕  ครูมีผลงานวิจัยในช้ันเรียนท่ีผ่านการตรวจประเมินจากคณะกรรมการภายในโรงเรียนซึ่งจะได้รับ  

             ค าแนะน าและสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดได้เป็นอย่างดี 

  ๔. จุดควรพัฒนา 

๔.๑  ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้มากขึ้น 
๔.๒  ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 

  ๕.  แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

๕.๑  โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

๕.๒  โครงการพัฒนาการใช้ส่ือ เทคโนโลยี สู่ห้องเรียน  
๕.๓  โครงการส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และน าไปใช้จริง 
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๑. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ๕ ยอดเยี่ยม 

จากผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลส าเร็จตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐานจากผลการประเมินสรุ ปว่า ได้
ระดับยอดเยี่ยมท้ังนี้  เนื่องจากมาตรฐานท่ี ๑ ผลการจัดการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับ ดีเลิศ  
มาตรฐาน ท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ในระดับ  ยอดเย่ียม 

๒. จุดเด่น 

สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายท่ีเป็นไปตามปัญหาและความต้องการ
พัฒนาตามสภาพของผู้เรียนสอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียนและสภาพของชุมชน จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนอยู่ในระดับดีเลิศ พัฒนาการของค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน
และเขียนการส่ือสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดค านวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะตามท่ีโรงเรียนก าหนด
ปรากฏอย่างชัดเจนดังท่ีปรากฏผลประเมินในมาตรฐานท่ี ๑ ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษามีผลประเมิน ในรายมาตรฐานอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  เนื่องจากโรงเรียนมีการวางแผนออกแบบ
กิจกรรมและด าเนินงานตามแผนท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานท่ีผ่านมาเป็นฐานใน
การพัฒนาและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ยังสร้างนวัตกรรมในการบริหารจัดการครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
มีผลประเมินอยู่ในระดับยอดเย่ียม  วิเคราะห์ออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีเป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร
และบริบทสถานศึกษา ด าเนินการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและน าผลการวิเคราะห์มาออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ส่ือนวัตกรรมใช้พัฒนาผู้เรียน มีการติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียน เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหา
รายบุคคล ประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน โรงเรียนด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่าง
เป็นขั้นตอน เกิดคุณภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  โดยสถานศึกษาให้
ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อเกิดความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาใน
ระดับสูง 

๓. จุดควรพัฒนา 
๓.๑  กิจกรรมท่ีมุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๓.๒  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน 
๓.๓  การพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษของนักเรียน 

 
 
 

มาตรฐานการศึกษาในภาพรวม 
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๔. แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

๔.๑  โครงการการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร  
๔.๒  กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 

๔.๓  โครงการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 

๔.๔  โครงการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
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 ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญท่ีโรงเรียนน าไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผล เพื่อน าสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียน และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 
ดังนั้น จากผลการด าเนินงานของโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของ
จุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมท้ังแนวทางการพัฒนาในอนาคต  และความต้องการการช่วยเหลือ
ได้ดังนี้ 

               สรุปผล                
 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑) นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนการส่ือสาร และการ

คิดค านวณ อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
๒) นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี

วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา อยู่
ในระดับ ดีเลิศ 

๓) นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอยู่ในระดับ ยอด
เย่ียม 

๔) นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร ทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเองส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีได้ ระดับ ๓ 
ขึ้นไป มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ ยอดเย่ียม  

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นมีผลการประเมินระดับชาติสูงขึ้น มี
คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ สูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติ ๓ กลุ่มสาระฯ
ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี ๖ สูงกว่าค่าเฉล่ียระดับชาติ ได้แก ่กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ  
จัดอยู่ในระดับ ดี 

๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพผู้เรียนทุกคน
ได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมท่ีทางโรงเรียนได้จัดขึ้น  ท าให้
ผู้เรียนเป็นผู้ท่ีมีเหตุผลยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น มีมนุษย์
สัมพันธ์ท่ีดีมีความเอื้ออาทรต่อมนุษย์ด้วยกัน  และสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในระดับ ยอดเย่ียม 

 
๑) ควรน าเทคโนโลยีมาใช้กับการเรียน

การสอน เพื่อให้สอดคล้องกับการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

๒) ควรส่งเสริมให้นักเรียนใช้ส่ือ
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้
มากกว่าให้ใช้เพื่อการบันเทิงเป็น
การหาข้อมูลเกี่ยวกับวิชาต่างๆ โดย
ใช้ Smartphone 

๓) ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนควรมีการจัด
กิจกรรมสอนเสริม โดยมีวิธีการ
วิเคราะห์ผู้เรียนอย่างหลากหลาย
เพื่อแบ่งกลุ่มนักเรียนให้ตรงตาม
ศักยภาพ ให้ได้ ๓ กลุ่ม คือ อ่อน 
ปานกลาง เก่ง  โดยใช้กิจกรรมท่ี
หลากหลายในการพัฒนา 

ส่วนที่ ๓ 
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

๑) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดย
ไม่ขัดกับกฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีของสังคม และมีส่วน
เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม อยู่ในระดับ
ยอดเย่ียม 

๒) ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทย เห็นคุณค่า
เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมใน
ชีวิตประจ าวัน อยู่ในระดับยอดเย่ียม 

๓) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตทางสังคม คือ ผู้เรียน
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีจิตใจท่ีอ่อนโยน และสามารถ
ป้องกันตนเองจากภัยรอบตัวได้ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ มีความกล้า
แสดงออก ร่าเริงแจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรง มีภาวะการเป็นผู้น า
และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตามท่ีโรงเรียนก าหนด  มีระเบียบ
วินัยจนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นท่ียอมรับของชุมชน
โดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา ระเบียบของสังคม 
เช่น การเข้าแถวซื้ออาหาร หรือเข้าแถวรับบริการ การวางรองเท้า
หน้าช้ันเรียน  รณรงค์รวมหมวกนิรภัย เป็นต้น สรุปค่าเฉล่ียอยู่ใน  
ระดับยอดเย่ียม 

 

๑) มีผู้เรียนในบางส่วนท่ีปฏิบัติตนไม่
เหมาะสมคุณครูทุกคนในโรงเรียน
ต้องร่วมมือกับผู้ปกครองช่วยก ากับ
ดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนาให้
ผู้เรียนมีลักษณะและค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 

๒) โรงเรียนควรมีการส่งเสริมสนับสนุน
ให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทุก
กิจกรรม และให้ผู้เรียนแต่ละคนท่ีมี
ความสามารถแต่ละกิจกรรมได้
แสดงออกอย่างเต็มความสามารถ 

๓) ส าหรับผู้เรียนท่ียังมีความสนใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรมน้อย ครูควร
กระตุ้นถึงความส าคัญและความ
จ าเป็นในการเข้าร่วมกิจกรรม โดย
ทุกๆกิจกรรมท่ีจัดขึ้นควรมีใบงาน
ให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้
เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม 

๔) ส าหรับผู้เรียนท่ีมีปัญหา ครูที่
ปรึกษาควรติดต่อกับผู้ปกครอง
อย่างเร่งด่วน และส่งต่อครูแนะแนว 
ผู้มีความรู้ความสามารถต่อไป 

 
มาตรฐานที่ ๒ ด้านกระบวนการบริหารและจัดการ 
๑) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

ผู้บริหารมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิ
บาล และมีวิสัยทัศน์ท่ีดีในการบริหารจัดการ  สามารถเป็น
แบบอย่างท่ีดีในการท างาน คณะกรรมการบริหารมีความต้ังใจ 
และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาท ในระดับยอด
เย่ียม 

๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  โรงเรียนมีการ
บริหารงานและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิค
การประชุมท่ีหลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การ
ประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายท่ีชัดเจน มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปีท่ี

๑) โรงเรียนควรมีการสร้างแรงจูงใจใน
การท างาน สร้างวิธีการเรียนรู้การ
ท างานด้วยวิธีที่หลากหลาย 

๒) ส่งเสริมให้ครูน าความรู้
ความสามารถมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนให้เต็มตามศักยภาพ 

๓) ควรพัฒนาแหล่งเรียนรู้ส าหรับครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล
และความต้องการของบุคลากร 

๔) จัดให้มีการพัฒนาครูให้ครบวงจร 
เช่น อบรมให ้
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการ
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้
ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษา  และ
โรงเรียนให้ความส าคัญกับระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเน้นการสร้างจิตส านึกให้ความเข้าใจและให้ความรู้
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนเน้น
ความรับผิดชอบร่วมกันในระดับยอดเย่ียม 

๓) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย  โดยครูผู้สอน
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  ใช้ส่ือท่ีมีประสิทธิภาพ  
มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน 
และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษาและโรงเรียนได้ใช้กระบวน
วิจัยในการรวบรวมข้อมูลมาใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ในระดับยอดเยี่ยม 

๔) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ โดย
โรงเรียนได้ให้การสนับสนุนให้ครูบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องในระดับยอดเย่ียม  

๕) โรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในระดับยอดเย่ียม 

๖) โรงเรียนได้จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู้ในระดับยอดเย่ียม 

ความรู้ เพื่อพัฒนาวิชาชีพให้ทัน
เทคโนโลยีในปัจจุบันตาม
มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ศึกษาดู
งานเปรียบเทียบเพื่อพัฒนาตนเอง 
จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้ครูได้มี
ความผูกพันในองค์กร ซึ่งจะ
น าไปสู่การท างานแบบมีส่วนร่วม 

๕) สร้างวัฒนธรรมคุณภาพในการ
ท างานภายใน 
     โรงเรียน 

๖) เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารสารสนเทศของโรงเรียน
อย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐานที่ ๓ ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
๑) โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล เข้าร่วมโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากล  มีหลักสูตรสถานศึกษาภายใต้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน และหลักสูตรพิเศษรองรับนักเรียนท่ีมีความ
พร้อม  

๒) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการ
และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายในระดับยอดเย่ียม 

๓) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ในระดับยอดเย่ียม 

๔) ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความต้ังใจมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าท่ี
อย่างเต็มเวลาและความสามารถในระดับยอดเย่ียม 

๕) ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ ในระดับยอดเย่ียม 

๖) ผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูทุกคนได้รับการตรวจประเมินและ

๑) ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์คิด
สังเคราะห์อย่างหลากหลาย และ
ใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง 

๒) ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน
ระดับช้ัน   ม.๑ - ม.๓ ให้สามารถ
น า เสนอ อภิปรายและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้อย่าง
สมเหตุสมผล และมีทักษะในการ
แก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่าง
เหมาะสม 

๓) ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน
ระดับช้ัน    ม.๔ - ม.๖ ให้มี
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หน้า ๔๘ 

 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
ค าแนะน าจากผู้เกี่ยวข้อง  ในระดับดี 

๗) มีครูที่ประสบความส าเร็จในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ 
เป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ ในโรงเรียนในระดับดีเลิศ 

พฤติกรรมทัศนคติท่ีดีต่อความเป็น
ไทยไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ
จนเกิดการลอกเลียนแบบ ท าให้
ลืมวัฒนธรรมอนัดีงามของไทย 

๔) ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วย
วิธีการท่ีหลากหลาย สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ตัวช้ีวัดตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์
หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ส่ือ
เทคโนโลยีให้มากขึ้น และพัฒนา
ส่ือแหล่งเรียนรู้ จัดเตรียม
ห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพดี
และพร้อมใช้งานเสมอ 

๕) ครูควรวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่
หลากหลายตามสภาพจริง
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
และธรรมชาติวิชา 

๖) ครูควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้
นักเรียนได้เรียนรู ้

๗) ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนน าไปใช้
พัฒนาตนเอง 

 
 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

๑. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญการจัดท าการวิจัยในช้ัน
เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 

๒. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปล่ียนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก แลกเปล่ียนแนวคิด
และมุมมองให้สอดคล้องกับการพัฒนาของสังคม โลก เศรษฐกิจ 

๓. จัดท าโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์แต่ละระดับช้ัน 
๔. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปล่ียนเรียนรู้ในงานท่ีได้รับมอบหมาย ติดตามผลการ

น าไปใช้และผลท่ีเกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
๕. ผู้บริหาร ควรส่งเสริมสนับสนุนให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าระดับ หัวหน้างานตามโครงสร้าง 

การบริหารงาน ใช้ระบบการบริการจัดการท่ีเน้นคุณภาพ 
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หน้า ๔๙ 

 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 

๑. ส่งเสริมสนับสนุน ให้ครูผู้สอนได้พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ ๒๑ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒. รวมกลุ่ม สร้างเครือข่ายเพื่อสร้างข้อสอบท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน 
O-NET ท้ังระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓,๖ ท้ัง ๕ รายวิชา และข้อสอบ PISA 

๓. การพัฒนาครูที่ปรึกษาทุกคนให้ตระหนักถึงความส าคัญของนักเรียนท่ีรับผิดชอบในห้องท่ีปรึกษา และห้อง
ท่ีสอนทุก ๆ ช่ัวโมงท่ีท าการสอน และการรู้จักเด็กเป็นรายบุคคลอย่างใกล้ชิด 
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หน้า ๕๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET)  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ภาคผนวก  ก 
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 ประกาศมาตรฐานการศึกษา ,  ก าหนดค่าเป้าหมาย 
 ค าส่ังโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ท่ี ๑๘๔/๒๕๖๔ 
 คณะผู้จัดท า 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง  ให้ใชม้าตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  
 ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  
ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอกของทุกระดับ
ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน    
จึงให้ยกเลิก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ลงวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ลงวันท่ี ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ 
(๓) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา ๓๑ ให้
กระทรวงมีอ านาจหน้าท่ีกากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท  ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐาน
การศึกษา และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ (๓) มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒ และมาตรา ๕ มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
การประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ท่ี ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึง
ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์
การศึกษาพิเศษ  เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาท้ังประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

ท้ังนี้  ให้ใช้กับสถานศึกษาท่ีเปิดสอนระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ประกาศโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 

เร่ือง  ก าหนดมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ของโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลเพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

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

             ด้วยโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีภารกิจจัดการศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  โดยใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นเครื่องมือส าคัญในการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อให้
นักเรียนบรรลุถึงซึ่งคุณลักษณะตามท่ีหลักสูตรก าหนด  และเป็นไปตามเจตนารมณ์วัตถุประสงค์การจัดการศึกษา
ของชาติ  พร้อมตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง และเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  และขับเคล่ือนด้วยแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติประจ าปี เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐาน
เป็นท่ียอมรับท่ัวไป 
 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีกระทรวงประกาศไว้ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ครอบคลุมสาระการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ รวมท้ัง
สอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียน ชุมชนและท้องถิ่น ส าหรับใช้ด าเนินงานและประเมินคุณภาพระบบการประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียนท่ีครอบคลุมตัวบ่งช้ีตามกฎกระทรวงฯ ตามนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จ านวน ๓  มาตรฐาน  ดังต่อไปนี้ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑  มีจ านวน ๓ มาตรฐาน  ได้แก่ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

รายละเอียดแต่ละมาตรฐาน มีดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็น  
และแก้ปัญหา 
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
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๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
    
      ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 
 

(นายบุญภพ  จันทมัตตุการ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล                        

 
 
 
 
 
 

(นายพนม   ศรีแสนปาง) 

         ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 
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หน้า ๕๕ 

 

 
มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพือ่การประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ปีการศึกษา 2563 

 
มาตรฐานการศึกษา/ ประเด็น

การพิจารณา 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ  
ค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 

เกณฑ์การพิจารณา/ร่องรอยหลักฐาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) ผู้เรียนมีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การส่ือสาร และ
การคิดค านวณ 

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความสามารถทาง
ภาษาไทยในการอ่าน การเขียน และการส่ือสาร 
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  

- การค านวณหาร้อยละของผู้เรียนทุกระดับช้ันท่ีผ่าน
การคัดกรองการอ่านการเขียน ในระดับ ดีมาก  กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย 

 2. ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความสามารถทาง
ภาษาต่างประเทศในการอ่าน การเขียน และการ
ส่ือสาร ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  

- การค านวณหาร้อยละของผู้เรียนทุกระดับช้ัน 
ในรายวิชาภาษาต่างประเทศ ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ระดับ 3 
ขึ้นไป 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

 3. ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความสามารถ 
ในการคิดค านวณ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  

- การค านวณหาร้อยละของผู้เรียนทุกระดับช้ัน 
ในรายวิชาคณิตศาสตร์ที่มีผลสัมฤทธิ์ระดับ 3 ขึ้นไป 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

2) ผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณอภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และแก้ไขปัญหา 

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ  
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  

- การค านวณหาร้อยละของผู้เรียนทุกระดับช้ันท่ีมีผล
การประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนด้าน
ความสามารถในการคิด ระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไป ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 2. ผู้เรียนร้อยละ 80 ข้ึนไป มีความสามารถ 
ในการอภิปรายและแลกเปล่ียนความคิดเห็น  
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  

- การค านวณหาร้อยละของผู้เรียนทุกระดับช้ัน 
ท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
ด้านความสามารถในการส่ือสารและการใช้ 
ทักษะชีวิต ระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไป 
 

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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หน้า ๕๖ 

 

มาตรฐานการศึกษา/ ประเด็น
การพิจารณา 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ  
ค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 

เกณฑ์การพิจารณา/ร่องรอยหลักฐาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 3. ผู้เรียนร้อยละ 80 ข้ึนไป มีความสามารถ 
ในการแก้ไขปัญหา ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  

- การค านวณหาร้อยละของผู้เรียนทุกระดับช้ัน 
ท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
ด้านความสามารถในการแก้ไขปัญหา 
ระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไป 

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3) ผู้เรียนมีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความสามารถในสร้าง
นวัตกรรม เช่น โครงงาน ผลผลิต หรือช้ินงานได้ 
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  

- การค านวณหาร้อยละของนักเรียน ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ท่ีมีโครงงาน/ผลผลิต/
ช้ินงาน ส าเร็จ 

ครูประจ าวิชา 

 2. ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความสามารถอธิบาย
ขั้นตอนการท างานและ ผลงานท่ีเกิดขึ้นทั้งส่วนท่ีดี
และส่วนท่ีมีข้อบกพร่องได้  
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  

- การค านวณหาร้อยละของนักเรียน ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ท่ีมีผลการเรียนรายวิชา
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) ระดับ 
3 ขึ้นไป 

ครูประจ าวิชา 

 3. ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีการเผยแพร่นวัตกรรม 
เช่น โครงงาน ผลผลิต หรือช้ินงาน 

- การค านวณหาร้อยละของนักเรียน ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ท่ีมีมีการเผยแพร่ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ 

ครูประจ าวิชา 

4) ผู้เรียนมีความสามารถในการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความสามารถ 
ในการใช้เทคโนโลยีและการส่ือสาร  
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  

- การค านวณหาร้อยละของผู้เรียนทุกระดับช้ัน 
ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ระดับ 3 ขึ้น
ไป 

ครูประจ าวิชา 

5) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

1. ผู้เรียนร้อยละ 50 ข้ึนไป มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทุกรายวิชา ในระดับ 3 ขึ้นไป  

- การค านวณหาร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการเรียน
ทุกรายวิชา ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ระดับ 3 ขึ้นไป 

ครูประจ าวิชา 

 2. ผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ร้อยละ 
10 มีคะแนนเฉล่ียการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉล่ีย
ระดับประเทศ ทุกรายวิชาท่ีสอบ 

- การค านวณหาร้อยละของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 3 และ 6 ท่ีมีคะแนนเฉล่ียการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) สูงกว่า
ค่าเฉล่ียระดับประเทศ ทุกรายวิชาท่ีสอบ 

ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น

พื้นฐาน (O-NET) 
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หน้า ๕๗ 

 

มาตรฐานการศึกษา/ ประเด็น
การพิจารณา 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ  
ค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 

เกณฑ์การพิจารณา/ร่องรอยหลักฐาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

6) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน  
และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

1. ผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ร้อยละ 
80 ขึ้นไป มีความรู้และทักษะพื้นฐานเพื่อใช้ในการ
เลือกศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นหรือใช้ในการประกอบ
อาชีพ 

- การค านวณหาร้อยละของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเลือกศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้นและเลือกประกอบอาชีพ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยม
ท่ี ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ระดับยอดเย่ียม ขึ้นไป  

- ค านวณหาร้อยละของนักเรียนท่ีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับยอดเย่ียมข้ึนไป กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 2. ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มาโรงเรียนเช้าทันเวลา
ท่ีก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

- ค านวณหาร้อยละของนักเรียนท่ีผลการติดตาม การมา
โรงเรียนเช้าทันเวลาท่ีก าหนด ร้อยละ 60 ข้ึนไป กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 3. ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป เข้าเรียนตามตาราง
เรียนท่ีก าหนด ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

- ค านวณหาร้อยละของนักเรียนท่ีผลการติดตาม 
การเข้าเรียนตามตารางเรียนท่ีก าหนด ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 4. ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีผลการประเมินการ
รักษาความสะอาดห้องเรียนและเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 
มีระดับความสะอาด ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

- ค านวณหาร้อยละของนักเรียนท่ีผลการการรักษา
ความสะอาดห้องเรียนและเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ มี
ระดับความสะอาด ร้อยละ 60  
ขึ้นไป 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 6. ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีบัญชีการออมเงินผ่าน
ธนาคารโรงเรียน โดยมีเงินฝากไม่น้อยกว่า 200 
บาทต่อปี 

- ค านวณหาร้อยละของนักเรียนท่ีออมเงินกับ
ธนาคารโรงเรียน โดยมีเงินฝากมากกว่า 200 บาท
ต่อปี  

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 5. ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป ผ่านการประเมินการ
ประพฤติการปฏิบัติตน ตามระเบียบวินัยของ
โรงเรียน โดยมีคะแนนสะสมต้ังแต่ +1 ข้ึนไป 

- ค านวณหาร้อยละของนักเรียนท่ีผลการประเมินการ
ประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของโรงเรียน โดยมี
คะแนนต้ังแต่ +1 ข้ึนไป 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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หน้า ๕๘ 

 

มาตรฐานการศึกษา/ ประเด็น
การพิจารณา 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ  
ค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 

เกณฑ์การพิจารณา/ร่องรอยหลักฐาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น 
และความเป็นไทย 

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความภูมิใจในท้องถิ่น 
และเห็นคุณค่าของ ความเป็นไทย ระดับคุณภาพ 
ยอดเย่ียม ขึ้นไป  

- ค านวณหาร้อยละของนักเรียนท่ีมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่น และเห็นคุณค่าของ ความเป็นไทย ระดับ
คุณภาพ ยอดเย่ียม ขึ้นไป 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
 2. ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างน้อย 5 กิจกรรม/ปี
การศึกษา 

- ค านวณหาร้อยละ ของนักเรียนท่ีมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างน้อย 5 กิจกรรม/ปี
การศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
 3. ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์ประเพณีและ วัฒนธรรมไทย อย่างน้อย 5 
กิจกรรม/ปีการศึกษา 

- ค านวณหาร้อยละ ของนักเรียนท่ีมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย อย่างน้อย 5 
กิจกรรม/ปีการศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
3) ผู้เรียนยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกัน 
บนความแตกต่างและ 
หลากหลาย 

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีส่วนร่วมในการ
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน  

- ค านวณหาร้อยละ ของนักเรียนท่ีมีส่วนร่วมในการ
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 2. ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีส่วนร่วมเข้าร่วมการ
เลือกตั้งคณะกรรมการ ห้องเรียน 

- ค านวณหาร้อยละ ของนักเรียนท่ีส่วนร่วมเข้าร่วม
การเลือกตั้งคณะกรรมการ ห้องเรียน 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 3. ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีพฤติกรรมอยู่ในกลุ่ม
ปกติ ตามระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน 

- ค านวณหาร้อยละ ของนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมอยูใ่น
กลุ่มปกติ ตามระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน 

- กลุ่มบริหารงานบุคคล 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานแนะแนว 

 4. ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป สามารถยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกับผู้อื่นบนความแตกต่างและหลากหลาย ระดับ 
ยอดเย่ียม ขึ้นไป 

- ค านวณหาร้อยละของผู้เรียนท่ีมีการยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกับผู้อื่นบนความแตกต่างและหลากหลาย ระดับ
ยอดเย่ียม ขึ้นไป 

- กลุ่มบริหารงานบุคคล 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานแนะแนว 

4) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม 

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีน้ าหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐานของ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข  

- ค านวณหาร้อยละของนักเรียนท่ีผลการติดตาม มี
น้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

- กลุ่มสาระการเรียนรู ้
สุขศึกษาและพลศึกษา 
- งานอนามัยโรงเรียน 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                         โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอด็ 

 

หน้า ๕๙ 

 

มาตรฐานการศึกษา/ ประเด็น
การพิจารณา 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ  
ค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 

เกณฑ์การพิจารณา/ร่องรอยหลักฐาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 2. ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป ผ่านการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ มาตรฐานของกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุขหรือ กรมพลศึกษา 
หรือ ส านักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

- ค านวณหาร้อยละของนักเรียน ท่ีผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข หรือกรมพลศึกษาหรือ
ส านักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้    
สุขศึกษาและพลศึกษา 

 3. ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีสุขภาวะจิตสังคม 
ระดับ ยอดเย่ียม ขึ้นไป 

- ค านวณหาร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการประเมิน 
การมีสุขภาวะจิตสังคม อยู่ในระดับ ยอดเย่ียมข้ึนไป 

- กลุ่มบริหารงานบุคคล 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานแนะแนว 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธ
กิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

1. สถานศึกษาก าหนดเป้าหมายของสถานศึกษา
สอดคล้องกับความต้องการ ของชุมชน ท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของ 
รัฐบาลและต้นสังกัด ท่ีเป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อ
การเปล่ียนแปลง ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม  

- สถานศึกษามีผลการประเมินแผนกลยุทธ์     มี
เป้าหมายท่ีชัดเจน สอดคล้องกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ 
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาชาติ นโยบายของ รัฐบาลและต้น
สังกัด เป็นไปได้และทันต่อการเปล่ียนแปลง ระดับ
คุณภาพ ยอดเย่ียม 

- ทีมบริหาร 
- คณะกรรมการงาน
หลักสูตร 
- คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

 2. สถานศึกษาก าหนดวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา
สอดคล้องกับความต้องการ ของชุมชน ท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาตินโยบายของ 
รัฐบาลและต้นสังกัด ท่ีเป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อ
การเปล่ียนแปลง ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

- สถานศึกษามีผลการประเมินแผนกลยุทธ์       มี
วิสัยทัศน์ท่ีชัดเจน สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ 
นโยบายของ รัฐบาลและต้นสังกัด เป็นไปได้และทัน
ต่อการเปล่ียนแปลงระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

- ทีมบริหาร 
- คณะกรรมการงาน
หลักสูตร 
- คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

 3. สถานศึกษาก าหนดพันธกิจของสถานศึกษา
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ความต้องการ ของชุมชน 
ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ 
นโยบายของ รัฐบาลและต้นสังกัด ท่ีเป็นไปได้ในการ

- สถานศึกษามีผลการประเมินแผนกลยุทธ์      มี
พันธกิจท่ีชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาชาติ นโยบายของ รัฐบาลและต้น

- ทีมบริหาร 
- คณะกรรมการงาน
หลักสูตร 
- คณะกรรมการ



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                         โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอด็ 

 

หน้า ๖๐ 

 

มาตรฐานการศึกษา/ ประเด็น
การพิจารณา 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ  
ค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 

เกณฑ์การพิจารณา/ร่องรอยหลักฐาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ปฏิบัติ ทันต่อการเปล่ียนแปลง ระดับคุณภาพ     
ยอดเย่ียม 

สังกัด เป็นไปได้และทันต่อการเปล่ียนแปลงระดับ
คุณภาพ ยอดเย่ียม 

สถานศึกษา 

2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ 
ของสถานศึกษา 

1. สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาและ 
ค่าเป้าหมายการพัฒนา คุณภาพการศึกษาเป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีกระทรวง 
ศึกษาธิการประกาศใช้ ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

- สถานศึกษามีผลการตรวจสอบติดตาม ได้ก าหนด
มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ ระดับ
คุณภาพ ยอดเย่ียม 

- ทีมบริหาร 
- คณะกรรมการงาน
ประกันคุณภาพภายใน 
- คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

 2. สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้น คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

- สถานศึกษามีผลการตรวจสอบติดตาม  
ได้จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ท่ีมุ่งเน้น คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับคุณภาพ    ยอดเย่ียม 

- ทีมบริหาร 
- คณะกรรมการงาน
ประกันคุณภาพภายใน 
- คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

 3. สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษาของ สถานศึกษา ระดับคุณภาพ 
ยอดเย่ียม 

- สถานศึกษามีผลการตรวจสอบติดตาม ด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาของ 
สถานศึกษา ระดับคุณภาพ   ยอดเย่ียม 

- ทีมบริหาร 
- คณะกรรมการงาน
ประกันคุณภาพภายใน 
- คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

 4. สถานศึกษาด าเนินการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษา ระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป 

-สถานศึกษามีการด าเนินการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ภายใสถานศึกษา อย่าง
เป็นระบบระดับคุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป 

- ทีมบริหาร 
- คณะกรรมการงาน
ประกันคุณภาพภายใน 
- คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                         โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอด็ 

 

หน้า ๖๑ 

 

มาตรฐานการศึกษา/ ประเด็น
การพิจารณา 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ  
ค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 

เกณฑ์การพิจารณา/ร่องรอยหลักฐาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 5. สถานศึกษาติดตามผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาให้มี คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป 

-สถานศึกษามีการติดตามผลการด าเนินงานเพื่อ
พัฒนาสถานศึกษาให้มี คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา เป็นไปตามเป้าหมาย ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
ขึ้นไป (ร้อยละ 70 ข้ึนไป) 

- ทีมบริหาร 
- คณะกรรมการงาน
ประกันคุณภาพภายใน 
- คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

 6. สถานศึกษาจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ตามมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป 

-สถานศึกษามีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ตามมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา มี
สาระครบถ้วนตามรูปแบบท่ีก าหนด ระดับคุณภาพ 
ยอดเย่ียม 

- คณะกรรมการงาน
ประกันคุณภาพภายใน 

 7. สถานศึกษาจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ระดับ คุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป 

-สถานศึกษามีการน าผลการประเมินมาตรฐาน 
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ระดับ คุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป 

- ทีมบริหาร 
- คณะกรรมการงาน
ประกันคุณภาพภายใน 

 8. สถานศึกษาจัดท าระบบการนิเทศภายใน
สถานศึกษา ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป 

-สถานศึกษามีการนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบ ครอบคลุม ต่อเน่ือง ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ข้ึนไป 

- ทีมบริหาร 
- คณะกรรมการงาน
ประกันคุณภาพภายใน 

 9. สถานศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(SDQ) ของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม  

-สถานศึกษา มีการด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน (SDQ) ของสถานศึกษา  ครบทุกข้ันตอน
ครอบคลุมนักเรียนทุกคน  ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

- ฝ่ายปกครอง 
- กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 10.สถานศึกษามีการบริหารอัตราก าลังเป็นไปตาม
เกณฑ์ ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

-สถานศึกษามีการบริหารอัตราก าลังเป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

- ฝ่ายปกครอง 
- กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 11.สถานศึกษามีการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
เป็นไปตามเกณฑ์ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ข้ึนไป 

-สถานศึกษามีการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพ ระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ ข้ึนไป 

- ทีมบริหาร 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                         โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอด็ 

 

หน้า ๖๒ 

 

มาตรฐานการศึกษา/ ประเด็น
การพิจารณา 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ  
ค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 

เกณฑ์การพิจารณา/ร่องรอยหลักฐาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

3) ด าเนินการพัฒนาวิชาการท่ี
เน้น คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม 
หลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

1. สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียน ระดับ คุณภาพ ยอดเย่ียม  

-สถานศึกษา มีการปรับปรุง ทบทวนการใช้หลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เหมาะสมกับ
บริบท และทันต่อการเปล่ียนแปลง ระดับ คุณภาพ 
ยอดเย่ียม 

- ทีมบริหาร 
- คณะกรรมการงาน
หลักสูตร 

 2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียน ระดับ คุณภาพ ยอดเย่ียม 

-สถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ครอบคลุมนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ระดับ คุณภาพ 
ยอดเย่ียม 

- ทีมบริหาร 
- คณะกรรมการงาน
หลักสูตร 
 

 3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป 

-สถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมการเรียนบูรณาการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครบทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป 

- ทีมบริหาร 
- คณะกรรมการงาน
หลักสูตร 
- หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

 4. สถานศึกษาจัดระบบนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป 

-สถานศึกษา มีการจัดนิเทศการจัดการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ ครอบคลุมครู ผู้สอนทุกคน ระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ ขึ้นไป 

- ทีมบริหาร 
- คณะกรรมการงาน
หลักสูตร 
- หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มี 
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาร้อยละ 80 ขึ้นไป มีการพัฒนาความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพตามมาตรฐาน ต าแหน่ง อย่าง
น้อย 18 ช่ัวโมง/สัปดาห์ แต่ละภาคเรียน ระดับ 
คุณภาพ ยอดเย่ียม 

-ค านวณร้อยละของครูที่มีช่ัวโมงการสอนและปฏิบัติ
หน้าท่ีอย่างน้อย 18 ช่ัวโมง/สัปดาห์ แต่ละภาค
เรียน ระดับ คุณภาพ ยอดเย่ียม 

- กลุ่มบริหารวิชาการ 
- กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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หน้า ๖๓ 

 

มาตรฐานการศึกษา/ ประเด็น
การพิจารณา 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ  
ค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 

เกณฑ์การพิจารณา/ร่องรอยหลักฐาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้พัฒนาตนเอง 
อย่างน้อย 12 ช่ัวโมง/ปีการศึกษา ระดับ คุณภาพ 
ยอดเย่ียม 

-ค านวณร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาตาม
หลักสูตรฯ อย่างน้อย 12 ช่ัวโมง/ปีการศึกษาระดับ 
คุณภาพ ยอดเย่ียม  

- ครูทุกคน 
- วิชาการ 

 3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูร้อยละ 80 
ขึ้นไป น ากิจกรรม ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้
ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของ ผู้เรียน ระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป 

-ค านวณร้อยละของครูเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (PLC) อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ช่ัวโมง 
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป 

- ครูทุกคน 
- วิชาการ 

5) จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ และสังคมท่ีเอื้อต่อการ
จัดการ เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

1. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ภายในท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้และ มี ความปลอดภัย ระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ ขึ้นไป  

-สถานศึกษามีผลการตรวจติดตาม มีแหล่งเรียนรู้
ภายในท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย
และเพียงพอ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป 

งานอาคาร/สถานท่ี 

 2. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ภายนอกท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้และ มีความปลอดภัย ระดับคุณภาพ 
ยอดเย่ียม 

-สถานศึกษามีผลการตรวจติดตาม มีแหล่งเรียนรู้
ภายนอกท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย
และเพียงพอ ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

งานอาคาร/สถานท่ี 

 3. สถานศึกษามีภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน 
หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป 

-สถานศึกษา มีผลการการตรวจติดตามมีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป 

- คณะกรรมการงาน
หลักสูตร 
- หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

 4. สถานศึกษาด าเนินกิจกรรม 5ส. ระดับคุณภาพ ดี
เลิศ ขึ้นไป 

-สถานศึกษา มีผลการประเมินการด าเนินงาน
กิจกรรม 5 สอย่างเป็นระบบมีคุณภาพ ระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป 
 
 

- ครูทุกคน 
- งานอาคาร/สถานท่ี 
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หน้า ๖๔ 

 

มาตรฐานการศึกษา/ ประเด็น
การพิจารณา 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ  
ค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 

เกณฑ์การพิจารณา/ร่องรอยหลักฐาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

6)จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนรู้ 

1. สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการ ท่ีทันสมัย เพียงพอ ระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ ขึ้นไป 

-สถานศึกษา มีผลการตรวจติดตามการจัดระบบ
เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ ท่ี
ทันสมัย เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ระดับคุณภาพ ดี
เลิศ ขึ้นไป 

- งานส่ือและเทคโนโลยี 
- วิขาการ 
- หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

 2. สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยี เพื่อการจัดการ
เรียนรู้ ท่ีทันสมัย เพียงพอ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ขึ้น
ไป 

-สถานศึกษา มีผลการตรวจติดตามการจัดระบบ
เทคโนโลยี เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ ท่ีทันสมัย 
เพียงพอ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป 

- งานส่ือและเทคโนโลยี 
- วิชาการ 
- หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

 3. สถานศึกษา มีเว็บไซต์ Facebookกลุ่ม line เพื่อ
สนับสนุนการบริการจัดการและ การจัดการศึกษา 
ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

-สถานศึกษา มีผลการตรวจสอบติดตาม ประเมิน
การใช้เว็บไซต์ Facebook กลุ่ม line เพื่อสนับสนุน
การบริการจัดการและ การจัดการศึกษา ระดับ
คุณภาพ ยอดเย่ียม 

- ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์
โรงเรียน 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
1) การจัดการเรียนรู้ผ่าน 
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน 
ชีวิตได้ 

1. ครูร้อยละ 100 มีการวิเคราะห์หลักสูตร ก าหนด
ตัวชี้วัด โครงสร้าง ค าอธิบายรายวิชา แผนการ
จัดการเรียนรู้ตรงตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับ 
คุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป  

-ค านวณร้อยละของครู มีการวิเคราะห์หลักสูตร 
ก าหนดตัวชี้วัด โครงสร้าง ค าอธิบายรายวิชา 
แผนการจัดการเรียนรู้ตรงตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับ คุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป 
- ตารางวิเคราะห์หลักสูตร – โครงสร้าง 
- ค าอธิบายรายวิชา  - แผนการจัดการเรียนรู้ 

ครูทุกคนของโรงเรียน
สุวรรณภูมิพิทยไพศาล

ทุกคน 

2) ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ 
เรียนรู ้

1. ครูร้อยละ 100 ขึ้นไป มีการใช้ส่ือเทคโนโลยีใน
การสร้างนวัตกรรม 

-ค านวณร้อยละของครู ท่ีมีการใช้ส่ือเทคโนโลยีใน
การสร้างนวัตกรรม 
ระดับ คุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป 
ส่ือเทคโนโลยี 

ครูทุกคนของโรงเรียน
สุวรรณภูมิพิทยไพศาล

ทุกคน 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                         โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอด็ 

 

หน้า ๖๕ 

 

มาตรฐานการศึกษา/ ประเด็น
การพิจารณา 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ  
ค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 

เกณฑ์การพิจารณา/ร่องรอยหลักฐาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 2. ครูร้อยละ 100  มีการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน 
อย่างน้อย 4 แหล่ง ระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ ขึ้นไป 

-ค านวณร้อยละของครู ท่ีใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน ใน
การจัดการเรียนรู้ อย่างน้อย 4 แหล่ง ขึ้นไป/ปี
การศึกษา 

ครูทุกคนโรงเรียน
สุวรรณภูมิพิทยไพศาล

ทุกคน 
 3. ครูร้อยละ 100  มีการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอก 

อย่างน้อย 4 แหล่ง ระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ ขึ้นไป 

-ค านวณร้อยละของครู ท่ีใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอก ใน
การจัดการเรียนรู้  
อย่างน้อย 4 แหล่ง ขึ้นไป/ปีการศึกษา 

ครูทุกคนโรงเรียน
สุวรรณภูมิพิทยไพศาล

ทุกคน 
 4. ครูร้อยละ 100  มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ปราชญ์ชาวบ้าน หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดการ
เรียนรู้ อย่างน้อย 4 แหล่ง 
ขึ้นไป/ปีการศึกษา 

-ค านวณร้อยละของครู ท่ีใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ปราชญ์ชาวบ้าน หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดการ
เรียนรู้ อย่างน้อย 4 แหล่งขึ้นไป/ปีการศึกษาในการ
จัดการเรียนรู้ อย่างน้อย 4 แหล่ง ขึ้นไป/ปีการศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้แต่
ละกลุ่มของโรงเรียน

สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
ทุกคน 

 5. ครูร้อยละ 100  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง จากส่ือ เทคโนโลยี ข้อมูล
สารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา ท้องถิ่น 
อย่างน้อย 4 แหล่งขึ้นไป/ปีการศึกษา 

-ค านวณร้อยละของครู ท่ีให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง จากส่ือ เทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศ 
แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา ท้องถิ่น อย่างน้อย 4 
แหล่งขึ้นไป/ปีการศึกษา 

ครูทุกคนโรงเรียน
สุวรรณภูมิพิทยไพศาล

ทุกคน 

3) มีการบริหารจัดการช้ันเรียน 
เชิงบวก 

1. ครูร้อยละ 100 มีการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้เรียนโดยผ่าน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
ท้ังในและนอกห้องเรียน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป  

-ค านวณร้อยละของครู ท่ีมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้นักเรียนปฏิบัติร่วมกัน ท้ังภายในห้องและนอก
ห้องเรียน 
- การเช็คช่ือ ระบบ to school 

ครูทุกคน/ครูที่ปรึกษา
โรงเรียนสุวรรณภูมิ
พิทยไพศาลทุกคน 

 2. ครูร้อยละ 100  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการสร้างวินัย ข้อตกลงและแนวปฏิบัติตนในการ
อยู่ร่วมกัน ระดับคุณภาพ  
ดีเลิศ ขึ้นไป 

-ค านวณร้อยละของครู ท่ีมีการสร้างข้อตกลงร่วมกัน 
เพื่อการปฏิบัติในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
- ระเบียบข้อตกลงในห้องเรียน 
- เวรประจ าวัน 
- บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ 

ครูทุกคน/ครูที่ปรึกษา
โรงเรียนสุวรรณภูมิ
พิทยไพศาลทุกคน 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                         โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอด็ 

 

หน้า ๖๖ 

 

มาตรฐานการศึกษา/ ประเด็น
การพิจารณา 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ  
ค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 

เกณฑ์การพิจารณา/ร่องรอยหลักฐาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 3. ครูร้อยละ 100 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกนัอย่างมี
ความสุข ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป 

-ค านวณร้อยละของครู ผลการประเมินการจัด
กิจกรรมเรียนรู้ให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้และเรียน
ร่วมกันอย่างมีความสุข ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป  
- แบบบันทึกรักการอ่าน 

ครูทุกคน/ครูที่ปรึกษา
โรงเรียนสุวรรณภูมิ
พิทยไพศาลทุกคน 

4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน 
อย่างเป็นระบบและน าผลมา 
พัฒนาผู้เรียน 

1. ครูร้อยละ 100 ด าเนินการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพ การเรียนรู้ของผู้เรียน 
อย่างเป็นระบบ  

-ค านวณร้อยละของครู ผลการตรวจสอบติดตาม 
การวางแผน ด าเนินการ และรายงานผลการ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป 
- การรายงานผลการเรียน 
- ปพ.5 
- sgs 

ครูทุกคน/ครูที่ปรึกษา
โรงเรียนสุวรรณภูมิ
พิทยไพศาลทุกคน 

 2. ครูร้อยละ 100 มีการออกแบบและสร้าง
เครื่องมือส าหรับการวัดผล และประเมินผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างน้อย 3 วิธีขึ้นไป 

-ค านวณร้อยละของครู ผลการตรวจสอบติดตาม 
การวัดประเมินผลการเรียนรู้ ใช้เครื่องมือและวิธีการ
วัด อย่างน้อย 3 วิธีขึ้นไป 
- แบบทดสอบ 
- การปฏิบัติจริง 

ครูทุกคน/ครูที่ปรึกษา
โรงเรียนสุวรรณภูมิ
พิทยไพศาลทุกคน 

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
ใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

- ครูร้อยละ 100 มีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ใน
การขัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการ PLC  
- ครูร้อยละ 100 มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์
และปัญหาการจัดช้ันเรียน ติดตามพฤติกรรม
นักเรียนกลุ่มเส่ียง 
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

-ค านวณร้อยละของครู มีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ใน
การขัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการ PLC  
-ค านวณร้อยละของครูการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
ปัญหาการจัดช้ันเรียน ติดตามพฤติกรรมนักเรียนกลุ่ม
เสี่ยงสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

- การประชุม/ภาพถ่าย 
- บันทึกการประชุม 

ครูทุกคน/ครูที่ปรึกษา
โรงเรียนสุวรรณภูมิ
พิทยไพศาลทุกคน 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                         โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอด็ 

 

หน้า ๖๗ 

 

 
ค่ามาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 

ระดับคุณภาพ คะแนน 3 คะแนน คะแนน 5 คะแนน 
คะแนน 100 

คะแนน 
การปฏิบัติ 5 ข้อ การปฏิบัติ 6 ข้อ การปฏิบัติ 8 ข้อ 

ยอดเยี่ยม(5) 2.40-3.00 4.00-5.00 80.00-100.00 ท าได้ 5 ข้อ ท าได้ 6 ข้อ ท าได้ 8 ข้อ 

ดีเลิศ (4) 2.10-2.39 3.50-3.99 70.00-79.99 ท าได้ 4 ข้อ ท าได้ 5 ข้อ ท าได้ 7 ข้อ 

ดี (3) 1.80-2.09 3.00-3.49 60.00-69.99 ท าได้ 3 ข้อ ท าได้ 4 ข้อ ท าได้ 5-6 ข้อ 

ปานกลาง (2) 1.50-1.79 2.50-2.99 50.00-59.99 ท าได้ 2 ข้อ ท าได้ 3 ข้อ ท าได้ 3-4 ข้อ 

ก าลังพัฒนา (1) 0.00-1.49 0.00-2.49 0.00-49.99 ท าได้ 1 ข้อ ท าได้ 1-2 ข้อ ท าได้ 1-2 ข้อ 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                         
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 

หน้า ๖๘ 

 

 
ค าสั่งโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 

ท่ี  ๑๘๔/๒๕๖๔ 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

………………………………………………….. 
           เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลเป็นไปอย่างต่อเนื่องตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน ซึ่งมีการประเมินผล ติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนจาก
บุคคลากรภายใน และผู้ทรงคุณวุฒิ รายงานผลต่อหน่วยงานต้นสังกัด และชุมชน น าผลการตรวจสอบภายในมา
เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในปีต่อไป  ดังนั้นเพื่อให้ระบบพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
สุวรรณภูมิพิทยไพศาลด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 
๒๕๔๒ มาตรา ๔๘ “การประกันคุณภาพภายใน” โรงเรียนจึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
๑.๑ นายบุญภพ  จันทมัตตุการ  ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายพงศ์พันธ์  เพชรไพร  รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นางรุ่งนภา  มาศจันทร์  รองประธานกรรมการ 
๑.๔ นายพงศกร  โสรถาวร  รองประธานกรรมการ 
๑.๕ นางสุวรรณ  ถาพร  กรรมการ 
๑.๖ นายณรงค์  วินทะไชย  กรรมการ 
๑.๗ นายขจรศักด์ิ  ศรีประสาร  กรรมการ 
๑.๘ นางสาววสุปัณฑิตา  พวงศรี  กรรมการและเลขนุการ 
๑.๙ นายสุเทพ  ชัชวาลย์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑.๑๐ นางศุภาพิชญ์  หลักค า  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่ ๑) นิเทศแนะน า ก ากับ ติดตาม ควบคุมดูแล และให้ขวัญก าลังใจ คณะกรรมการด าเนินงานให้  
สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมาย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ๒) สนับสนุนข้อมูล ข้อมูลสารสนเทศ แผนพัฒนางาน การปฏิบัติงานตามภารกิจ ผลงาน ช้ินงานท่ีฝ่าย
งานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ด าเนินการตลอดปีการศึกษา 

๒. คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลฯและจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๒.๑ นางสาวสุปัณฑิตา  พวงศรี ประธานกรรมการ 
๒.๒ นายสุเทพ  ชัชวาลย์ รองประธานกรรมการ 
๒.๓ นางสาววรารัตน ์ สีปัดถา   กรรมการ 
๒.๔ นางสาวพรพิชชา  หลักค า กรรมการ 
๒.๕ นางสาวขวัญวิไล  บุตรภักดี กรรมการ     
๒.๖ นางสาวอภิชญา สีลาน กรรมการ    
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๒.๗ นางสาวจ าปี เบ้าช้างเผือก กรรมการ 
๒.๘ นายศุภชัย จันทร์ค า กรรมการ     
๒.๙ นางสาวปภัสราภรณ์  ดีพลงาม กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาวจารุวรรณ  จันทมัตตุการ กรรมการ 
๒.๑๑ นางสุกัญญา  สัมฤทธิ์ กรรมการ                 
๒.๑๒ นางศุภาพิชญ์  หลักค า กรรมการและเลขานุการ 
๒.๑๓ นางสาวลักขณา  ตะราษี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

     หน้าที่  ๑) รวบรวมข้อมูล สารสนเทศท่ีได้จากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแต่ละมาตรฐาน  
               จัดระบบข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิง 

๒) นิเทศแนะน า สนับสนุนด้านข้อมูลเอกสาร แก่คณะกรรมการแต่ละมาตรฐานเพื่อเป็นแนวทางใน  
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแต่ละมาตรฐาน 
๓) จัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีและรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและชุมชน 
 

๓. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
        มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

๑. นางสาวสุปัณฑิตา  พวงศรี    ประธานกรรมการ 
๒. นายสุเทพ  ชัชวาลย์    รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวดอกไม้  ธรศรี    กรรมการ 
๔. นายเจริญสุข  แสวง                               กรรมการ 
๕. นางสาวทัศนีย์  ประราศรี    กรรมการ 
๖. นางยุพาพิน  พวงศรี             กรรมการ 
๗. นางพนิตนนัท์  บุตรหินกอง             กรรมการ 
๘. นายนรินทร์   ถนัดค้า                       กรรมการ 
๙. นางจันทร์สิริ  แก้วกัญญา                           กรรมการ 
๑๐. นายชวลิต   พาระแพน    กรรมการ 
๑๑. นางสาวนุชรัช  เพชรดี                      กรรมการ 
๑๒. นางสาวดอกไม้  ธรศรี    กรรมการ 
๑๓. นางสาวนฤมล  เภาสระคู   กรรมการ 
๑๔. นางสุวรีย์  อาจพรม    กรรมการ 
๑๕. นางสาวนภาพร   วงศ์ขุมดิน   กรรมการ 
๑๖. นายพงษ์พันธ์  จันทร์หนองสรวง   กรรมการ        
๑๗. นายวิระชัย  อ่ าศรี    กรรมการ         
๑๘. นางจินตนา  จิตจ านงค์             กรรมการ  
๑๙. นางสาวรุจิรา  มรกตอัมพรกุล   กรรมการ  
๒๐. นายอรุณ  ฤทธิ์มนตรี    กรรมการ 
๒๑. นางสาวลักขณา  ตะราษี    กรรมการ 
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๒๒. นางอรดี  วงศ์น้ าค า    กรรมการ    
๒๓. นางกิตติกานต์  เศษโถ    กรรมการ     
๒๔. นางรุ่งอรุณ  ศรีสนาม    กรรมการ  
๒๕. นายชัยวัฒน์  ยลรดีโฆษิต                              กรรมการ 
๒๖. นายณรงค์ฤทธิ์ นามเขต    กรรมการ 
๒๗. นางสาวเพชรลดา  ดอนกลาง   กรรมการ 
๒๘. นางสาวทิพวรรณ ช านาญจันทร์   กรรมการ 
๒๙. นางรัชนีวรรณ  ใจเมือง                   กรรมการและเลขานุการ 
๓๐. นางสาวพรพิชชา  หลักค า   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

               ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

๑.  นางสาวสุปัณฑิตา  พวงศรี   ประธานกรรมการ 
๒.  นายสุเทพ  ชัชวาลย์    รองประธานกรรมการ 
๓.  นางสาวดอกไม้  ธรศรี    กรรมการ 
๔.  นายเจริญสุข  แสวง                               กรรมการ 
๕.  นางสาวทัศนีย์  ประราศรี    กรรมการ 
๖.  นางยุพาพิน  พวงศรี             กรรมการ 
๗.  นางพนิตนันท์  บุตรหินกอง             กรรมการ 
๘.  นายนรินทร์   ถนัดค้า                       กรรมการ 
๙.  นางจันทร์สิริ  แก้วกัญญา              กรรมการ 
๑๐.  นายชวลิต   พาระแพน    กรรมการ 
๑๑.  นางสาวนุขรัช  เพชรดี                      กรรมการ 
๑๒.  นางสาวอุไรวรรณ  งาสาร               กรรมการ 
๑๓.  นางสาวศิรินภา  นามโน   กรรมการ 
๑๔.  นางสาวเนาวรัตน์  ค าภักดี   กรรมการ 
๑๕.  นางสาวภัทราพร  ดลเจือ   กรรมการ 
๑๖.  นางเนตรฤทัย  วงศ์หนองหว้า   กรรมการ 
๑๗.  นางนัฎฐณิชา  แก้วศรีเมือง   กรรมการ 
๑๘.  นางสาววินิดา  คามจังหาร   กรรมการ 
๑๙.  นางนรินทร์   บุตรโท    กรรมการ 
๒๐.  นายเรืองศักดิ์  โชติขันธ์    กรรมการ 
๒๑.  นางสาวขวัญวิไล บุตรภักดี   กรรมการ 
๒๒.  นางพรจิต  สอนโกษา    กรรมการ 
๒๓.  นางอรอินทร์  ชคัตตรัย         กรรมการ 
๒๔.  นางนิศานาถ  โกฏิแสน    กรรมการ 
๒๕. นางสาวปองขวัญ  บินขุนทด   กรรมการ 
๒๖.  นางสาวเนตรนภา  ศรีเทศ   กรรมการ  
๒๗.  ครูผู้สอนทุกระดับ    กรรมการ        
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๒๘.  นางสาวนฤมล   เภาสระคู                            กรรมการและเลขานุการ 
๒๙.  นางสาววิลาวัลย์  จันทริมา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

           ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
                 ๑. นางสาวสุปัญฑิตา  พวงศรี   ประธานกรรมการ 

 ๒. นายสุเทพ  ชัชวาลย์    รองประธานกรรมการ 
       ๓. นางสาวดอกไม้  ธรศรี    กรรมการ 

                  ๔. นายเจริญสุข  แสวง                               กรรมการ 
                  ๕. นางสาวทัศนีย์  ประราศรี   กรรมการ 
                  ๖. นางยุพาพิน  พวงศร ี             กรรมการ 
                  ๗. นางพนิตนนัท์  บุตรหินกอง             กรรมการ 
                  ๘. นายนรินทร์   ถนัดค้า                       กรรมการ 
                  ๙. นางจันทร์สิริ  แก้วกัญญา             กรรมการ 
                  ๑๐. นายชวลิต   พาระแพน    กรรมการ 
                  ๑๑. นางสาวนุขรัช  เพชรดี                      กรรมการ 
                  ๑๒. นางสาวเตชิตา  อรรคฮาด               กรรมการ 
                  ๑๓. นายวีระยุทธ  บุญรักษา   กรรมการ 
                  ๑๔. นางประวิณา  ทองวิเศษ   กรรมการ 
                  ๑๕. ครูผู้สอนทุกระดับ    กรรมการ 
                  ๑๖. นางบุสรินทร์  พาระแพน                            กรรมการและเลขานุการ 
        ๑๗. นางสาวปภัสราภรณ์  ดีพลงาม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
           ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                  ๑. นายวีระยุทธ  บุญรักษา    ประธานกรรมการ 

  ๒. นายพรชัย  ทองวิเศษ    รองประธานกรรมการ 
        ๓. นางสาวกาญจนา  ค าสนาม   กรรมการ 

                  ๔. นางกิตติพร  นาทาม                               กรรมการ 
        ๕. นายนิติภูมิ  โยชน์เมืองไพร   กรรมการ 
        ๖. นายเทพพิทักษ์  อาจสม    กรรมการ 
        ๗. นายคุณาวุฒิ  เฉลาชัย       กรรมการ 

                  ๘. นางสุกัญญา  สัมฤทธิ์             กรรมการ 
                  ๙. นายมงคล   ค าสนาม              กรรมการ 
                  ๑๐. นายจักรภัทร   กุดทองดี                            กรรมการและเลขานุการ 
        ๑๑. นางประวิณา   ทองวิเศษ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
           ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
       ๑. นางสาวสุปัณฑิตา  พวงศรี   ประธานกรรมการ 

 ๒. นายสุเทพ  ชัชวาลย์    รองประธานกรรมการ 
       ๓. นางสาวดอกไม้  ธรศรี    กรรมการ 

                  ๔. นายเจริญสุข  แสวง                               กรรมการ 
                  ๕. นางสาวทัศนีย์  ประราศรี   กรรมการ 
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                  ๖. นางยุพาพิน  พวงศร ี             กรรมการ 
                  ๗. นางพนิตนนัท์  บุตรหินกอง             กรรมการ 
                  ๘. นายนรินทร์   ถนัดค้า                       กรรมการ 
                  ๙. นางจันทร์สิริ  แก้วกัญญา             กรรมการ 
                  ๑๐. นายชวลิต   พาระแพน    กรรมการ 
                  ๑๑. นางสาวนุขรัช  เพชรดี                      กรรมการ 
                  ๑๒. นางสมควร  พันธ์หินกอง   กรรมการ 
                  ๑๓. นางศุภาพิชญ์  หลักค า    กรรมการ 
                  ๑๔. นางสาวเกษศิริน  สากระจาย    กรรมการ 
                  ๑๕. นางจินตนา  จิตจ านง    กรรมการ 
                  ๑๖. นางกานดา  ศิริเมือง                            กรรมการและเลขานุการ 
         ๑๗. นางทิฐากานต์  ฉิมบ้านไร่   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
           ๖)  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
                  ๑. นางจันทร์สิริ  แก้วกัญญา   ประธานกรรมการ 

  ๒. นายณรงค์  วินทะไชย    รองประธานกรรมการ 
        ๓. นางสาวดอกไม้  ธรศรี    กรรมการ 

                  ๔. นายเจริญสุข  แสวง                               กรรมการ 
                  ๕. นางสาวทัศนีย์  ประราศรี   กรรมการ 
                  ๖. นางยุพาพิน  พวงศร ี             กรรมการ 
                  ๗. นางพนิตนนัท์  บุตรหินกอง             กรรมการ 
                  ๘. นายนรินทร์   ถนัดค้า                       กรรมการ 
                  ๙. นายชวลิต   พาระแพน    กรรมการ 
                  ๑๐. นางสาวนุขรัช  เพชรดี                      กรรมการ 
                  ๑๑. นางสาวจ าปี  เบ้าช้างเผือก   กรรมการ 
                  ๑๒. นางสุวรรณ  ถาพร                              กรรมการ 
                  ๑๓. นางปราณี  เมืองหนองหว้า      กรรมการ 
                  ๑๔. นายวีระยุทธ  บุญรักษา   กรรมการ 
                  ๑๕. นางกิตติพร  นาทาม    กรรมการ 
                  ๑๖. นางสาวปิ่นมณี พันหนองแสน   กรรมการ 
                  ๑๗. นางสาววิลาวัลย์  จันทริมา   กรรมการ 
                  ๑๘. นางสาวพรพิชชา  หลักค า            กรรมการ 
                  ๑๙. นางสาวเนตรนภา  ศรีเทศ   กรรมการ 
                  ๒๐. นายภูษิต กลางคาร    กรรมการ  
                  ๒๑. นายสุริยา  วิไลลักษณ์                                กรรมการ 
                  ๒๒. นางสาวอารีรัตน์  บุตตะไมล์   กรรมการและเลขานุการ 
         ๒๓. นางสาวอรวรรณ   ดวงเกตุ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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       ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
             ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
    ๑.  นายพงศ์พันธ์  เพชรไพร                  ประธานกรรมการ 
                ๒.  นายขจรศักด์ิ  ศรีประสาร   รองประธานกรรมการ                
       ๓.  นายพงษ์พิษณุ  สล้างสิงห์             กรรมการ 
             ๔.  นายวิโรจน์  กองมาย                  กรรมการ 
            ๗.  นางจันทร์สิริ  แก้วกัญญา   กรรมการ 
            ๘.  นางศุภาพิชญ์  หลักค า         กรรมการ 
               ๙.  นางพนิตนนัท์  บุตรหินกอง   กรรมการ 
             ๑๐. นายฉัตรมงคล   พลภูงา    กรรมการ 
             ๑๑. นางสุรีภรณ์   ภูหินกอง    กรรมการ 
                 ๑๒. นางสาวศิรินภา   นามโน          กรรมการ 
                 ๑๓. นางขวัญใจ   กองมาย                       กรรมการ 
                 ๑๔. นายพงษ์พันธ์  จันทร์หนองสรวง   กรรมการ 
                 ๑๕. นายราชันย์  สัมฤทธิ์    กรรมการ 
                 ๑๖. นายธรรมศักดิ์  ทองเดือน   กรรมการ  
                 ๑๗. นายชาญณรงค์  ภูมิดิษฐ์     กรรมการ 
                 ๑๘. ครูประจ าช้ันทุกระดับ    กรรมการ 
                 ๒๐. นางณัฐพัชร์   สล้างสิงห์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
         ๑.  นายพงศ์พันธ์  เพชรไพร                  ประธานกรรมการ 

      ๒.  นางยุพาพิน  พวงศร ี    รองประธานกรรมการ                
  ๓.  นายขจรศักด์ิ  ศรีประสาร    กรรมการ 
   ๖.  นางจันทร์สิริ  แก้วกัญญา    กรรมการ 
   ๗.  นางศุภาพิชญ์  หลักค า         กรรมการ 
      ๘.  นางพนิตนนัท์  บุตรหินกอง   กรรมการ 
    ๙. นายฉัตรมงคล   พลภูงา    กรรมการ       
   ๑๐. นางสาวทัศนีย์  ประราศรี        กรรมการ 
   ๑๑. นางสาวธาราภรณ์  เชิงหอม   กรรมการ 
      ๑๒. นางบ าเพ็ญ  พัฒนสระคู    กรรมการ 
      ๑๓. นายศรีภูมิ  วงศ์หนองหว้า   กรรมการ 
      ๑๔. นางสุรีภรณ์  ภูหินกอง    กรรมการ 
      ๑๕. นางฉัตรดาว  ทาสระคู    กรรมการ 
      ๑๖. นางทัศนียา  ศรีสมุทร    กรรมการ 
      ๑๗. นางสาวพวงเพชร ภาสว่าง   กรรมการ   
  ๑๘. นางสาวอภิชญา  สีลาน    กรรมการ 
      ๑๙. นายวชิระ  ศรีเท่ียง    กรรมการ 
      ๒๐. นางสาววิภาวี  นามเดช    กรรมการ 
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      ๒๑. นางสาวอารีรัตน์  พลทะกลาง   กรรมการ    
      ๒๒. นางสาวพนิตา  จุลศรี    กรรมการ 
      ๒๔. นางสาวสโรชา  สาโดด    กรรมการ 
      ๒๕. นายจตุรนต์  วงศ์น้ าค า    กรรมการ 
      ๒๖. ครูประจ าช้ันทุกระดับช้ัน    กรรมการ    
      ๒๗. นางยุพาพิน  พวงศร ี         กรรมการและเลขานุการ     
      ๒๘. นางสาวอาริยา  เมาะราศรี                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

         ๑. นายพงศ์พันธ์   เพชรไพร                  ประธานกรรมการ 
     ๒. นายขจรศักด์ิ  ศรีประสาร                      รองประธานกรรมการ                           
    ๓. นายพงษ์พิษณุ  สล้างสิงห์              กรรมการ 
    ๔. นายวิโรจน์  กองมาย                   กรรมการ 
    ๖. นางนิภาพร  ทีน้ าค า    กรรมการ 
    ๘. นายสมสมัย  สมภูงา    กรรมการ 
   ๙. นางอรัญยายี  กลางคาร    กรรมการ 
   ๑๐. นายอรุณ  ฤทธิ์มนตรี    กรรมการ 
    ๑๑. นายฉัตรมงคล  พลลภูงา    กรรมการ 
    ๑๒. นายชาญณรงค์  ภูมิดิษฐ์    กรรมการ 
    ๑๓. นายราชันย์  สัมฤทธิ์    กรรมการ   
    ๑๔. ครูประจ าช้ันทุกระดับ    กรรมการ    
   ๑๕. นางสาวศิรินภา  นามโน              กรรมการและเลขานุการ     
    ๑๖. นางสุรีภรณ์  ภูหินกอง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
     ๑. นายพงศ์พันธ์   เพชรไพร                  ประธานกรรมการ 
     ๒. นายณรงค์  วินทะไชย       กรรมการ 
     ๓. นางพนิตนันท์  บุตรหินกอง   กรรมการ 
     ๔.  นางจันทร์สิริ  แก้วกัญญา    กรรมการ 

    ๕. นางปวีณา  จันดา    กรรมการ   
  ๖. นางสาวรุ่งกาล   บุตรบุญชู   กรรมการ   
     ๗. นายวีระชัย   สายเช้ือ    กรรมการ  
     ๘. นางสาวภรณ์ทิพย์  สมภักดี   กรรมการ   
     ๙. นางสาวพรพิชชา  หลักค า   กรรมการ 

        ๑๐. นางสาวจ าปี  เบ้าช้างเผือก   กรรมการ 
       ๑๑. นางสาวสุธิดา  สรรพวุธ    กรรมการ  
       ๑๒. นางสาวสรณ์สิริ  โสมชิน   กรรมการ 
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       ๑๓. นายสมัย สมภูงา    กรรมการ            
       ๑๔. นายศุภชัย  จันทร์ค า    กรรมการ 
     ๑๕. นายธิติสรณ์  รัตนสมัย    กรรมการ 

       ๑๖. นายอนุพงศ์  อนุพันธ ์    กรรมการ  
       ๑๗. ครูประจ าช้ันทุกระดับช้ัน   กรรมการ    
       ๑๘. นางสาวพัชนี  หงษ์ศรี    กรรมการและเลขานุการ 
     ๑๙. นางสาวเนตรนภา  ศรีเทศ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
               ๒.๑ มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
              ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

        ๑. นายบุญภพ   จันทมัตตุการ   ประธานกรรมการ 
        ๒. นางสาวสุปัณฑิตา  พวงศรี   รองประธานกรรมการ 
        ๓. นายพงศ์พันธ์  เพชรไพร    กรรมการ 

                   ๔. นางรุ่งนภา  มาศจันทร์    กรรมการ 
        ๕. นายขจรศักด์ิ  ศรีประสาร   กรรมการ 
        ๖. นายณรงค์  วินทะไชย    กรรมการ 

          ๗. นายสุเทพ  ชัชวาลย์    กรรมการ 
                   ๘. นางสาวดอกไม้  ธรศรี    กรรมการ 
                   ๙. นายเจริญสุข  แสวง                       กรรมการ 
                  ๑๐. นางสาวทัศนีย์  ประราศรี      กรรมการ 
                  ๑๑. นางยุพาพิน  พวงศร ี    กรรมการ 
                  ๑๒. นายก าพล  นามเพ็ง              กรรมการ 
                  ๑๓. นายนรินทร์   ถนัดค้า                       กรรมการ 
                  ๑๔. นายเทวา  ทาระค า              กรรมการ 
                  ๑๕. นายชวลิต   พาระแพน    กรรมการ 
                  ๑๖. นางสาวนุชรัช  เพชรดี                      กรรมการ   
         ๑๘. นางจันทร์สิริ  แก้วกัญญา   กรรมการ 

        ๒๐. นางศุภาพิชญ์  หลักค า    กรรมการ 
        ๒๑. นางพนิตนันท์   บุตรหินกอง   กรรมการ 
        ๒๒. นายฉัตรมงคล  พลภูงา    กรรมการ 

                  ๒๑. นางสาวจารุวรรณ  จันทมัตตุการ  กรรมการ                
        ๒๒. นางสาวจิราพร  พลเย่ียม   กรรมการ 
        ๒๓. คณะครูและบุคลกรทางการศึกษาทุกคน  กรรมการ 
        ๒๔. นางสุวรรณ  ถาพร    กรรมการและเลขานุการ 

                   ๒๕. นางศุภกาญจน์  บุญพา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
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    ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ                    
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

        ๑. นางสาวสุปัณฑิตา  พวงศรี   ประธานกรรมการ 
                   ๒. นายสุเทพ  ชัชวาลย์    รองประธานกรรมการ 
                   ๓. นางสาวดอกไม้  ธรศรี    กรรมการ 
                   ๔. นายเจริญสุข  แสวง                               กรรมการ 
                   ๕. นางสาวทัศนีย์  ประราศรี   กรรมการ 
                   ๖. นางยุพาพิน  พวงศร ี             กรรมการ 
                   ๗. นางพนิตนันท์  บุตรหินกอง             กรรมการ 
                   ๘. นายนรินทร์   ถนัดค้า                       กรรมการ 
                   ๙. นายจันทร์สิริ  แก้วกัญญา             กรรมการ 
                   ๑๐. นายชวลิต   พาระแพน   กรรมการ 
                   ๑๑. นางสาวนุชรัช  เพชรดี                      กรรมการ 
                   ๑๒. นางสาวยุพิน  พาราศรี               กรรมการ 
                   ๑๓. นางสมควร  พันธ์หินกอง   กรรมการ 
                   ๑๔. นางศุภาพิชญ์  หลักค า    กรรมการ 
                   ๑๕. นางกานดา  ศิริเมือง    กรรมการ 
                   ๑๖. นางวิภา  สุขประเสริฐ    กรรมการ 
                   ๑๗. นางทิฐากานต์   ฉิมบานไร่   กรรมการ  
                   ๑๘. นางจินตนา  จิตจ านงค์   กรรมการและเลขานุการ   
                   ๑๙. นางสุกัญญา  สัมฤทธิ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
                  ๑. นางสุวรรณ  ถาพร    ประธานกรรมการ 
                  ๒. นางสุกัญญา  เจริญกรศรี      กรรมการ 
                  ๓. นางบุสรินทร์  พาระแพน    กรรมการ 
                  ๔. นางยุวดี  โกสุมาลย์                        กรรมการ 
                  ๕. นางสาววินิดา  คามจังหาร        กรรมการ 
                  ๖. นายฉัตรมงคล  พลภูงา    กรรมการ 
        ๗. นางสาวอารีรัตน์  บุตตะไมล์   กรรมการ 
                  ๘. นางสาวภรณ์ทิพย์  สมภักดี   กรรมการ 
                  ๙. นางสาวรุ่งกาล  บุตรบุญชู   กรรมการ 
                  ๑๐. นางสาวจรรณจรัส  วัฒนเหมโยธิน  กรรมการ 
                  ๑๑. นางสาวพวงเพชร  ภาสว่าง   กรรมการ   
                  ๑๒. นางสาวกาญจนา  ค าสนาม   กรรมการและเลขานุการ 
                  ๑๓. นางกุสุมา  พรหมศรี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
        ๑๔. นางสาวพรพิชชา  หลักค า   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
                  ๑. นายพงศ์พันธ์  เพชรไพร    ประธานกรรมการ 
                  ๒. นายณรงค์  วินทะไชย       กรรมการ 
                  ๓. นายนรินทร์  ถนัดค้า    กรรมการ 
                  ๔. นายเจริญสุข  แสวง    กรรมการ 
                  ๖. นายราชันย์  สัมฤทธิ์    กรรมการ 
                  ๗.  นายทศนาฏ  ยอดเสนา    กรรมการ 
        ๘. นายสุริยา  วิไลลักษณ์    กรรมการ 
                  ๙. นายภูษิต  กลางคาร    กรรมการ  
                  ๑๐. นางสาวอรวรรณ  ดวงเกตุ   กรรมการ 
                  ๑๑. นายทินกร   สุดชารี    กรรมการ                
                  ๑๒. นางจันทร์สิริ  แก้วกัญญา   กรรมการและเลขานุการ 
        ๑๓. นางสาวอารีรัตน์  บุตตะไมล์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนบัสนนุการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
        ๑. นางสาวสุปัณฑิตา  พวงศรี   ประธานกรรมการ 
        ๒. นายสุเทพ  ชัชวาลย์    รองประธานกรรมการ 
        ๓. นางสาวดอกไม้  ธรศรี    กรรมการ 
        ๔. นายเจริญสุข  แสวง                               กรรมการ 
        ๕. นางยุพาพิน  พวงศร ี       กรรมการ 
        ๖. นางพนิตนันท์  บุตรหินกอง          กรรมการ 
        ๗. นายนรินทร์   ถนัดค้า              กรรมการ 
        ๘. นางจันทร์สิริ  แก้วกัญญา                      กรรมการ 
        ๙. นายชวลิต   พาระแพน              กรรมการ 
        ๑๐. นางสาวนุชรัช  เพชรดี    กรรมการ 
        ๑๑. นางสาวกาญจนา  ค าสนาม            กรรมการ 
        ๑๒. นายพรชัย   ทองวิเศษ                      กรรมการ 
        ๑๓. นายทัศเทพ  หฤทัยถาวร   กรรมการ 
        ๑๔. นายประชารัฐ  เดชสองช้ัน            กรรมการ 
        ๑๕. นางกิตติพร   นาทาม                       กรรมการ 
        ๑๖. นางประวิณา   ทองวิเศษ                กรรมการ 
        ๑๗. นางสาวกนิษฐา  พูลลาภ   กรรมการ  
        ๑๘. นางสาวรัตนา  วงศ์ภูงา   กรรมการ 
        ๑๙. นายมังกร   แจ้งสนาม    กรรมการ      
        ๒๐. นายจักรภัทร   กุดทองดี   กรรมการ 
        ๒๑. นางสาวทัศนีย์  ประราศรี   กรรมการและเลขานุการ 
        ๒๒. นายวีระยุทธ   บุญรักษา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
        ๒๓. นางสุกัญญา  สัมฤทธิ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   
๓.๒ ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑ นางสาวทัศนีย์  ประราศรี ๒๐ นายพงษ์พิษณุ  สล้างสิงห์ 
๒ นายอัศวิน  อาจเดช ๒๑ นางจินตนา  จิตจ านงค์ 
๓ นางศุภาพิชญ์  หลักค า ๒๒ นางสาวยุพิณ  พาราศรี 
๔ นางสาวจักรีวรรณ  พัฒนวิบูลย์ ๒๓ นางสาวพัชนี  หงษ์ศรี 
๕ นางสุดารัตน์  หฤทัยถาวร ๒๔ นางสาวปิลันธนา  หงษ์ศรี 
๖ นายวิโรจน์  กองมาย ๒๕ นายทัศเทพ หฤทัยถาวร 
๗ นางขวัญใจ  กองมาย ๒๖ นางสาวรุจิรา  มรกตอัมพรกุล 
๘ นางศุภกาญจน์  บุญพา ๒๗ นายอรุณ  ฤทธิ์มนตรี 
๙ นายคมกริช  มูลน้ าเท่ียง ๒๘ นางสาวลักขณา  ตะราษี 

๑๐ นางสมควร  พันธ์หินกอง ๒๙ นางสาวศิรินภา  นามโน 
๑๑ นางพนิดา  เย็นเพชร ๓๐ นางปราณี  บัวผัน 
๑๒ นายขจรศักด์ิ  ศรีประสาร ๓๑ นางประวิณา  ทองวิเศษ 
๑๓ นางวิภา  สุขประเสริฐ ๓๒ นายพรชัย  ทองวิเศษ 
๑๔ นางสาวอุไรวรรณ  งาสาร ๓๓ นางสาวกาญจนา ค าสนาม 
๑๕ นายวีระยุทธ  บุญรักษา ๓๔ นางสาวจารุวรรณ  จันทมัตตุการ 
๑๖ นางกิจติพร  นาทาม ๓๕ นายจักรภัทร  กุดทองดี 
๑๗ นางสาวจิราพร  พลเย่ียม ๓๖ นายมังกร  แจ้งสนาม 
๑๘ นางสาวกนิษฐา  พูลลาภ ๓๗ นางสุกัญญา  สัมฤทธิ์ 
๑๙ นางสาวรัตนา  วงศ์ภูงา ๓๘ นางสาวธาราภรณ์  เชิงหอม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
๑ นายเจริญสุข  แสวง ๑๒ นางเนตรฤทัย  วงศ์หนองหว้า 
๒ นายสุเทพ  ชัชวาลย์ ๑๓ นางสาวนภาพร  ภูขุมดิน 
๓ นางสาวเนาวรัตน์  ค าภักดี ๑๒ นายวิระชัย  อ่ าศรี 
๔ นางกานดา  ศิริเมือง ๑๕ นางสาวภัทรพร  ดลเจือ 
๕ นางสาวเตชิตา  อรรคฮาด ๑๖ นายชาญณรงค์  ภูมิดิษฐ์ 
๖ นางณิชา  อาจเดช ๑๗ นายณรงค์ฤทธิ์ นามเขต 
๗ นางสาวนิภาพร  ทีน้ าค า ๑๘ นายชัยวัฒน์  ยลรดีโฆษิต 
๘ นางกุสุมา  พรหมศรี ๑๙ นางปวีณา  จันดา 
๙ นางทิฐากานต์  ฉิมบ้านไร่ ๒๐ นายนิติภูมิ  โยชน์เมืองไพร 

๑๐ นายพงษ์พันธ์  จันทร์หนองสรวง ๒๑ นายเทพพิทักษ์  อาจสม 
๑๑ นางสุวรีย์  อาจพรม   
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๑ นางสาวดอกไม้  ธรศรี ๘ นางสาวนฤมล  เภาสระคู 
๒ นางอรัญยายี  กลางคาร ๙ นางสาววินิดา  คามจังหาร 
๓ นายเรืองศักดิ์   โชติขันธ์ ๑๐ นางสาวขวัญวิไล บุตรภักดี 
๔ นางสาวไพวัลย์  สระค าจันทร์ ๑๑ นางสาววิภาวี  นามเดช 
๕ นางรัชนีวรรณ  ใจเมือง ๑๒ นางสาวอารีรัตน์  พลทะกลาง 
๖ นางนรนิทร์  บุตรโท ๑๓ นางสาวพนิตา  จุลศรี 
๗ นางณัฎฐณิชา  แก้วศรีเมือง ๘ นางสาวสโรชา  สาโดด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๑ นายชวลิต  พาระแพน ๑๓ นางเพ็ญจิต  ทองอ่ า 
๒ นางอรดี  วงศ์น้ าค า ๑๔ นางอรอินทร์  ชคัตตรัย 
๓ นางพรจิต  สอนโกษา ๑๕ นางสุรีภรณ์  ภูหินกอง 
๔ นางพรพรรณ  สุดหนองบัว ๑๖ นางสาวเกษศิริน  สากระจาย 
๕ นางบ าเพ็ญ  พัฒนสระคู  ๑๗ นางสาววิลาวัลย์  จันทริมา 
๖ นางกิตติกานต์  เศษโถ ๑๘ นางรุ่งอรุณ  ศรีสนาม 
๗ นายประชารัฐ  เดชสองช้ัน ๑๙ นายธนบดี  ทองเดือน 
๘ นางยุวดี   โกสุมาลย์ ๒๐ นางสาวพรพิชชา  หลักค า 
๙ นางสุกัญญา  เจริญกรศรี ๒๑ นางสาวเนตรนภา  ศรีเทศ 

๑๐ นางสาวภัทราภรณ์  ศรีมีเทียน ๒๒ นางสาวเพชรลดา  ดอนกลาง 
๑๑ นางสาวปิ่นมณี พันหนองแสน ๒๓ นายจตุรนต์  วงศ์น้ าค า 
๑๒ นางณัฐพัชร์  สล้างสิงห์ ๒๔ นางสาวทิพวรรณ ช านาญจันทร์ 

    
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

๑ นางยุพาพิน  พวงศรี ๙ นางวิภาพรรณ  ชินเพ็ง 
๒ นางพิกุลทอง  หัวหนองหาร ๑๐ นายศรีภูมิ  วงศ์หนองหว้า 
๓ นางสุกัญญา  ละสุสะมา ๑๑ นายฉัตรมงคล  พลภูงา 
๔ นางทัศนียา  ศรีสมุทร ๑๒ นางสาวอาริยา  เมาะราศรี 
๕ นายคุณาวุฒิ  เฉลาชัย ๑๓ นางสาววรารัตน์  สีปัดถา 
๖ นางสาวพวงเพชร ภาสว่าง ๑๔ นางนิศานาถ  โกฎแสน 
๗ นายเสฏฐวุฒิ  จัดสนาม ๑๕ นางสาวปองขวัญ  บินขุนทด 
๘ นางนันทิยาพร  ขันทวงค์ ๑๖ นายปิยะวัฒน์  นาเมือง 
    

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
๑ นางจันทร์สิริ  แก้วกัญญา ๕ นางสาวอารีรัตน์  บุตตะไมล์ 
๒ นายณรงค์  วินทะไชย ๖ นางสาวจ าปี  เบ้าช้างเผือก 
๓ นางสุวรรณ  ถาพร ๗ นายภูษิต กลางคาร 
๔ นางปราณี  เมืองหนองหว้า ๘ นางสาวอรวรรณ  ดวงเกตุ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
๑ นางพนิตนนัท์  บุตรหินกอง ๖ นางสาวสุธิดา  สรรพวุธ 
๒ นายราชันย์  สัมฤทธิ์ ๗ นางสาวสรณ์สิริ  โสมชิน 
๓ นายสมัย สมภูงา ๘ นายวีระชัย  สายเช้ือ 
๔ นายศุภชัย  จันทร์ค า ๙ นางสาวภรณ์ทิพย์  สมภักดี 
๕ นายธิติสรณ์  รัตนสมัย ๑๐ นายอนุพงศ์  อนุพันธ ์
    

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๑ นายนรินทร์  ถนัดค้า ๖ นางสาวอภิชญา  สีลาน 
๒ นางฉัตรดาว  ทาสระคู ๗ นายสุริยา  วิไลลักษณ์ 
๓ นางบุสรินทร์  พาระแพน ๘ นายธนกฤต  เดชสองช้ัน 
๔ นายทศนาฏ  ยอดเสนา ๙ นายวชิระ  ศรีเท่ียง 
๕ นายทินกร  สุดชารี   
    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑ นางสาวนุชรัช  เพชรดี ๔ นางจรรณจรัส  แสนจันดี 
๒ นางสาววิไล  เวียงค า ๕ นางสาวปภัสราภรณ์ ดีพลงาม 
๓ นางสาวรุ่งกาล  บุตรบุญชู ๖ นางสาวมิ่งขวัญ สังขศิลา 

 
ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังตามค าส่ังนี้ ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดผลดีต่อผู้เรียน 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลและราชการสืบไป 
 

  ส่ัง ณ วันท่ี  ๑๙  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 

(นายบุญภพ   จันทมัตตุการ) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 
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คณะผู้จัดท า 

 
๑. นางสาวสุปัณฑิตา  พวงศรี   ประธานกรรมการ 
๒. นายสุเทพ  ชัชวาลย์    รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาววรารัตน ์ สีปัดถา     กรรมการ 
๔. นางสาวพรพิชชา  หลักค า   กรรมการ 
๕. นางสาวขวัญวิไล  บุตรภักด ี   กรรมการ     
๖. นางสาวอภิชญา สีลาน   กรรมการ    
๗. นางสาวจ าปี เบ้าช้างเผือก   กรรมการ 
๘. นายศุภชัย จันทร์ค า    กรรมการ     
๙. นางสาวปภัสราภรณ์  ดีพลงาม  กรรมการ 
๑๐. นางสาวจารุวรรณ  จันทมัตตุการ  กรรมการ 
๑๑. นางสุกัญญา  สัมฤทธิ์   กรรมการ                 
๑๒. นางศุภาพิชญ์  หลักค า   กรรมการและเลขานุการ 
๑๓. นางสาวลักขณา  ตะราษ ี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 


