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โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 
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คำนำ 

รายงานคุณภาพการศึกษา  (Self-Assessment Report : SAR)  โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  ฉบับนี้ เป็นเอกสารสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสะท้อนผลการ
พัฒนาของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรายงานผลการจัด
การศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมาให้ต้นสังกัดและสาธารณชนได้รับทราบ  และเตรียมความพร้อมในการรองรับการ
ประเมินภายนอกต่อไป  
 
 
 

นายบุญภพ   จันทมัตตุการ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 
********************************************* 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของโรงเรียนสวรรณภูมิพิทย

ไพศาล ฉบับนี้  เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในท่ีนำเสนอผลการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งสะท้อนภาพความสำเร็จ
ของการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา ภายใต้บริบท วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้วเห็นชอบให้ใช้
เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อไป 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

 

 ภาพรวมของคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

   โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลได้ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมาตรฐาน
การศึกษาในภาพรวมมีผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับยอดเยี่ยม ซึ่งเกิดจากการดำเนินงาน
โครงการและกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงานท่ีกำหนดไว้ และส่งผลให้สามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลสำเร็จตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ในทุกมาตรฐาน  

 หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

   ในการดำเนินการตามแนวทางและแผนงานของโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ได้มีการรายงานผล
การดำเนินงานผ่านรูปแบบท่ีหลากหลาย เช่น เอกสารรายงานโครงการ ส่ือวิดีทัศน์ ภาพ จุลสาร ส่ิงพิมพ์ 
เว็บไซต์โรงเรียน ตลอดจนส่ือต่าง ๆ ท่ีสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางออนไลน์ท่ีทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เพื่อเป็น
ร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีนำไปสู่การประเมินผลการดำเนินงาน การพัฒนา และการปรับปรุงการ
ดำเนินงานในครั้งต่อไป รวมท้ังเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลต่อผู้เกี่ยวข้องและชุมชน อันจะนำไปสู่
การสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาท่ีเข้มแข็ง 

 นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของสถานศึกษา  

   ๕P สู่คนดีสุวรรณพิทย์ เป็นการปฏิบัติท่ีดี (best practice) ของสถานศึกษา อันประกอบด้วยแนว
ปฏิบัติ ๕ ประการ ได้แก่ มาเรียนแต่เช้า เข้าเรียนทุกคาบ รักษาความสะอาด เงินบาทฝากออม และพร้อม
รักษาระเบียบวินัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนสุวรรณภูมิ
พิทยไพศาล เป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 
และนำไปสู่การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพของสังคม 

 แผนงาน แนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  

โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยศาลมีการวางแผนการพัฒนาเพื่อไปสู่เป้าหมายหลักท่ีต้องการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ เต็มตามศักยภาพ  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความ
เป็นมืออาชีพ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
มีการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่ือเทคโนโลยีให้เพียงพอ ทันสมัย และ
เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาพส่วนในการพัฒนาการศึกษา 
ตลอดจนการสืบสานงานพระราชดำริและสนับสนุนงานตามนโยบาย   โดยมีกลยุทธ์พัฒนาโรงเรียนในปี
การศึกษา ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ ดังนี้  
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กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาให้ได้ตามมาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ ๒ ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้โอกาสใน 
       การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
                พอเพียง   

  กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ 
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ให้ได้ตามมาตรฐาน บริการประทับใจ 

  



๓ 
 

ส่วนที่ ๑ 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 

๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 

  โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ต้ังอยู่เลขท่ี ๕๕๙ หมู่ ท่ี ๒๐ บ้านโพนสูง ถนนปัทมานนท์ ตำบลสระคู      

อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ ๔๕๑๓๐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

โ ท ร ศั พ ท์  ๐ ๔ ๓ -๕ ๘ ๐ ๐ ๗ ๖  โ ท ร ส า ร  ๐ ๔ ๓ -๕ ๘ ๐ ๐ ๗ ๖  e-mail: suwanpit๙ ๙ @gmail.com                                

website : www.swp.ac.th เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ เนื้อท่ี ๒๔๙ ไร่        

๑ งาน ๙๖ ตารางวา โรงเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ ๓๑ โรงเรียน  ได้แก่ 

1. โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูม ิ 2. โรงเรียนบ้านผักเผ็ดจ้อก้อ 
3. โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 4. โรงเรียนไตรราษฎร ์
5. โรงเรียนดอนแฮดวิทยา 6. โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผ้ึง 
7. โรงเรียนบ้านสนาม 8. โรงเรียนบ้านโพนเขวา 
9. โรงเรียนบ้านเหม้าวิทยา 10. โรงเรียนบ้านท่าสมอวิทยา 
11. โรงเรียนบ้านแวง 12. โรงเรียนมหิงษาราม 
13. โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 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  

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 นายบุญภพ  จันทมัตตุการ  โทรศัพท์   ๐๙๑ – ๐๕๖๐๙๗๑  

 

 

mailto:suwanpit99@gmail.com
http://www.swp.ac.th/
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ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้ต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๕  
เดิมช่ือ “โรงเรียนศรีสุวรรณภูมิวิทยา” เปิดสอนแบบสหศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นครั้งแรกเปิดรับนักเรียน  
๑ ห้องเรียน  จำนวน ๔๕ คน  โดยอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนสุวรรณภูมิเป็นสถานท่ีเรียน มีนายเอิบ(มนตรี)  
จันทรสนาม  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ 

พ .ศ.  ๒๕๑๖  
  

ย้ายมาเรียนในสถานท่ีปัจจุบัน สร้างอาคารเรียนบนพื้นท่ี ๗๒ ไร่ เปิดสอน ๓ ห้องเรียน  
มีนายสงวน  อรรคนิมาตย์  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ต่อมาได้เปล่ียนช่ือโรงเรียนเป็น  
“โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล”   

พ.ศ.  ๒๕๒๑   เปิดสอนช้ัน ม.๑ ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช  ๒๕๒๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.  ๒๕๒๒   เปิดสอนช้ัน ม.ศ. ๔ จำนวน ๓ ห้องเรียน ตามหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๑๘ 
พ.ศ.  ๒๕๒๔   เปิดสอนช้ัน ม.๔ จำนวน ๘ ห้องเรียน ตามหลักสูตรพุทธศักราช ๒๕๒๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.  ๒๕๒๘       ได้จัดต้ัง  “มูลนิธิสุวรรณภูมิพิทยไพศาล”  โดยมีทุนจดทะเบียน ๒๐๓,๙๒๑.๕๐ บาท 

 (สองแสนสามพันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์) ในปีนี้ ว่าท่ี ร.ต.สัมฤทธิ์ เรืองสนาม ย้ายมา
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและสภาตำบลสระคู มีมติอนุญาตให้โรงเรียนใช้ท่ีดินสาธารณะ
ประโยชน์ โรงเรียนมีพื้นท่ี ๒๙๔ ไร่ ๑ งาน ๙๖ ตารางวา            

พ.ศ.  ๒๕๒๙       กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดหน่วยการเรียนขึ้นที่โรงเรียนบ้านเปลือย (คุรุสรรค์วิทยา)   
บ้านเปลือยใหญ่  ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ 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   

ตำบลทุ่งหลวง  อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 
พ.ศ.  ๒๕๓๕ นายวีระพันธ์  สีหานาม  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 
พ.ศ.  ๒๕๔๐   โรงเรียนเข้าโครงการมาตรฐานคุณภาพ  จังหวัดร้อยเอ็ด   

นายสมพร  สอนสนาม  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 
พ.ศ.  ๒๕๔๓   ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่องการประกันคุณภาพการศึกษาของสหวิทยาเขตสุวรรณพิทย์ 
พ.ศ.  ๒๕๔๔ นายชำนาญ  โพธิคลัง  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 
พ.ศ.  ๒๕๔๕ ได้รับคัดเลือก เป็นโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ของสหวิทยาเขตสุวรรณพิทย์   

เป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่นของกรมสามัญศึกษา 
 
 



๕ 
 

พ .ศ.  ๒๕๔๖  
  

นายกัมพล  พื้นแสน  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 
โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนช้ันนำและโรงเรียนยอดนิยม  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต ๒ 

พ.ศ.  ๒๕๔๗   ได้รับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาจากองค์กรภายนอก 
พ.ศ.  ๒๕๔๘   ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำเพื่อเป็นต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ 
พ.ศ.  ๒๕๔๙  โรงเรียนได้รับรางวัลโครงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาศูนย์ ERIC ต้นแบบระดับประเทศ 
พ.ศ.  ๒๕๕๐ ได้รับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาจากองค์กรภายนอก (สมศ. รอบ ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๕๑ ได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โครงการ  ๑  โรงเรียน  ๑ อำเภอในฝัน) 
พ.ศ.  ๒๕๕๒  ได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการผู้นำการเปล่ียนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ 
พ.ศ.  ๒๕๕๒  ได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการโรงเรียนส่งเสริมกีฬาบาสเกตบอล 
พ.ศ.  ๒๕๕๒ ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  (World-Class  Standard  School) 
พ.ศ.  ๒๕๕๓   ได้รับรางวัลเหรียญเงินการนำเสนอผลงานนักเรียน  โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
พ.ศ.  ๒๕๕๔  วันท่ี  ๑๑ ธันวาคม  ๒๕๕๔  นายสมศักดิ์   สอนสนาม   

ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 
พ.ศ.  ๒๕๕๕  วันท่ี  ๒๕ ตุลาคม  ๒๕๕๕  นายสมภักดิ์  สมภักดี   

ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 
พ.ศ. ๒๕๕๗   วันท่ี  ๑๒ ธันวาคม  ๒๕๕๗  นายชูศักดิ์  ประราศร ี

ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 
พ.ศ. ๒๕๕๙  
 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

วันท่ี  ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  นายกำพล  แสนบุญเรือง   
ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 
ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA (Office of 
Basic Education Commission Quality Award) 

พ.ศ. ๒๕๖๒   
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

วันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายบุญภพ  จันทมัตตุการ 
ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 
วันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔  ได้รับรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมขนาดใหญ่  
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC 
AWARDS) ครั้งท่ี ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
วันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔  ได้รับรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมขนาดใหญ่  
ด้านบริหารจัดการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งท่ี ๑๐ ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา                    
ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ 
 



๖ 
 

 



๗ 
 

ภาพถ่ายทางอากาศโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 

 
 
 



๘ 
 

 วิสัยทัศน์ 
  ภายในปี ๒๕๖๘ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
บนพื้นฐานของคุณธรรม บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและสืบสานงานพระราชดำริ 

 
 พันธกิจ 

๑. เสริมสร้างบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
๒. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรท่ีพร้อมบริการ 
๓. พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐาน 
๔. พัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายโดยใช้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๕. พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
๖. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
๗. สืบสานงานพระราชดำริน้อมนำสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

 
เป้าประสงค์ (Goals) 
๑. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
๒. สถานศึกษาเป็นองค์กรคุณภาพระดับมาตรฐานสากลพร้อมรับการเปล่ียนแปลง 
๓. บุคลากรมีศักยภาพ ทำงานมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. ผู้เรียนและบุคลากรทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
๕. การจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  
 เอกลักษณ์ 
 โรงเรียนส่งเสริมสุนทรียภาพ 
  
 อัตลักษณ์ 
 ทักทาย ไหว้งาม 
 

คำขวัญ 

 เรียนเก่ง  วินัยดี  กีฬาเย่ียม 
 
ปรัชญา  
ปญฺญา  โลกสฺมิ  ปชฺโชโต 
ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก 
 



๙ 
 

๑.๒ บุคลากรของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 

 ๑) จำนวนผู้บริหาร 

ท่ี ชื่อ-สกุล 
อาย ุ

(ปี) 

อายุ
ราชการ 

(ปี) 

ตำแหน่ง/ 

วิทยฐานะ 
วุฒ ิ สาขาวิชา 

๑ นายบุญภพ  จันทมัตตุการ ๕๗ ๓๕ คศ.๓ กศ.ม. การบริหารการศึกษา 
๒ นายพงศ์พันธ์  เพชรไพร ๔๔ ๑๗ คศ.๓ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
๓ นางสาวสุปัณฑิตา  พวงศรี ๓๖ ๑๒ คศ.๓ กศ.ม. การบริหารการศึกษา 
๔ นางรุ่งนภา  มาศจันทร์ ๔๓ ๑๕ คศ.๓ กศ.ม. การบริหารการศึกษา 
๕ นายพงศกร  โสรถาวร ๓๖ ๑๒ คศ.๓ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

 

 ๒) จำนวนครู (เฉพาะข้าราชการครู) 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ
ราชการ 

(ปี) 

ตำแหน่ง
/ 

วิทย
ฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/

ชั้น 

จำนวน
คร้ัง/ช่ัวโมง

ที่รับ 
การพัฒนา/

ปี 
๑ นางสาวดอกไม้  ธรศรี ๕๖ ๒๖ คศ.๓ ศษ.ม. หลักสูตร

และการ
สอน 

ภาษาไทย 
ม.๔ 

๒ ครั้ง/ 
๑๘ ช่ัวโมง 

๒ นายเรืองศักดิ์  โชติขันธ์ ๕๗ ๑๖ คศ.๓ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
ม.๒ 

๒ ครั้ง/ 
๑๘ ช่ัวโมง 

๓ นางสาวไพวัลย์  สระคำจันทร์ ๕๖ ๒๙ คศ.๓ ศษ.ม. หลักสูตร
และการ

สอน 

ภาษาไทย 
ม.๖ 

๒ ครั้ง/ 
๑๘ ช่ัวโมง 

๔ นางอรัญยายี กลางคาร ๔๙ ๒๔ คศ.๓ ค.ม. วิจัยและ
ประเมินผล
การศึกษา 

ภาษาไทย 
ม.๒ 

๒ ครั้ง/ 
๑๘ ช่ัวโมง 

๕ นางนรนิทร์  บุตรโท ๔๗ ๒๑ คศ.๓ ศษ.ม. หลักสูตร
และการ

สอน 

ภาษาไทย 
ม.๑,ม.๒,  

ม.๕ 

๒ ครั้ง/ 
๑๘ ช่ัวโมง 



๑๐ 
 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ
ราชการ 

(ปี) 

ตำแหน่ง
/ 

วิทย
ฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/

ชั้น 

จำนวน
คร้ัง/ช่ัวโมง

ที่รับ 
การพัฒนา/

ปี 
๖ นางรัชนีวรรณ  ใจเมือง ๔๗ ๑๔ คศ.๓ ศษ.ม. หลักสูตร

และการ
สอน 

ภาษาไทย 
ม.๕ 

๒ ครั้ง/ 
๑๘ ช่ัวโมง 

๗ นางสาววิภาวี  นามเดช ๔๖ ๒๑ คศ.๓ กศ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย 
ม.๓ 

๒ ครั้ง/ 
๑๘ ช่ัวโมง 

๘ นางณัฎฐณิชา  แก้วศรีเมือง ๔๐ ๑๐ คศ.๓ ศษ.ม การสอน
ภาษาไทย 

ภาษาไทย 
ม.๔ 

๒ ครั้ง/ 
๑๘ ช่ัวโมง 

๙ นางสาวนฤมล เภาสระคู ๓๔ ๙ คศ.๓ ศษ.ม. นวัตกรรม
หลักสูตร
และการ
จัดการ
เรียนรู ้

ภาษาไทย 
ม.๓ 

๒ ครั้ง/ 
๑๘ ช่ัวโมง 

๑๐ นางสาววินิดา  คามจังหาร ๓๑ ๖ คศ.๑ ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย 
ม.๖ 

๒ ครั้ง/ 
๑๘ ช่ัวโมง 

๑๑ นางสาวขวัญวิไล บุตรภักดี ๒๖ ๒ คศ.๑ กศ.บ. การศึกษา
บัณฑิต 

ภาษาไทย  
ม.๕, ม.๓ 

๒ ครั้ง/ 
๑๘ ช่ัวโมง 

๑๒ นางสาวอารีรัตน์  พลทะกลาง ๒๕ ๑/๖ ครูผู้ช่วย ค.บ. ครุศาสตร
บัณฑิต 

ภาษาไทย 
ม.๑ 

๒ ครั้ง/ 
๑๘ ช่ัวโมง 

๑๓ นางสาวพนิตา  จุลศรี ๒๕ ๑/๕ ครูผู้ช่วย ศษ.บ. ศึกษา
ศาสตร
บัณฑิต 

ภาษาไทย 
ม.๒ 

๒ ครั้ง/ 
๑๘ ช่ัวโมง 

๑๔ นายนัฐวุฒิ   แสงชาลี ๒๕ ๑๓ 
วัน 

ครูผู้ช่วย กศ.บ. การศึกษา
บัณฑิต 

ภาษาไทย 
ม.๑ 

๒ ครั้ง/ 
๑๘ ช่ัวโมง 

๑๕ นายเจริญสุข แสวง ๕๖ ๒๙ คศ.๓ ศศ.บ. วิทยาศาสตร์
-

คณิตศาสตร์ 

คณิตฯ 
ม.๑ 

๑๕ ช่ัวโมง 

๑๖ นายสุเทพ  ชัชวาลย์ ๕๕ ๓๑ คศ.๓ กศ.ม. คณิตศาสตร์ คณิตฯ/ม.๕ ๙ ช่ัวโมง 
 



๑๑ 
 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ
ราชการ 

(ปี) 

ตำแหน่ง
/ 

วิทย
ฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/

ชั้น 

จำนวน
คร้ัง/ช่ัวโมง

ที่รับ 
การพัฒนา/

ปี 
๑๗ นางสาวเนาวรัตน์ คำภักดี ๕๐ ๒๖ คศ.๓ กศ.ม. เทคโนโลยี 

และส่ือสาร
การศึกษา 

คณิตฯ/ม.๕ ๑๘ ช่ัวโมง 

๑๘ นางกานดา  ศิริเมือง ๔๙ ๒๕ คศ.๓ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตฯ/ม.๔ ๑๗ ช่ัวโมง 
๑๙ นางณิชา  อาจเดช ๔๘ ๒๗ คศ.๓ ค.ม. วิจัยและ

ประเมินผล
การศึกษา 

คณิตฯ/ม.๔ ๑๔ ช่ัวโมง 

๒๐ นางสาวเตชิตา อรรคฮาด ๔๔ ๒๒ คศ.๓ กศ.ม. คณิตศาสตร์ คณิตฯ/ม.๖ ๑๖ ช่ัวโมง 
๒๑ นางสาวนิภาพร  ทีน้ำคำ ๔๓ ๒๑ คศ.๓ ศษ.ม. การบริหาร

การศึกษา 
คณิตฯ/ม.๓ ๑๗ ช่ัวโมง 

๒๒ นางกุสุมา  พรหมศรี ๔๓ ๑๙ คศ.๓ ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

คณิตฯ/ม.๒ ๑๒ ช่ัวโมง 

๒๓ นางทิฐากานต์  ฉิมบ้านไร่ ๔๙ ๒๖ คศ.๓ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตฯ/ม.๕ ๒๑ ช่ัวโมง 
๒๔ นายพงษ์พันธ์ จันทร์หนอง

สรวง 
๔๓ ๑๓ คศ.๓ ศษ.บ. คณิตศาสตร์ คณิตฯ/ม.๒ ๑๕ ช่ัวโมง 

๒๕ นางสุวรีย์  อาจพรม ๔๔ ๑๒ คศ.๓ ศษ.บ. คณิตศาสตร์ คณิตฯ/ม.๔ ๒๒ ช่ัวโมง 
๒๖ นางสาวเนตรฤทัย วงศ์หนอง

หว้า 
๓๕ ๑๑ คศ.๓ ศษ.ม. การสอน

คณิตศาสตร์ 
คณิตฯ/ม.๑ ๑๗ ช่ัวโมง 

๒๗ นางสาวนภาพร  ภูขุมเงิน ๔๔ ๒๑ คศ.๓ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตฯ/ม.๔ ๑๕ ช่ัวโมง 
๒๘ นายวิระชัย  อ่ำศรี ๔๒ ๑๖ คศ.๓ กศ.บ. คณิตศาสตร์ คณิตฯ/ม.๓ ๑๔ ช่ัวโมง 
๒๙ นายชาญณรงค์ ภูมิดิษฐ์ ๔๕ ๒๔ คศ.๓ กศ.บ. คณิตศาสตร์ คณิตฯ/ม.๖ ๑๗ ช่ัวโมง 
๓๐ นายณรงค์ฤทธิ์  นามเขต ๒๖ ๒ คศ.๑ กศ.บ. คณิตศาสตร์ คณิตฯ/ม.๓ ๑๘ ช่ัวโมง 
๓๑ นายชัยวัฒน์  ยลรดีโฆษิต ๒๗ ๒ คศ.๑ ศษ.ม. คณิตศาสตร์ คณิตฯ/ม.๖ ๑๗ ช่ัวโมง 
๓๒ นางปวีณา  จันดา ๓๖ ๑๒ คศ.๓ กศ.ม. การบริหาร

การศึกษา 
คณิตฯ/ม.๒ ๑๕ ช่ัวโมง 

๓๓ นายนิติภูมิ โยชน์เมืองไพร ๒๕ ๑ ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตฯ/ม.๒,
ม.๕ 

๑๖ ช่ัวโมง 



๑๒ 
 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ
ราชการ 

(ปี) 

ตำแหน่ง
/ 

วิทย
ฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/

ชั้น 

จำนวน
คร้ัง/ช่ัวโมง

ที่รับ 
การพัฒนา/

ปี 
๓๔ นางสาวทัศนีย์ ประราศรี ๕๗ ๓๑ คศ.๓ ศษ.ม. หลักสูตร

และการ
สอน 

วิทยาศาสตร์
กายภาพ 
ม. ๔ - ๖ 

๒ ครั้ง/ 
๑๘ช่ัวโมง 

๓๕ นางศุภาพิชญ์  หลักคำ ๕๙ ๓๖ คศ.๓ กศ.ม. การวัดผล
การศึกษา 

ชีววิทยา 
ม. ๖ 

๕ ครั้ง/ 
๓๙ ช่ัวโมง 

๓๖ นางสมควร  พันธ์หินกอง ๕๙ ๓๖ คศ.๓ กศ.ม. หลักสูตร
และการ

สอน 

ชีววิทยา 
ม. ๔ 

๒ ครั้ง/ 
๒๓ ช่ัวโมง 

๓๖ นางพนิดา  เย็นเพชร ๕๗ ๓๒ คศ.๓ กศ.บ. วิทยาศาสตร์
กายภาพ 

วิทยาศาสตร์ 
ม. ๓ 

๓ ครั้ง/ 
๑๘ ช่ัวโมง 

๓๗ นายอัศวิน  อาจเดช ๕๑ ๒๘ คศ.๓ กศ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

เคมี 
ม. ๕ 

๓ ครั้ง/ 
๒๔ ช่ัวโมง 

 
๓๘ นายขจรศักดิ์  ศรีประสาร ๕๑ ๒๔ คศ.๓ ค.บ. เคมี เคมี 

ม. ๕ 
๓ครั้ง/ 

๖๐ช่ัวโมง 
๓๙ นายทัศเทพ  หฤทัยถาวร ๔๙ ๒๔ คศ.๓ ค.บ. เคมี เคมี 

ม. ๖ 
๒ ครั้ง/ 

๑๘ ช่ัวโมง 
๔๐ นางสุดารัตน์  หฤทัยถาวร ๔๘ ๒๒ คศ.๓ ค.บ. เคมี เคมี 

ม.๔ 
๒ ครั้ง/ 

๑๘ช่ัวโมง 
๔๑ นางสาวจักรีวรรณ พัฒนวิบูลย ์ ๔๘ ๒๒ คศ.๓ กศ.ม. วิทยาศาสตร์

ศึกษา 
ดาราศาสตร์ 
ม. ๔, ม. ๖ 

๓ ครั้ง / 
๒๔ ช่ัวโมง 

๔๒ นายวิโรจน์  กองมาย ๔๗ ๒๕ คศ.๓ ค.บ. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ 
ม. ๕ 

๒ ครั้ง/  
๒๔ ช่ัวโมง 

๔๓ นางขวัญใจ  กองมาย ๔๗ ๒๕ คศ.๓ ค.บ. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ 
ม. ๔ 

๑ ครั้ง/  
๑๒ ช่ัวโมง 

๔๔ นายวีระยุทธ  บุญรักษา ๔๗ ๒๔ คศ.๓ กศ.ม. เทคโนโลยี
การศึกษา 

คอมพิวเตอ
ร์ม. ๖ 

๕ ครั้ง/ 
๑๑๕ ช่ัวโมง 

 



๑๓ 
 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ
ราชการ 

(ปี) 

ตำแหน่ง
/ 

วิทย
ฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/

ชั้น 

จำนวน
คร้ัง/ช่ัวโมง

ที่รับ 
การพัฒนา/

ปี 
๔๕ นางศุภกาญจน์ บุญพา ๔๖ ๒๒ คศ.๓ ศษ.ม. การบริหาร

การศึกษา 
ฟิสิกส์ 
ม. ๔ 

๓ ครั้ง/ 
๑๘ ช่ัวโมง 

๔๖ นายคมกริช มูลน้ำเท่ียง ๔๕ ๒๑ คศ.๓ ค.บ. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ 
ม. ๕ 

๗ ครั้ง/ 
๘๖ช่ัวโมง 

๔๗ นางวิภา สุขประเสริฐ ๔๕ ๑๕ คศ.๓ ศษ.ม. หลักสูตร
และการ

สอน 

ชีววิทยา 
ม. ๖ 

๒ ครั้ง / 
๑๘ ช่ัวโมง 

๔๘ นายพงษ์พิษณุ  สล้างสิงห์ ๔๙ ๒๑ คศ.๓ กศ.ม. วิจัย
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์
ม. ๓ 

๓ ครั้ง/ 
๑๘ช่ัวโมง 

๔๙ นางสาวอุไรวรรณ  งาสาร ๔๒ ๑๐ คศ.๓ วท.ม. ชีววิทยา
สำหรับครู 

ชีววิทยา 
ม. ๕ 

๗ ครั้ง/ 
๗๓ช่ัวโมง 

๕๐ นางจินตนา  จิตจำนงค์ ๔๙ ๒๖ คศ.๓ ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ชีววิทยา 
ม. ๔ 

๑ ครั้ง/ 
๑๘ช่ัวโมง 

๕๑ นางสาวยุพิณ พาราศรี ๔๙ ๒๕ คศ.๓ ค.บ. วิทยาศาสตร์
ท่ัวไป 

วิทยาศาสตร์ 
ม. ๒ 

๒ ครั้ง/ 
๒๔ ช่ัวโมง 

๕๒ นางสาวพัชนี  หงษ์ศรี ๔๖ ๒๔ คศ.๓ ศน.บ. การจัดการ
ศึกษา 

วิทยาศาสตร์ 
ม. ๑ 

๓ครั้ง/ 
๑๘ช่ัวโมง 

๕๓ นางกิจติพร นาทาม ๔๕ ๑๒ คศ.๒ ค.บ. คอมพิวเตอร์
ศึกษา 

คอมพิวเตอร์ 

ม. ๓ 
๑ครั้ง/ 

๒๔ ช่ัวโมง 
๕๔ นางสาวปิลันธนา หงษ์ศรี ๔๓ ๑๒ คศ.๓ ศษ.ม. หลักสูตร

และการ
สอน 

วิทยาศาสตร์ 
ม. ๒ 

- 

๕๕ นางปราณี  บัวผัน ๔๓ ๑๗ คศ.๒ ค.บ. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ 
ม. ๖ 

๓ครั้ง/ 
๓๗ ช่ัวโมง 

๕๖ นางประวิณา ทองวิเศษ ๔๓ ๑๗ คศ.๓ ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

เทคโนโลยี 
ม. ๑ 

๒๐ครั้ง/
๑๑๗.๒ 
ช่ัวโมง 

 



๑๔ 
 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ
ราชการ 

(ปี) 

ตำแหน่ง
/ 

วิทย
ฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/

ชั้น 

จำนวน
คร้ัง/ช่ัวโมง

ที่รับ 
การพัฒนา/

ปี 
๕๗ นายพรชัย  ทองวิเศษ ๔๕ ๒๐ คศ.๓ ค.บ. คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ 

ม. ๕ 
๒ครั้ง/ 

๕๐ช่ัวโมง 
๕๘ นางสาวกาญจนา คำสนาม ๔๕ ๑๘ คศ.๓ กศ.ม. บริหาร

การศึกษา 

คอมพิวเตอร์ 

ม. ๒ 
- 

๕๙ นางสาวรัตนา  วงศ์ภูงา ๓๓ ๘ คศ.๒ ค.ม. คอมพิวเตอร์
ศึกษา 

คอมพิวเตอร์ 

ม. ๒ 
๒ครั้ง/ 

๒๔ช่ัวโมง 
๖๐ นางสาวจารุวรรณ จันทมัตตุ

การ 
๓๑ ๕ คศ.๑ กศ.บ วิทยาศาสตร์

ศึกษา 
เคมี 
ม. ๖ 

๑ครั้ง/ 
๑๕ช่ัวโมง 

๖๑ นางสาวรุจิรา มรกตอัมพรกุล ๓๐ ๕ คศ.๑ ค.ม. วิทยาศาสตร์
ศึกษา 

ฟิสิกส์ 
ม. ๖ 

๒ ครั้ง/ 
๒๑ ช่ัวโมง 

๖๒ นางสาวศิรินภา  นามโน ๒๘ ๓ คศ.๑ กศ.ม. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ 
ม. ๖ 

๓ ครั้ง/ 
๑๘ช่ัวโมง 

๖๓ นางสาวลักขณา  ตะราษี ๒๘ ๔ คศ.๑ ศษ.บ. ชีววิทยา ชีววิทยา 
ม. ๕ 

๔ ครั้ง/ 
 ๔๒ช่ัวโมง 

๖๔ นายอรุณ  ฤทธิ์มนตรี ๒๘ ๔ คศ.๑ ค.บ. เคมี เคมี 
ม. ๔ 

๖ ครั้ง/ 
๕๖ ช่ัวโมง 

๖๕ นางสาวกนิษฐา  พูลลาภ ๒๕ ๒ ครูผู้ช่วย ค.ม. คอมพิวเตอร์
ศึกษา 

คอมพิวเตอร์ 

ม. ๔ 
๑๑ ครั้ง/ 
๔๔ช่ัวโมง 

๖๖ นางสาวจิราพร พลเย่ียม ๒๕ ๒ ครูผู้ช่วย ค.บ. วิทยาศาสตร์
ท่ัวไป 

วิทยาศาสตร์ 
ม. ๑ 

๓ ครั้ง/ 
๒๔ช่ัวโมง 

๖๗ นางชุตินัน สุวรรณสา ๔๐ ๑๑ คศ.๓ วท.บ. 
 

ชีววิทยา 
 

ชีววิทยา 
ม. ๕ 

- 

๖๘ นางสาวณัฏฐภัค โตไทยะ ๓๖ ๔ คศ.๑ ศษ.ม. หลักสูตร
และการ

สอน 

คอมพิวเตอร์ 

ม. ๓ 
๘ ครั้ง/ 

๘๖ช่ัวโมง 

๖๙ นางสาวอศัลยา ดวงระหว้า ๒๗ - ครูผู้ช่วย กศ.ม. ฟิสิกส์ - ๒ ครั้ง/ 
๑๒ ช่ัวโมง 

 



๑๕ 
 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ
ราชการ 

(ปี) 

ตำแหน่ง
/ 

วิทย
ฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/

ชั้น 

จำนวน
คร้ัง/ช่ัวโมง

ที่รับ 
การพัฒนา/

ปี 
๗๐ นางยุพาพิน  พวงศรี ๕๙ ๓๑ คศ.๓ ศษ.ม. หลักสูตร

และการ
สอน 

สังคมฯ/  
ม.๔ 

๒ ครั้ง/ 
๑๘ ช่ัวโมง 

๗๑ นางสาวพวงเพชร  ภาสว่าง ๕๑ ๒๗ คศ.๓ กศ.ม. หลักสูตร
และการ

สอน 

สังคมฯ/  
ม.๕ 

๒ ครั้ง/ 
๑๘ ช่ัวโมง 

๗๒ นางพิกุลทอง  หัวหนองหาร ๕๓ ๒๖ คศ.๓ ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ประวัติฯ/ 
ม.๕ 

๒ ครั้ง/ 
๑๘ ช่ัวโมง 

๗๓ นางทัศนียา  ศรีสมุทร ๔๘ ๒๕ คศ.๓ คบ. สังคมศึกษา สังคมฯ/  
ม.๖ 

๒ ครั้ง/ 
๑๘ ช่ัวโมง 

๗๔ นายฉัตรมงคล  พลภูงา ๔๑ ๑๕ คศ.๓ คบ. ภูมิศาสตร์ สังคมฯ/  
ม.๕ 

๒ ครั้ง/ 
๑๘ ช่ัวโมง 

๗๕ นายเสฏฐวุฒิ  จัดสนาม ๓๗ ๑๔ คศ.๓ ศษ.ม. บริหาร
การศึกษา 

ประวัติฯ/ 
ม.๑ 

๒ ครั้ง/ 
๑๘ ช่ัวโมง 

๗๖ นายคุณาวุฒิ  เฉลาชัย ๔๔ ๑๐ คศ.๒ กศ.ม. เทคโนฯ
การศึกษา 

ประวัติฯ/ 
ม.๓ 

๒ ครั้ง/ 
๑๘ ช่ัวโมง 

๗๗ นายศรีภูมิ  วงศ์หนองหว้า ๓๖ ๘ คศ.๒ ร.บ. รัฐศาสตร์
การเมือง 

สังคมฯ/ 
ม.๖ 

๒ ครั้ง/ 
๑๘ ช่ัวโมง 

๗๘ นางวิภาพรรณ  ชินเพ็ง ๔๐ ๑๐ คศ.๒ คบ. บริหาร
การศึกษา 

สังคมฯ/  
ม.๒ 

๒ ครั้ง/ 
๑๘ ช่ัวโมง 

๗๙ นางนันทิยาพร  ขันธวงศ์ ๓๙ ๑๑ คศ.๒ คบ. บริหาร
การศึกษา 

สังคม/ 
ม.๔ 

๒ ครั้ง/ 
๑๘ ช่ัวโมง 

๘๐ นางสุกัญญา  ละสุสะมา ๕๕ ๓๐ คศ.๓ ศศ.บ ศึกษา 
ศาสตร์เพื่อ

พัฒนา
ชุมชน 

ช่วย
ราชการ 

- 

๘๑ น.ส.อาริยา  เมาะราศรี ๒๗ ๔ ครู คบ. สังคมศึกษา สังคม/ม.๑ ๒ ครั้ง/ 
๑๘ ช่ัวโมง 



๑๖ 
 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ
ราชการ 

(ปี) 

ตำแหน่ง
/ 

วิทย
ฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/

ชั้น 

จำนวน
คร้ัง/ช่ัวโมง

ที่รับ 
การพัฒนา/

ปี 
๘๒ นางนิศานาถ  โกฎแสน ๔๑ ๑๑ คศ.๒ ศษ.ม การบริหาร

การศึกษา 
ประวัติฯ/ 

ม.๒ 
๒ ครั้ง/ 

๑๘ ช่ัวโมง 
๘๓ นางสาวปองขวัญ  บินขุนทด ๓๖ ๑๐ คศ.๒ ศษ.ม การบริหาร

การศึกษา 
ประวัติ ฯ/ 

ม.๔ 
๒ ครั้ง/ 

๑๘ ช่ัวโมง 
๘๔ น.ส.วรารัตน์  สีปัดถา ๓๑ ๘ คศ.๒ กศ.ม หลักสูตร

และการ
สอน 

สังคม/ม.๓ ๒ ครั้ง/ 
๑๘ ช่ัวโมง 

๘๕ นายเอกราช  โอสรส     สังคมศึกษา สังคม/ม.๒ ๒ ครั้ง/ 
๑๘ ช่ัวโมง 

๘๖ นายธนาพล  บัวคำโคตร ๓๐ ๗ คศ.๒ กศ.ม การบริหาร 
การศึกษา 

สังคม/ม.๑ ๒ ครั้ง/ 
๑๘ ช่ัวโมง 

๘๗ นายอิศเรศ  กุดหอม ๓๗ ๓ 
เดือน 

ครู ศศ.บ รัฐศาสตร์ สังคม/ม.๒ ๒ ครั้ง/ 
๑๘ ช่ัวโมง 

๘๘ นางพนิตนนัท์ บุตรหินกอง ๕๒ ๒๗ คศ.๓ กศ.ม หลักสูตร
และการ

สอน 

IS ม.๓ ๒ ครั้ง/ 
๕๖ ช่ัวโมง 

๘๙ นายสมัย  สมภูงา ๕๙ ๓๘ คศ.๓ กศ.ม การบริหาร
การศึกษา 

เพิ่มเติม ม.
๔,๕ 

๒ ครั้ง/ 
๑๒ ช่ัวโมง 

๙๐ นายราชันย์  สัมฤทธิ์ ๔๖ ๑๔ คศ.๓ กศ.ม การบริหาร
การศึกษา 

พลศึกษา ม.
๑,๒ 

IS ม.๓ 

๒ ครั้ง/ 
๓๒ ช่ัวโมง 

๙๑ นายศุภชัย  จันทร์คำ ๔๓ ๑๖ คศ.๑ กศ.ม พลศึกษา สุขศึกษา
และ 

พลศึกษา  
ม.๕, 

เพิ่มเติม 
ม.๕ 

 

๓ ครั้ง/ 
๓๑ ช่ัวโมง 



๑๗ 
 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ
ราชการ 

(ปี) 

ตำแหน่ง
/ 

วิทย
ฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/

ชั้น 

จำนวน
คร้ัง/ช่ัวโมง

ที่รับ 
การพัฒนา/

ปี 
๙๒ นายธิติสรณ์  รัตนสมัย ๓๘ ๖ คศ.๑ คบ. พลศึกษา สุขศึกษาและ 

พลศึกษา  
ม.๖, เพิ่มเติม 

ม.๕,๖ 

๒ ครั้ง/ 
๓๑ ช่ัวโมง 

๙๓ นายมนัส นิคำ ๓๘ ๖ คศ.๑ วท.บ. วิทยาศาสตร์
การกีฬา 

สุขศึกษา ม.
๒, 

เพิ่มเติม ม.
๑ 

๕ ครั้ง/ 
๒๘ ช่ัวโมง 

๙๔ นางสาวสุธิดา  สรรพวุธ ๒๗ ๑ ครูผู้ช่วย วท.บ. วิทยาศาสตร์
การกีฬา 

สุขศึกษา ม.
๑, 

IS ม.๓ 

๑๒ ครั้ง/ 
๘๐ ช่ัวโมง 

๙๕ นางสาวสรณ์สิริ  โสมชิน ๒๕ ๑ ครูผู้ช่วย คบ. พลศึกษา สุขศึกษาและ 
พลศึกษา ม.
๔, เพิ่มเติม 

ม.๕,๖ 

๖ ครั้ง/ 
๔๔ ช่ัวโมง 

๙๖ นายนรินทร์  ถนัดค้า ๕๙ ๓๘ คศ.๓ ค.บ. การบริหาร
การศึกษา 

ม.๔ 
ม.๖ 

๒ ครั้ง/ 
๑๘ ช่ัวโมง 

๙๗ นางบุสรินทร์  พาระแพน ๔๙ ๑๙ คศ.๓ ค.บ. หลักสูตร
และการ

สอน 

ศิลปะ 
ช้ัน ม.๑-๓ 

๒ ครั้ง/ 
๑๘ ช่ัวโมง 

๙๘ นายทินกร  สุดชารี ๔๖ ๑๗ คศ.๓ ค.บ. บริหาร
การศึกษา 

ม.๓ 
ม.๑ 

๒ ครั้ง/ 
๑๘ ช่ัวโมง 

๙๙ นางกรวิกา  ชาติประเสริฐ ๓๘ ๑๑ คศ.๒ ค.บ. คบ. 
นาฏศิลป์ 

ม.๑ 
ม.๒ 

๒ ครั้ง/ 
๑๘ ช่ัวโมง 

๑๐๐ นายทศนาฏ  ยอดเสนา ๓๖ ๖ คศ.๑ ศศ.บ. ศิลปะ
ศาสตร์
บัณฑิต 

ม.๓ ๒ ครั้ง/ 
๑๘ ช่ัวโมง 

๑๐๑ นางสาวอภิชญา  สีลาน ๓๑ ๗ คศ.๑ ศษ.บ. หลักสูตร ม.๒ ๒ ครั้ง/ 



๑๘ 
 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ
ราชการ 

(ปี) 

ตำแหน่ง
/ 

วิทย
ฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/

ชั้น 

จำนวน
คร้ัง/ช่ัวโมง

ที่รับ 
การพัฒนา/

ปี 
และการ

สอน 
ม.๔ ๑๘ ช่ัวโมง 

๑๐๒ นายจักราวุธ  อุดมวงค์ ๒๕ ๑ ครูผู้ช่วย ค.บ. ดนตรีศึกษา  ๒ ครั้ง/ 
๑๘ ช่ัวโมง 

๑๐๓ นายสรวิศ  เนตรมณี ๒๔ ๑ ครูผู้ช่วย ค.บ.  นาฏศิลป์
ไทย 

ม.๑ 
ม.๒ 

๒ ครั้ง/ 
๑๘ ช่ัวโมง 

๑๐๔ นางจันทร์สิริ  แก้วกัญญา ๕๙ ๓๙ ค.ศ.๓ ค.บ. 
ศษ.ม. 

 สังคม
ศึกษา 
บริหาร

การศึกษา 

การงาน
อาชีพ ม.๒ 

๑ ครั้ง 

๑๐๕ นางสุวรรณ  ถาพร ๕๘ ๓๗ ค.ศ.๓ ค.บ. เกษตรกรรม งานธุรกิจ 
ม.๖ 

๑ ครั้ง 

๑๐๖ นางสาวจำปี  เบ้าช้างเผือก ๓๕ ๗  

ค.ศ.๒ 

วท.บ. 

ศษ.ม. 

อุตสาหกรร
มอาหาร

และบริการ 
บริหาร

การศึกษา 

การงาน
อาชีพ ม.๓ 

๓ ครั้ง 

๑๐๗ นางสาวรุจีรา โยงรัมย์ ๓๕ ๕ ไม่มี วท.บ.  คหกรรม
ศาสตร์ศึกษา 

การงาน
อาชีพ ม.๖ 

๑๐ ช่ัวโมง 

๑๐๘ นายปวีณ แสนสุข ๔๐ ๓ 
เดือน 

ครูผู้ช่วย วท.บ. เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

การงาน
อาชีพ ม.๒ 

๑๘ ช่ัวโมง 

๑๐๙ นายชวลิต  พาระแพน ๔๔ ๑๙ คศ.๓ ค.บ.
กศ.ม. 

ภาษาอังกฤษ
การบริหาร
และพัฒนา
การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ

ม.๕ 
๒๔ ช่ัวโมง 

๑๑๐ นางพรพรรณ  สุดหนองบัว ๕๘ ๓๘ คศ.๓ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
ม.๒ 

๒๖ ช่ัวโมง 
 
 



๑๙ 
 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ
ราชการ 

(ปี) 

ตำแหน่ง
/ 

วิทย
ฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/

ชั้น 

จำนวน
คร้ัง/ช่ัวโมง

ที่รับ 
การพัฒนา/

ปี 
๑๑๑ นางบำเพ็ญ  พัฒนสระคู ๕๓ ๓๐ คศ.๓ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

ม.๑ 
๒๑ ช่ัวโมง 

๑๑๒ นางพรจิต  สอนโกษา ๕๑ ๒๗ คศ.๓ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
ม.๖ 

๑๒ ช่ัวโมง 

๑๑๓ นายประชารัฐ  เดชสองช้ัน ๔๖ ๑๘ คศ.๓ ศศ.บ. 
กศ.ม. 

ภาษาอังกฤษ
การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 
ม.๕ 

๒ ครั้ง/ 
๑๘ ช่ัวโมง 

๑๑๔ นางกิตติกานต์  เศษโถ ๕๖ ๒๙ คศ.๓ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ

ม.๔ 
๒๑ ช่ัวโมง 

๑๑๕ นางณัฐพัชร์  สล้างสิงห์ ๔๗ ๒๑ คศ.๓ ค.บ.
กศ.ม. 

ภาษาอังกฤษ
การวัดผล
การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 
ม.๓ 

๑๕ ช่ัวโมง 

๑๑๖ นางสุกัญญา  เจริญกรศร ี ๔๗ ๑๓ คศ.๓ ค.บ.
ค.ม. 

ภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยี
และการสื่อ

การ
การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 

ม.๓ 
๒๗ ช่ัวโมง 

๑๑๗ นางรุ่งอรุณ  ศรีสนาม ๔๕ ๑๕ คศ.๓ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ

ม.๕ 
๓๖ ช่ัวโมง 

๑๑๘ นางอรอินทร์  ชคัตตรัย ๔๔ ๑๑ คศ.๓ ค.บ. 
ศษ.ม. 

ภาษาอังกฤษ
การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 
ม.๖ 

๑๖ ช่ัวโมง 

๑๑๙ นางเพ็ญจิต  ทองอ่ำ ๔๐ ๑๖ คศ.๓ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
ม.๒ 

๔๓ ช่ัวโมง 

๑๒๐ น.ส.ภัทราภรณ์ ศรีมีเทียน ๓๗ ๑๓ คศ.๓ ค.บ.
กศ.ม. 

ภาษาอังกฤษ
การสอน

ภาษาอังกฤษ 
 
 

ภาษาอังกฤษ

ม.๑,๔ 
๖๖ ช่ัวโมง 



๒๐ 
 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ
ราชการ 

(ปี) 

ตำแหน่ง
/ 

วิทย
ฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/

ชั้น 

จำนวน
คร้ัง/ช่ัวโมง

ที่รับ 
การพัฒนา/

ปี 
๑๒๑ น.ส.เกษศิริน  สากระจาย ๓๗ ๑๑ ค.ศ.๒ ศศ.บ. 

ศศ.ม. 

ภาษาอังกฤษ
การสอน

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 
ม.๖ 

๒ ครั้ง/ 
๑๘ ช่ัวโมง 

๑๒๒ นางยุวดี  โกสุมาลย์ ๔๐ ๑๑ ค.ศ.๒ ค.บ.
กศ.ม. 

ภาษาอังกฤษ
การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 
ม.๑,๓ 

๔๘ ช่ัวโมง 

๑๒๓ นายธนบดี ทองเดือน ๓๙ ๗ ครู ศน.บ. 
ศษ.ม. 

ภาษาอังกฤษ
การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 
ม.๓ ,ม.๖ 

๒ ครั้ง/ 
๑๘ ช่ัวโมง 

๑๒๔ น.ส.ปิ่นมณี พันหนองแสง ๓๕ ๑๐ ครู ศศ.บ. ภาษาจีน ภาษาจีน 
ม.๓-๖ 

๒ ครั้ง/ 
๑๘ ช่ัวโมง 

๑๒๕ นางสุรีภรณ์  ภูหินกอง ๓๔ ๑๐ ครู กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ

ม.๒ 
๒ ครั้ง/ 

๑๘ ช่ัวโมง 
๑๒๖ น.ส.วิลาวัลย์  จันทริมา ๓๑ ๔ ครูผู้ช่วย ศษ.บ. การสอน

ภาษาญี่ปุ่น 
ภาษาญี่ปุ่น 

ม.๔-๖ 
๓๒ ช่ัวโมง 

๑๒๗ นางสาวพรพิชชา หลักคำ ๓๐ ๓ ครู ศศ.บ. 
 
 
 

ศษ.ม. 

ภาษา 
เยอรมันเพื่อ

เพื่อการ
ส่ือสาร 
จิตวิทยา 

ภาษาเยอรมัน 

ม.๑,๔ 
๗๒ ช่ัวโมง 

๑๒๘ นางสาวเนตรนภา ศรีเทศ ๒๙ ๓ ครู ศษ.บ. การสอน
ภาษาญี่ปุ่น 

ภาษาญี่ปุ่น 
ม.๑-๓ 

๙ ช่ัวโมง 

๑๒๙ น.ส.เพชรลดา ดอนกลาง ๒๖ ๒ ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาจีน ภาษาจีน 
ม.๑,๔,๕ 

 ๒ ครั้ง/ 
๑๘ ช่ัวโมง 

๑๓๐ นางสาวณฤทัย สำโรงแสง ๒๙ ๖ ครู ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
ม.๓ 

๔๗ ช่ัวโมง 

๑๓๑ นางสาวนุชลี โคตรภักดี ๓๖ ๕ ครู ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
ม.๕ 

 

๓๐ ช่ัวโมง 



๒๑ 
 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ
ราชการ 

(ปี) 

ตำแหน่ง
/ 

วิทย
ฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/

ชั้น 

จำนวน
คร้ัง/ช่ัวโมง

ที่รับ 
การพัฒนา/

ปี 
๑๓๒ นางสาวนุชรัช เพชรดี ๕๓ ๒๘ คศ.๓ กศ.ม. จิตวิทยา

การศึกษา 
แนะแนว 
ม.๓, ม.๖ 

๑๙ ช่ัวโมง 

๑๓๓ นางสาววิไล  เวียงคำ ๔๖ ๑๔ คศ.๓ ศศ.ม. บรรณารักษ์
ศาสตร์และ
สารสนเทศ

ศาสตร์ 

แนะแนว 
ม.๑, ม.๔ 

๑๘ ช่ัวโมง 

 
    ๓) จำนวนบุคลากรอื่น (พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ครูธุรการ เจ้าหน้าที่ ครูพี่เลี้ยง พนักงานขับรถ  
คนสวน พนักงานรักษาความปลอดภัย นักการภารโรง) 

 

ท่ี 

 

ชื่อ – สกุล 
อาย ุ
(ปี) 

อายุการ
ทำงาน 

(ปี) 

ตำแหน่ง วุฒิ
การศึกษา 

 

วิชาเอก 

๑ นายมงคล  คำสนาม ๔๘ ๑๑ ครูธุรการ บธ.บ. การจัดการท่ัวไป 
๒ นายวีระชัย  สายเช้ือ ๔๗ ๙ พนักงานราชการ ค.บ. พลศึกษา 
๓ นายจักรภัทร  กุดทองดี ๔๒ ๑๒ พนักงานราชการ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
๔ นายมังกร  แจ้งสนาม ๓๘ ๙ พนักงานราชการ วท.บ. ฟิสิกส์ 
๕ นางสุกัญญา  สัมฤทธิ์ ๔๓ ๑๖ ครูอัตราจ้าง ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
๖ นางสาวรุ่งกาล  บุตรบุญชู ๕๑ ๑๐ ครูอัตราจ้าง ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว 
๗ นางสาวภรณ์ทิพย์  สมภักดี ๓๒ ๘ ครูอัตราจ้าง ศษ.บ. พลศึกษา 
๘ นายอนุพงศ์  อนุพันธ ์ ๒๙ ๖ ครูอัตราจ้าง ค.บ. พลศึกษา 
๙ นางสาวอรวรรณ  ดวงเกตุ ๓๗ ๖ ครูอัตราจ้าง วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช 

๑๐ นายสุริยา  วิไลลักษณ์ ๓๖ ๖ ครูอัตราจ้าง ศป.บ. ทัศนศิลป์ 
๑๑ นายปิยะวัฒน์  นาเมือง ๒๙ ๔ ครูอัตราจ้าง ค.บ. สังคมศึกษา 
๑๒ นายจตุรนต์  วงศ์น้ำคำ ๒๘ ๕ ครูอัตราจ้าง ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
๑๓ นายภูษิต กลางคาร ๒๘ ๒ ครูอัตราจ้าง ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์และ

เทคโนโลยี 
๑๔ นางจรรณจรัส  แสนจันดี ๓๐ ๖ ครูอัตราจ้าง บธ.บ การจัดการ 



๒๒ 
 

 

ท่ี 

 

ชื่อ – สกุล 
อาย ุ
(ปี) 

อายุการ
ทำงาน 

(ปี) 

ตำแหน่ง วุฒิ
การศึกษา 

 

วิชาเอก 

๑๕ นางสาวธาราภรณ์  เชิงหอม ๓๐ ๔ ครูอัตราจ้าง ค.บ. วิทยาศาสตร์ 
๑๖ นายดุลยวัตร์ จตุเทน ๒๙ ๖ ครูอัตราจ้าง น.บ. นิติศาสตร์ 
๑๗ น.ส.ปภัสราภรณ์ ดีพลงาม ๒๙ ๔ ครูอัตราจ้าง ค.บ คอมพิวเตอร์ศึกษา 
๑๘ นางสาวมิ่งขวัญ สังขศิลา ๒๘ ๒ ครูอัตราจ้าง ค.บ, วิทยาศาสตร์ 
๑๙ นายณรงค์ฤทธิ์   สักโก ๒๔ - ครูอัตราจ้าง ค.บ. เกษตรศาสตร์ 
๒๐ นายชาญชัย    มะลาขันธ์ ๓๘ - ครูอัตราจ้าง ค.บ. ดนตรีศึกษา 
๒๑ นายวชิระ  ศรีเท่ียง ๒๕ - ครูอัตราจ้าง ค.บ. นาฏศิลป์ 
๒๒ นางสาวจริยา  ทีโพนทัน ๒๕ - ครูอัตราจ้าง ค.บ. ภาษาไทย 
๒๓ นางสาวสโรชา  สาโดด ๒๓ - ครูอัตราจ้าง ค.บ. ภาษาไทย 
๒๔ นายฐากูร  ถาพร ๒๘ - ลูกจ้างช่ัวคราว วท.บ วิศวกรรมศาสตร์ 
๒๕ นางสาววิกานดา  เศษโถ ๓๑ - ลูกจ้างช่ัวคราว ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

  

 ๔) สรุปจำนวนบุคลากร   

ผู้บริหาร (รวมรองผอ.) ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อืน่ๆ หมายเหตุ 

๕ ๑๓๐ ๓ ๒๕ ๒๑  

  

 ๕) จำนวนครูจำแนกตามสาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน (รายงานเฉพาะครูผู้สอน) 

สาขาวิชา 
จำนวน 

(คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน   

ในแต่ละสาขาวิชา  

(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

1. ภาษาไทย ๑๖ ๑๖ 

2. วิทยาศาสตร์ ๓๑ ๑๘ 

3. คอมพิวเตอร์ ๑๐ ๑๘ 

4. คณิตศาสตร์ ๑๙ ๑๖ 

5. สังคมศึกษา ๑ ๑๖ 

6. เกษตรกรรม ๓ ๑๖ 



๒๓ 
 

สาขาวิชา 
จำนวน 

(คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน   

ในแต่ละสาขาวิชา  

(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

7. อุตสาหกรรมอาหารและบริการ ๑ ๑๖ 

8. คหกรรมศาสตร์ศึกษา ๑ ๑๖ 

9. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๒ ๑๖ 

10. ภาษาอังกฤษ ๑๙ ๑๖ 

11. ภาษาจีน ๒ ๑๖ 

12. ภาษาญี่ปุ่น ๒ ๑๖ 

13. ภาษาเยอรมัน ๑ ๑๔ 

14. สังคมศึกษา ๑๓ ๑๘ 

15. รัฐศาสตร์ ๒ ๑๘ 

16. ภูมิศาสตร์ ๒ ๑๘ 

17. เศรษฐศาสตร์ ๑ ๑๘ 

18. การศึกษาพิเศษ ๑ ๑๘ 

19. พลศึกษา ๘ ๑๘ 

20. วิทยาศาสตร์การกีฬา ๓ ๑๘ 

21. ศิลปะ ๑๑ ๑๙ 

22. จิตวิทยาการศึกษา ๑ ๑๙ 

23. บรรณารักษาศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ๑ ๑๖ 

24. จิตวิทยาและการแนะแนว ๑ ๒๐ 

25. การจัดการ ๑ ๕ 

26. นิติศาสตร์ ๑ ๖ 

รวม ๑๕๔ ๔๒๑ 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑๖.๑๙ 

 

 

 



๒๔ 
 

๑.๓ ข้อมูลนักเรียน 

   ๑) จำนวนนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ท้ังหมด  ๒,๘๗๑ คน (ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 

ระดับช้ันเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉล่ียต่อห้อง 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๑๓ ๒๔๗ ๒๖๗ ๕๑๔ ๓๙.๕๔ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๓ ๑๘๘ ๓๐๔ ๔๙๒ ๓๗.๘๕ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๓ ๑๘๘ ๒๕๕ ๔๔๓ ๓๔.๐๘ 

รวม ๓๙ ๖๒๓ ๘๒๖ ๑,๔๔๙ ๓๗.๑๕ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๑๒ ๑๘๐ ๒๙๖ ๔๗๖ ๓๙.๖๗ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๑๓ ๑๗๒ ๓๒๖ ๔๙๘ ๓๘.๓๑ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๑๓ ๑๗๖ ๒๗๒ ๔๔๘ ๓๔.๔๖ 

รวม ๓๘ ๕๒๘ ๘๙๔ ๑,๔๒๒ ๓๗.๔๒ 
รวมทั้งหมด ๗๗ ๑,๑๕๑ ๑,๗๒๐ ๒,๘๗๑ ๓๗.๒๙ 

 

  ๒) จำนวนนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔   

                       เปรียบเทียบจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
ระดับชั้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ม.๑ ๔๕๒ ๔๙๗ ๕๑๔ 
ม.๒ ๔๔๕ ๔๕๒ ๔๙๒ 
ม.๓ ๔๒๔ ๔๖๑ ๔๔๓ 
รวม ๑,๓๒๑ ๑,๔๑๐ ๑,๔๔๙ 
ม.๔ ๔๗๙ ๔๙๙ ๔๗๖ 
ม.๕ ๔๓๓ ๔๕๗ ๔๙๘ 
ม.๖ ๔๕๕ ๔๓๙ ๔๔๘ 
รวม ๑,๓๖๗ ๑,๓๙๕ ๑,๔๒๒ 

รวมทั้งหมด ๒,๖๘๘ ๒,๘๐๕ ๒,๘๗๑ 
   

 

 

 

 



๒๕ 
 

 ๓) จำนวนนักเรียน ช้ันม.๓ และ.๖ ท่ีจบหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔   

ระดับช้ัน 

ปีการศึกษา 

จำนวนนักเรียนท้ังหมด จำนวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร 

ม.๓ ม.๖ ม.๓ ม.๖ 

๒๕๖๒ ๔๐๐ ๔๒๐ ๓๗๙ ๓๙๖ 

๒๕๖๓ ๔๒๔ ๔๐๗ ๔๑๐ ๓๙๔ 

๒๕๖๔ ๔๒๕ ๔๓๖ ๔๒๑ ๔๑๙ 

 

๑.๕  ข้อมูลอาคารสถานที่  
 โรงเรียนมีส่ิงปลูกสร้างท่ีใช้ในการเรียนการสอน อาคารเรียนและอาคารประกอบตลอดจนอำนวยความสะดวก
แก่บุคลากรและนักเรียนดังต่อไปนี ้

ลำดับที่ ประเภท/แบบ ปีที่สร้าง ลักษณะ สภาพปัจจุบัน 
๑ อาคารเรียนถาวร/๒๑๖ ก ๒๕๑๕ อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒  

ช้ัน  ๑๖ ห้องเรียน 
-สำนักงานผู้อำนวยการ  
-สำนักงานกลุ่มอำนวยการ 
-สำนักงานวิทยาเขตทุ่งกุลาทอง 
-สำนักงานกลุ่มบริหารท่ัวไป 
-ห้องประชาสัมพันธ์ 
- ห้องการเงิน 
- ห้องพัสดุ 
- ห้องนโยบายและแผน 
- งานประชาสัมพันธ์และวารสาร
โรงเรียน - สำนักงานโครงการพิเศษ 
Gifted Program 
- สำนักงานโครงการพิเศษ   EIS  
Program 
-ห้องเรียน โครงการพิเศษ Gifted 
Program 
-ห้องเรียน โครงการพิเศษEIS  
Program 

๒ อาคารเรียนถาวร/๒๑๖ ค ๒๕๒๑ อาคารตึก ๒ ช้ัน   
๑๖ ห้องเรียน 

-กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
-อาคารเรียน  ม.๒ 

๓ อาคารเรียนถาวร ๒๑๖ ล ๒๕๒๘ อาคารตึก ๓  ช้ัน 
๑๖ ห้องเรียน 

-สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 



๒๖ 
 

ลำดับที่ ประเภท/แบบ ปีที่สร้าง ลักษณะ สภาพปัจจุบัน 
-ห้องโสตทัศนศึกษา 
-ห้องเรียน ม.๔ 
-ห้องเรียน ม.๕ 

๔ 
 
 

 

อาคารเรียนถาวร  ๔๒๔ (ล) 
พิเศษ 

๒๕๔๐ อาคารตึก  ๔  ช้ัน 
ใต้ถุนโล่ง ๑๖ ห้องเรียน 

-กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
-อาคารเรียนวิทยาศาสตร์ 
-ห้องเรียน ม.๑ 
-ห้องเรียน ม.๔ 

๕ อาคารเรียน  ๕  แบบ  
๓๒๔ 

๒๕๕๑ อาคารตึก  ๓  ช้ัน 
ใต้ถุนโล่ง ๒๔ ห้องเรียน 

-กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนา  และวัฒนธรรม 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
-ห้องเรียน ม.๓ 
-ห้องเรียน ม.๖ 

๖ หอประชุม (๑๐๑/๒๗) ๒๕๒๒ อาคารช้ันเดียว  คสล. ใช้เป็นอาคารหอประชุม 
๗ โรงฝึกงานคหกรรม (๑๐๒/

๒๗)พิเศษ 
๒๕๒๒ อาคารช้ันเดียว  คสล. อาคารเรียนคหกรรม 

 
๘ โรงฝึกงานอุตสาหกรรม 

(๑๐๒/๒๗) 
๒๕๒๙ อาคารช้ันเดียว  คสล. อาคารเรียนอุตสาหกรรม 

๙ อาคารเกษตร ๒๕๒๙ อาคารช้ันเดียว  คสล. อาคารเรียนเกษตรกรรม 
๑๐ อาคารเรียนพลศึกษา  อาคารช้ันเดียว  คสล. อาคารเรียนพลศึกษา 
๑๑ โรงอาหาร  อาคารหลังคาโครง

เหล็ก  คสล. 
อาคารโรงอาหาร 

๑๒ หอสมุด ๓๓ ปีสุวรรณพิทย์ ๒๕๕๐ อาคารตึก ๒ ช้ัน คสล. -ห้องสมุด  ๓๓  ปี   
-ห้องประชุมพนมวรนิทร 
-ห้องเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ 

๑๓ ห้องน้ำ-ห้องส้วม นักเรียน  
ชาย-หญิง 

 จำนวน ๙ หลัง ๕๔ ท่ี
นั่ง 

สภาพดี   

๑๔ สนามกีฬา  ๑  สนาม ใช้เป็นสนามฟุตบอล 
๑๕ สนามบาสเกตบอล  ๒  สนาม ใช้เป็นสนามบาสเกตบอล 
๑๖ สนามฟุตซอล  ๑  สนาม ใช้เป็นสนามฟุตซอล 
๑๗ บ้านพักครู  ๗  หลัง ปรับปรุง  สภาพดี 
๑๘ บ้านพักนักการภารโรง  ๑  หลัง สภาพชำรุด 



๒๗ 
 

ลำดับที่ ประเภท/แบบ ปีที่สร้าง ลักษณะ สภาพปัจจุบัน 
๑๙ อาคารศรีศุภอักษร ๒๕๕๓ ๒๕๕๓ ๑ หลัง 

อาคารช้ันเดียว  
 

-อาคารเรียนคอมพิวเตอร์ 
-ห้องพยาบาล 
-ห้องนาฎศิลป์ ๒ 
-ห้องแนะแนว 
-ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๒๐ อาคารโรงอาหาร ๒๕๕๖ ๑ หลัง โรงอาหารหลังท่ี ๒ 
๒๑ อาคารหอประชุม ๒ช้ัน ๔๓

ปี 
๒๕๕๗ ๑ หลัง -ช้ัน ๒  หอประชุม 

-ช้ัน ๑  ศูนย์ HCEC  (ใต้ถุน) 
๒๒ ห้องน้ำ ชาย ห้องน้ำหญิง ๒๕๕๗ ๒ หลัง ห้องน้ำนักเรียน 
๒๓ ซ่อมแซมโต้เก้าอี้นักเรียน ๒๕๕๘ ๑,๐๐๐ ชุด ปรับปรุง  สภาพดี 
๒๕ ซ่อมแซมพื้นห้องเรียน ๒๕๕๘ ๓๖ ห้อง   อาคาร ๒ และอาคาร ๓ 
๒๖ ซ่อมแซมรั้วโรงเรียน ๒๕๕๘ ตลอดแนว ปรับปรุง  สภาพดี 
๒๗ ปรับปรุงหอประชุม ๒๕๕๘ ๑ หลัง ปรับปรุง  สภาพดี 
๒๘ โดม ๔๕ ปีสุวรรณพิทย์ ๒๕๖๑ ๑  หลัง โดมเอนกประสงค์ 
๒๙ Sky  work  ๒๕๖๑ ๑ หลัง 

(เช่ือม อ.๒และ อ.๓) 
สภาพดี 

๓๐ Cover  Way ๒๕๖๒ ๑  หลัง (จากป้อมยาม
ถึงหน้าหอประชุม ๔๓
ปี) 

สภาพดี 

 
๑.๖  ข้อมูลงบประมาณ 
   งบประมาณของโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดได้จาก 

๑. เงินบำรุงการศึกษา 
๒. เงินปัจจัยพื้นฐาน 
๓. เงินสนับสนุนจากผู้ปกครอง 
๔. เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี 
๕. เงินอุดหนุน 

 ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ได้แจ้งอนุมัติเงินอุดหนุนการศึกษา  เป็น
ค่าใช้จ่ายรายหัวในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๑๒ ปี  ตามมติคณะรัฐมนตรี  ท่ีเห็นชอบค่าใช้จ่ายรายหัว  สำหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  ๓,๕๐๐  บาท/คน/ปี  และมัธยมศึกษาตอนปลาย  ๓,๘๐๐  บาท/คน/ปี  โดยจัดสรร
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุน  รายการเงินอุดหนุนบำรุงการศึกษา 



๒๘ 
 

 เงินงบประมาณท่ีเป็นเงินอุดหนุนบำรุงการศึกษา  เงินปัจจัยพื้นฐาน เงินสนับสนุนโรงเรียนกีฬาบาสเกตบอล  
เงินเรียนฟรี  ๑๕  ปี  ท่ีคาดว่าจะได้รับนำมาจัดสรรให้กับฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯเพื่อพัฒนาการศึกษา  มีรายละเอียด
ดังนี้ 

๑.  เงินงบประมาณอุดหนุนทางการศึกษา     
 ท่ี ประเภท แหล่งที่มา คนละ 

จำนวน 
เป็นเงิน หมายเหตุ 

 นักเรียน 

 ๑ เงินอุดหนุนการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ๓,๕๐๐ ๑,๔๑๓ ๔,๙๔๕,๕๐๐ ตลอดปี  
 ๒ เงินอุดหนุนการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ๓,๘๐๐ ๑,๔๑๗ ๕,๓๘๔,๖๐๐ ตลอดปี  
 รวม ๒,๘๓๐ ๑๐,๓๓๐,๑๐๐   

      ** ข้อมูลนักเรียนปี ๒๕๖๔ 

๒.  เงินบำรุงการศึกษา       

 
ท่ี ประเภท แหล่งที่มา คนละ 

จำนวน
นักเรียน 

เป็นเงิน รวมต่อปี 

 ๑ นักเรียนท่ัวไป มัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑-๓ ๑,๓๕๐ ๑,๒๐๑ ๑,๖๒๑,๓๕๐ ๓,๒๔๒,๗๐๐ 

 
๒ นักเรียนท่ัวไป 

มัธยมศึกษาตอนปลาย ม๔-
๖ 

๑,๒๕๐ ๑,๒๓๐ ๑,๕๓๗,๕๐๐ ๒,๐๗๕,๐๐๐ 

 ๓ Gifted program มัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑-๓ ๒,๑๐๐ ๑๐๖ ๒๒๒,๖๐๐ ๔๔๕,๒๐๐ 

 
๔ Gifted program 

มัธยมศึกษาตอนปลาย ม๔-
๖ 

๒,๑๐๐ ๘๗ ๑๘๒,๗๐๐ ๓๖๕,๔๐๐ 

 ๕ EIS program มัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑-๓ ๒,๑๐๐ ๑๐๖ ๒๒๒,๖๐๐ ๔๔๕,๒๐๐ 

 
๖ EIS program 

มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔-
๖ 

๒,๒๐๐ ๑๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๔๔๐,๐๐๐ 

     รวม  ๒,๘๓๐ ๔,๐๐๖,๗๕๐ ๘,๐๑๓,๕๐๐ 

 
  

 
โครงการพิเศษ      

 ท่ี ประเภท เก็บตามโครงการ ภาคเรียนที่๑ ภาคเรียนที่๒ รวมเป็นเงิน หมายเหตุ 
 

 ๑ Gifted ม.ต้น ๖,๕๐๐ ๖๘๙,๐๐๐ ๖๘๙,๐๐๐ ๑,๓๗๘,๐๐๐ 
๒,๙๔๔,๐๐๐  

 ๒ Gifted ม.ปลาย ๙,๐๐๐ ๗๘๓,๐๐๐ ๗๘๓,๐๐๐ ๑,๕๖๖,๐๐๐ 

 ๓ Eis ม.ต้น ๔,๑๐๐ ๔๓๔,๖๐๐ ๔๓๔,๖๐๐ ๘๖๙,๒๐๐ 
๑,๗๖๙,๒๐๐ 

 ๔ Eis ม.ปลาย ๔,๕๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ 

     รวม ๒,๓๕๖,๖๐๐ ๒,๓๕๖,๖๐๐ ๔,๗๑๓,๒๐๐  

        



๒๙ 
 

๓. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน     
 ประมาณการรายรับจากกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    
 ท่ี ประเภท แหล่งที่มา คนละ 

จำนวน 
เป็นเงิน รวมต่อปี 

 นักเรียน 

 
๑ กิจกรรมพัฒนา 

มัธยมศึกษาตอนต้น  
(ม๑–ม.๓) 

๔๕๐ ๑,๔๑๓ ๖๓๕,๘๕๐ ๑,๒๗๑,๗๐๐ 

 
  ผู้เรียน 

มัธยมศึกษาตอนปลาย  
(ม.๔–ม.๖) 

๔๗๕ ๑,๔๑๗ ๖๗๓,๐๗๕ ๑,๓๔๖,๑๕๐ 

 รวม ๒,๘๓๐ ๑,๓๐๘,๙๒๕ ๒,๖๑๗,๘๕๐ 

    
หมายเหตุ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ม.ต้น ภาคเรียนละ ๔๕๐ บาท   ๙๐๐  บาทต่อปี 
                                           ม.ปลาย ภาคเรียนละ ๔๗๕       ๙๕๐  บาทต่อปี  

      สัดส่วนในการจัดสรร ดังนี้      
 มัธยมศึกษาตอนต้น  ม.๑ – ม.๓ ๑,๔๑๓ คน เป็นเงิน 

   พัฒนากิจกรรมวิชาการ คนละ   ๒๕๐ บาท/ปี ๓๕๓,๒๕๐ บาท 

   พัฒนากิจกรรมลูกเสือ/กิจกรรมคุณธรรม ๘๐ บาท/ปี ๑๑๓,๐๔๐ บาท 

   พัฒนาการเรียน ICT ๙๐ บาท/ปี ๑๒๗,๑๗๐ บาท 

   พัฒนาทักษะชีวิต (ทัศนศึกษา) ๔๐๐ บาท/ปี ๕๖๕,๒๐๐ บาท 

   พัฒนาการเรียนการสอนในสถานการณ์ covid ๘๐ บาท/ปี ๑๑๓,๐๔๐ บาท 

     รวม ๙๐๐ รวมทั้งสิ้น ๑,๒๗๑,๗๐๐ บาท 

 มัธยมศึกษาตอนปลาย  ม.๔ – ม.๖ ๑,๔๑๗  คน      

   พัฒนากิจกรรมวิชาการ คนละ ๓๓๐ บาท/ปี ๔๖๗,๖๑๐ บาท 

   พัฒนากิจกรรมลูกเสือ/กิจกรรมคุณธรรม/รด. ๘๐ บาท/ปี ๑๑๓,๓๖๐ บาท 

   พัฒนาการเรียน ICT ๙๐ บาท/ปี ๑๒๗,๕๓๐ บาท 

   พัฒนาทักษะชีวิต (ทัศนศึกษา) ๔๐๐ บาท/ปี ๕๖๖,๘๐๐ บาท 

   พัฒนาการเรียนการสอนในสถานการณ์ covid๑๙ ๕๐ บาท/ปี ๗๐,๘๕๐ บาท 

     รวม ๙๕๐ รวมทั้งสิ้น ๑,๓๔๖,๑๕๐ บาท 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
    



๓๐ 
 

สรุปยอดเงินงบประมาณปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
จำนวนนักเรียน  ๒,๘๓๐ คน 

 ท่ี ประเภท   
มัธยมศึก ษา

ตอนต้น 
มัธยมศึกษา 

รวมต่อภาค รวมต่อปี 
 ตอนปลาย 

 ๑ เงินรายหัว   ๔,๙๔๕,๕๐๐ ๕,๓๘๔,๖๐๐   ๑๐,๓๓๐,๑๐๐ 

 ๒ พัฒนาผู้เรียน   ๖๓๕,๘๕๐ ๖๗๓,๐๗๕ ๑,๓๐๘,๙๒๕  ๒,๖๑๗,๘๕๐  

 ๓ เงินบำรุงการศึกษา           

     - นักเรียนท่ัวไป รวม ๒ ภาคเรียน ๓,๑๕๐,๙๐๐ ๒,๙๐๒,๕๐๐    ๖,๐๕๓,๔๐๐  

     - Gifted Program รวม ๒ ภาคเรียน    ๔๔๕,๒๐๐  ๓๓๖,๐๐๐       ๗๘๑,๒๐๐  

     - EIS Program รวม ๒ ภาคเรียน    ๔๒๘,๔๐๐  ๔๕๓,๒๐๐       ๘๘๑,๖๐๐  

 รวม ๙,๖๐๕,๘๕๐ ๙,๗๔๙,๓๗๕   ๒๐,๖๖๔,๑๕๐  

 ๔ โครงการพิเศษ           

     - บริหารจัดการโครงการGifted รวม ๒ ภาคเรียน  ๑,๓๗๘,๐๐๐ ๑,๕๖๖,๐๐๐    ๒,๙๔๔,๐๐๐  

     - บริหารจัดการโครงการ Eis  รวม ๒ ภาคเรียน ๘๖๙,๒๐๐ ๙๐๐,๐๐๐    ๑,๗๖๙,๒๐๐  

 รวม ๒,๒๔๗,๒๐๐ ๒,๔๖๖,๐๐๐    ๔,๗๑๓,๒๐๐  

       รวมงบประมาณทุกประเภท   ๒๓,๕๘๕,๔๐๐  

   
 

๑.๗   ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
         ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นสังคมชนบท มีประชากรประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ คน บริเวณ
ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ โรงพยาบาล  โรงเรียนประถมศึกษา  อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรมส่วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยท่ัวไป คือ ประเพณีบุญบั้งไฟ 
          ๒) โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 

โอกาส 
 ชุมชนซึ่งเป็นท่ีต้ังของโรงเรียนเป็นชุมชนเข้มแข็งและเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงเรียนเป็นอย่างยิ่งซึ่ง

ส่วนใหญ่เป็นศิษย์เก่าท่ีเป็นคนในพื้นท่ีท่ีมีตำแหน่งสูงทางสังคม เช่น กำนัน เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะจังหวัด นายก
องค์การบริหารส่วนตำบล นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

      ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมีวิถีชีวิตแบบชาวชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยท่ัวไปมี
ฐานะปานกลางและมีภูมิรู้ทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และนาฏศิลป์ท้องถิ่นเป็นอย่างดี  ประชาชนส่วนใหญ่มี
อุปนิสัยสนุกร่าเริง เบิกบานขยันอดทนในการทำงานและอนุรักษ์วิถีชีวิตของชาวอีสาน ในด้านเศรษฐกิจประชากรมี
อาชีพด้านเกษตรกรรม คือ ทำนา เล้ียงสัตว์ ทอผ้า ขายพืชผลทางการเกษตร  โดยมากจะจำหน่ายในกรณีท่ีเหลือใช้
นอกฤดูทำนาชาวบ้าน  จะไปรับจ้างขับรถแท็กซี่  และงานรับจ้างอื่นๆ ท่ีกรุงเทพฯ  



๓๑ 
 

       ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ียังคงสืบสานมาจนถึงปัจจุบัน คือ การจักสานไม้ไผ่ ต้นกก การทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย 
งานประดิษฐ์เพื่อเป็นพุทธบูชาในพิธีกรรมทางศาสนา เช่น ขันหมากเบ็ง  พานบายศรี แทงหยวก การตัดกระดาษลาย
บั้งไฟและปราสาทผ้ึง 

 
       ข้อจำกัด 
       โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  ต้ังอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลอำเภอสุวรรณภูมิและสถานีตำรวจอำเภอสุวรรณภูมิ  

ซึ่งอยู่ในตัวเมืองและเป็นย่านชุมชนท่ีมีผู้คนสัญจรไปมามากมายในช่วงวันราชการ ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นท่ี

ประกอบอาชีพค้าขาย รับราชการ และรับจ้าง ผู้ปกครองของนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

 
 
 
 



๓๒ 
 

๑.๘ โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 

 
 
 
 



๓๓ 
 

 



๓๔ 
 

 



๓๕ 
 

 



๓๖ 
  



๓๗ 
 

 



๓๘ 
 



๓๙ 
 

 



๔๐ 
 

 



๔๑ 
 

๑.๙ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
      ๑.๙.๑ แหล่งเรียนรู้  
            ๑) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  
                   ๑) ห้องสมุด 

  มีขนาด ๔๐๐ ตารางเมตร จำนวนหนังสือในห้องสมุด ๓๘,๐๐๐ เล่ม การสืบค้นหนังสือและ
การยืม-คืน ใช้ระบบ Program  UlibN 
  จำนวนนักเรียนท่ีใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉล่ีย  ๑,๐๐๐  คน ต่อวันคิดเป็น   
ร้อยละ  ๒๗.๘๑  ของนักเรียนท้ังหมด 

          ๒) ห้องปฏิบัติการ 
  ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์    จำนวน  ๑๐ ห้อง 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์         จำนวน  ๕ ห้อง 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา  จำนวน  ๕ ห้อง 

      ห้องกิจกรรมทางพุทธศาสนา       จำนวน  ๑ ห้อง 
       ห้องปฏิบัติการดนตรี  จำนวน  ๑ ห้อง 
       ห้องปฏิบัติการดนตรีพื้นเมือง จำนวน  ๑ ห้อง 
      ห้องพยาบาล   จำนวน  ๑ ห้อง  
      ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม จำนวน  ๒ ห้อง 
      ห้องปฏิบัติการเกษตรกรรม จำนวน  ๒ ห้อง 
      ห้องปฏิบัติการคหกรรม  จำนวน  ๒ ห้อง 
      ห้องปฏิบัติการอื่น ๆ    จำนวน  ๕ ห้อง 

๓) คอมพิวเตอร์ จำนวน   ๒๒๕  เครื่อง 
   ใช้เพื่อการเรียนการสอน    ๒๒๕  เครื่อง  
   ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต   ๒๒๕   เครื่อง 
   จำนวนนักเรียนท่ีสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาท่ีรายงาน  
   เฉล่ีย  ๖๐๐  คน ต่อวันคิดเป็นร้อยละ  ๑๘.๒๖  ของนักเรียนท้ังหมด 
   ใช้เพื่อการบริหารจัดการ  ๕๐  เครื่อง 
  ๔) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จำนวนคร้ัง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1. ห้องสมุด ตลอดปีการศึกษา 
2. ห้องสืบค้นอินเทอร์เน็ต ตลอดปีการศึกษา 
3. พุทธสถาน ตลอดปีการศึกษา 
4. ศาลพระภูมิเจ้าท่ี ตลอดปีการศึกษา 



๔๒ 
 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จำนวนคร้ัง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

5. แหล่งเรียนรู้สาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ตลอดปีการศึกษา 
6. แหล่งเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์ ตลอดปีการศึกษา 
7. เซลล์สุริยะ ๗๑ 
8. คนเก่งของเราท่ีน่าภูมิใจ ๗๑ 
9. กล่องความรู้วิทยาศาสตร์ ๗๑ 
10. แหล่งเรียนรู้สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ตลอดปีการศึกษา 
11. สนามกีฬา ตลอดปีการศึกษา 
12. สวนสุขภาพศรีสุวรรณภูมิ ตลอดปีการศึกษา 
13. ห้องแสดงผลงานนักเรียน ตลอดปีการศึกษา 
14. แหล่งเรียนรู้สาระการงานอาชีพ ตลอดปีการศึกษา 
15. เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ ตลอดปีการศึกษา 
16. เรือนเพาะชำ ตลอดปีการศึกษา 
17. บ่อเล้ียงปลา ตลอดปีการศึกษา 
18. โรงเรือนเล้ียงหมูหลุม ๕๐ 
19. ห้องคอมพิวเตอร์ ตลอดปีการศึกษา 
20. ห้องหุ่นยนต์ ๕๐ 
21. ถนนสายอาชีพ ๒ 
22. แหล่งเรียนรู้สาระคณิตศาสตร์ ตลอดปีการศึกษา 
23. สวนคณิตศาสตร์ ๗๑ 
24. e-class room ตลอดปีการศึกษา 
25. ลานกีฬาคณิตศาสตร์ ๑๐ 
26. แหล่งเรียนรู้สาระศิลปะ ๗๑ 
27. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ตลอดปีการศึกษา 
28. ลานศิลปะ ๗๑ 
29. ห้องศรีพนม ตลอดปีการศึกษา 
30. ห้องประกายดาว ๒๐ 
31. แหล่งเรียนรู้สาระภาษาไทย ตลอดปีการศึกษา 
32. สวนวรรณคดี ๕๐ 
33. ถนนคนรักการอ่าน ๒ 
34. แหล่งเรียนรู้สาระภาษาต่างประเทศ ตลอดปีการศึกษา 



๔๓ 
 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จำนวนคร้ัง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

35. ศูนย์  HCEC ตลอดปีการศึกษา 
36. English  café ๒ 
37. ห้องสมุด ตลอดปีการศึกษา 
38. หอสมุด “๓๓ ปี สุวรรณพิทย์” ตลอดปีการศึกษา 
39. ห้องเกียรติภูมิ ๒๐ 
40. ห้องสมุดมีชีวิต ตลอดปีการศึกษา 
41. ธนาคารโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา 
42. ห้องประชุมคณะกรรมการนักเรียน ๒๐ 
43. ธนาคารโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา 

         
 
 ๕) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   

แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
สถิติการใช้จำนวนคร้ัง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1. ศูนย์พัฒนาทุ่งกุลาร้องไห ้ ๗๑ 
2. ห้องสมุดประชาชน ตลอดปีการศึกษา 
3. ศูนย์อินเตอร์เน็ตของ  อบต. ๗๑ 
4. กองทุนหมู่บ้าน / ร้านค้าชุมชน ๗๑ 
5. ท่ีทำการผู้ใหญ่บ้าน / กำนัน ๗๑ 
6. สาธารณสุขอำเภอสุวรรณภูมิ ๗๑ 
7. ท่ีทำการไปรษณีย์ ๕๐ 
8. ธนาคาร ๑๐ 
9. เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ ๑๐ 
10. ศูนย์อาหารสัตว์ทุ่งกุลาร้องไห้ ๑๐ 
11. ปศุสัตว์อำเภอ ๑๐ 
12. อู่ซ่อมรถยนต์และจักรยานยนต์ ๑๐ 
13. ไร่นาสวนผสมท่ีบ้านกำนัน ๕ 
14. วัดบ่อพันขัน ๑๐ 
15. กู่พระโกนา / กู่กาสิงห์ / กู่โพนระฆัง / กู่โพนวิจ ๒๐ 
16. วัดสำคัญในอำเภอสุวรรณภูมิและอำเภอใกล้เคียง ๑๐ 



๔๔ 
 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
สถิติการใช้จำนวนคร้ัง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

17. พิพิธภัณฑ์  อำเภอสุวรรณภูมิ   วัดเจริญราษฎร์ ๑๐ 
18. ศูนย์วัฒนธรรม  โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ตลอดปีการศึกษา 
19. พระธาตุโมคคัลลาน์  วัดกลางสุวรรณภูมิ ๒๐ 
20. สุสานหอยบ้านโพนครกน้อย ๑๐ 

      ๒๑. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ๔ 
21. กลุ่มแม่บ้านหมู่ ๙ ๔ 

22. กลุ่มอาชีพหัตถกรรมหมู่ ๒๐ ๔ 
23. ร้านจำหน่ายพันธุ์ไม ้ ๑๒ 
24. กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโพนพอุง ๔ 
25. บ้านคุณครูพันทอง  ต.สระคู     อ.สุวรรณภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด ๔ 
26. ร้านดอกไม้ประดิษฐ์ตลาดเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ ๖ 
27. บ้านพ่อเจริญ วงศ์ชนะ ๒ 

      
   ๑.๙.๒ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
 ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ในปี
การศึกษาท่ีรายงาน 

1) นายยงยุทธ์  หงส์ศรี ปราชญ์ความรู้เรื่องการเขียนลวดลายไทย ตัดกระดาษเป็นลวดลาย 
2) นายทองคูณ  บุญด้วง ปราชญ์ความรู้เรื่อง เล่นดนตรีพื้นเมือง แคน พิณ โหวด 
3) นางมี ศรีนนท์  ปราชญ์ความรู้เรื่องทอผ้ามัดหมี่ 
4) นางสมพิศ   วงศ์สระคู ปราชญ์ความรู้เรื่องดอกไม้ใบตอง พานบายศรี มาลัยดอกไม้สด 
5) นายสุพรรณ  แสนหนองหว้า ปราชญ์ความรู้เรื่อง ตัดลายบั้งไฟ 
6) นางมะลิ  โตหนองหว้า ปราชญ์ความรู้เรื่อง ทอเส่ือด้วยกก 
7) นายล้อม   ประสาร ปราชญ์ความรู้เรื่อง ทอผ้าไหม ผ้าขิด 
8) นางพันทอง   ชินภักดี  ปราชญ์ความรู้เรื่อง ขันหมากเบ็ง 
9) นายสมพร  แทนนอก  ปราชญ์ความรู้เรื่อง งานประดิษฐ์สร้างสรรค์จากไม้ไผ่ เถาวัลย์ 
10) นางสมคิด ปาวะรีย์ปราชญ์ความรู้เรื่อง,การทอส่ือจากกก และการแปรรูปจากการทอส่ือ 
11) นางประไพ  สมพล  ปราชญ์ความรู้เรื่อง ช่างเสริมสวย งานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ (กระป๋องน้ำอัดลม) 
12) คุณแม่จำปี  ลุนรัตน์  ปราชญ์ความรู้เรื่อง ประดิษฐ์พานบายศรีอีสาน 
13) คุณแม่น้อม  ฤทธิขันธ์  ปราชญ์ความรู้เรื่อง การห่อข้าวต้มมัด การทำปลาร้า การทำหม่ำไส้ปลา 
14) คุณพ่อประเทือง  บุญมี  ปราชญ์ความรู้เรื่อง งานจักสานไม้ไผ่  



๔๕ 
 

15) นางศศิรินทร์   ปักขิโต  ปราชญ์ความรู้เรื่อง งานดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 
16) นางนิตยา  จันทะคาม  ปราชญ์ความรู้เรื่อง งานทอผ้าไหมบ้านโพนพอุง 
17) คุณพ่อเจริญ  วงศ์ชนะ  ปราชญ์ความรู้เรื่อง ลายแทงหยวก งานแกะลายไทยจากหยวก 
18) คุณบวรศักด์ิ โซ่เงิน  ปราชญ์ความรู้เรื่อง การตัดลายบั้งไฟจากกระดาษทอง 
19) นางพงษ์รดา  จันทร์ภูมิ  ปราชญ์ความรู้เรื่อง สานกระติบข้าวจากกก  
20) นายอาทิตย์  ไกยสวน  ปราชญ์ความรู้เรื่อง งานประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว 
21) นายสมปอง  คำสระคู  ปราชญ์ความรู้เรื่อง กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม ผลิตปุ๋ยหมัก – ปุ๋ยอัดเม็ด การใช้

แก๊สชีวภาพ 
22) นายพิจารณ์  ทมธิแสง  ปราชญ์ความรู้เรื่อง การขยายพันธุ์พืช การตอนกิ่ง การทาบกิ่ง การติดตา การ

โน้มกิ่ง 
23) นางเข็มพร  เวโรจน์  ปราชญ์ความรู้เรื่อง ขนมไทย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 

๑.๑๐ ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

สถานศึกษา 

รางวัลชนะเลิศ สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภท
มัธยมขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนการสอน 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งท่ี 
๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

รางวัลชนะเลิศ สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภท
มัธยมขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ การประกวด
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งท่ี 
๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา                   

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

อิ่มท้อง สมองใส่ ใส่ใจ วิถีพอเพียง 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ครู 
คุณครูอุไรวรรณ งาสาร ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับประเทศ ในงานวัน

นักประดิษฐ์ ๒๕๖๔ โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์
และนวัตกรรม “Thailand New Gen Inventors 
Award ๒๐๒๑” (I-New Gen Award ๒๐๒๑) 
ระหว่าง ๒-๖ กุมภาพันธ์ ณ Event Hall ๑๐๒-
๑๐๔ ศูนย์นิทรรศการและกการประชุมไบเทค    
บางนา กรุงเทพมหานคร 

สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

นางสาวพรพิชชา หลักคำ เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง การประกวดแข่งขันคลิปวิดีโอทักษะ
ภาษาต่างประเทศท่ีสอง ภาษาเยอรมัน รอบชิง
ชนะเลิศ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวพรพิชชา หลักคำ เป็นผู้มีผลการปฏิบัติงานท่ีประสบความสำเร็จ ใน
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ การจัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาเยอรมัน) 
ในหัวข้อ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับชาติ 
 
 

กระทรวงศึกษาธิการ 



๔๗ 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวพรพิชชา หลักคำ ครูผู้ดูแลและฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

ทักษะภาษาเยอรมันเพื่อการส่ือสาร 
ระดับประเทศ ในงานสัปดาห์เยอรมัน 

สมาคมครูภาษาเยอรมันใน
ประเทศไทยและสถาบันเกอเธ่ 

ประเทศไทย 
นางสาววิลาวัลย์ จันทริมา ผู้ฝึกซ้อม การประกวดคลิปวีดีโอรีวิวของดีประจำ

จังหวัด รางวัลเหรียญทอง 
สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางณัฐพัชร์ สล้างสิงห์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวพรพิชชา หลักคำ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศอันดับ ๑  การประกวดแข่งขันคลิปวิดีโอ
ทักษะภาษาต่างประเทศท่ีสอง ภาษาเยอรมัน  
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาเยอรมันในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
จังหวัดขอนแก่น 

นางสาวเพชรลดา ดอนกลาง ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันชิงถ้วย 
“สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประจำเชียงใหม่” ครั้งท่ี ๒ 

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจนีประจำเชียงใหม่ 

นางสาววรารัตน์  สีปัดถา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

นางสาวนฤมล   เภาสระคู ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ  
การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC 
AWARDS) ครั้งท่ี ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

นางสาวกนิษฐา พูลลาภ เหรียญทอง ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  
ประเภทบุคคลท่ีมีผลการปฏิบัติเป็นเลิศ  
ด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการ
ออกแบบเทคโนโลยี 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

นางบุสรินทร์  พาระแพน ผู้ฝึกสอน To Be Idol  ศศจ.ร้อยเอ็ด 
นายวชิระ   ศรีเท่ียง ผู้ฝึกสอน To Be Idol ศศจ.ร้อยเอ็ด 
นายนรินทร์  ถนัดค้า ผู้สอนร้องเพลงลูกทุ่ง สมาคมพ่อค้าอำเภอสุวรรณภูมิ 
นายทินกร  สุดชารี ผู้สอนร้องเพลงลูกทุ่ง สมาคมพ่อค้าอำเภอสุวรรณภูมิ 
นายธนกฤต เดชสองช้ัน ผู้สอนร้องเพลงลูกทุ่ง สมาคมพ่อค้าอำเภอสุวรรณภูมิ 



๔๘ 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 
นางสาวเบญญาภา  เนตินนท์  ผ่านการคัดสรร นักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา

พระราชทาน  รุ่นท่ี ๑๔ ปีการกศึกษา ๒๕๖๕  
ในโครงการทุนพระราชทานขอมูลนิธิทุนการศึกษา
พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
บรมราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ในระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

-  

นายนรวิช ทวีสาร เหรียญทองประกวดคลิปวีดีโอรีวิวของดีประจำ
จังหวัด 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวปาริชาติ เสน่ห์วงศ์ เหรียญทองประกวดคลิปวีดีโอรีวิวของดีประจำ
จังหวัด 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาววนัสนันท์ สุขเสมอ 

 

รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดแข่งขันคลิป
วิดีโอทักษะภาษาต่างประเทศท่ีสอง ภาษาเยอรมัน 
รอบชิงชนะเลิศ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวพีรยา ชุ่มสูงเนิน รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดแข่งขันคลิป
วิดีโอทักษะภาษาต่างประเทศท่ีสอง ภาษาเยอรมัน 
รอบชิงชนะเลิศ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายรัชตะ เงี้ยวพ่าย 
น.ส.พันธิภา พาโคกทม 
น.ส.ศิริประภา อนุไพร 
 

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับประเทศ ในงานวัน
นักประดิษฐ์ ๒๕๖๔ โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์
และนวัตกรรม “Thailand New Gen Inventors 
Award ๒๐๒๑” (I-New Gen Award ๒๐๒๑) 
ระหว่าง ๒-๖ กุมภาพันธ์ ณ Event Hall ๑๐๒-
๑๐๔ ศูนย์นิทรรศการและกการประชุมไบเทค   
บางนา กรุงเทพมหานคร  

สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

นายไรวินทร์ อะสงค์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 
๒  การประกวดแข่งขันคลิปวิดีโอทักษะ
ภาษาต่างประเทศท่ีสอง ภาษาเยอรมัน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาเยอรมันในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด

ขอนแก่น 
นายณัฐวุฒิ เพ็งศรี ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 

๒  การประกวดแข่งขันคลิปวิดีโอทักษะ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาเยอรมันในภาค



๔๙ 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ภาษาต่างประเทศท่ีสอง ภาษาเยอรมัน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด
ขอนแก่น 

นางสาววนัสนันท์ สุขเสมอ 

 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 
๑  การประกวดแข่งขันคลิปวิดีโอทักษะ
ภาษาต่างประเทศท่ีสอง ภาษาเยอรมัน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาเยอรมันในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด

ขอนแก่น 
นางสาวพีรยา ชุ่มสูงเนิน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 

๑  การประกวดแข่งขันคลิปวิดีโอทักษะ
ภาษาต่างประเทศท่ีสอง ภาษาเยอรมัน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาเยอรมันในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด

ขอนแก่น 
เด็กหญิงกวินตรา   ศรีปัญญา นักเรียนยอดนักอ่าน ระดับช้ันมัธยม ศึกษาปีท่ี 

๑  ตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการ
พัฒนาห้อง สมุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

เด็กหญิงปวิชญา   บุญสุข นักเรียนยอดนักอ่าน ระดับช้ันมัธยม ศึกษาปีท่ี 
๒  ตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการ
พัฒนาห้อง สมุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

เด็กหญิงศรัณญา   คำลอย นักเรียนยอดนักอ่าน ระดับช้ันมัธยม ศึกษาปีท่ี 
๓  ตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการ
พัฒนาห้อง สมุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

นางสาวเบญญาภา เช้ือสระคู นักเรียนยอดนักอ่าน ระดับช้ันมัธยม ศึกษาปีท่ี 
๔  ตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการ
พัฒนาห้อง สมุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

นางสาวนันทิชา   พรมกุ้ง นักเรียนยอดนักอ่าน ระดับช้ันมัธยม ศึกษาปีท่ี 
๕  ตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการ
พัฒนาห้อง สมุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

นายวรันพงศ์    อาจเดช นักเรียนยอดนักอ่าน ระดับช้ันมัธยม ศึกษาปีท่ี 
๖  ตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการ
พัฒนาห้อง สมุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

นายราชันย์  สัมฤทธิ์ 

ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาด้านวิชาการ การ
ประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) 
 

สำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยม
สึกษาร้อยเอ็ด 



๕๐ 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นายราชันย์  สัมฤทธิ์ 
ครูผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล ชาย ๑๘ ปี 
ได้รับรางวัลอันดับ๔รอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลลีก 

สำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยม
สึกษาร้อยเอ็ด 

นายธีรภัทร  แสนกาสา 
นายพลวัฒน์  สุมามาลย์ 
นายศุภชัย  โสน้ำเท่ียง 
นายประยงค์  ผลาผล 
นายทวีสิน  บัวลอย 
นายวาคิม  เพียซ้าย 
นายพิเชษฐชัย  ทวีพจน์ 
นายศราวุธ  จันทร์หนองหว้า 
นายสุมิตร  ทับไทยดี 
นายเมธาสิทธิ์  บุตรสีมาตร 
นายยุทธนากร  ทิพย์หล้า 
นายอภินันท์  โสสว่าง 
นายนัฐนันท์ เสริมทรัพย์ไพศาล 

นายกิตติศักดิ์  นันสูงเนิน 
นายศุภนัฐ  แสงเพชร 
นายภูริทัศ  จันทร์แสน 
นายอุทิศ  ชุ่มจันทร์ 
นายอิสรภาพ  สีดามา 
นายนิพิฐพนธ์  ศรีบุญเรือง 
นายจักรี  มะโนลัย 
นายนนทกร  เอี่ยมโฉม 
นายธนากร  ยมรัตน ์
นายภูมินันท์  พินิจงาม 
นายชัยวฒน์  ชวนช่ืน 
นายเจษฎาภรณ์  เพ็งศรี 
นายคณิตศร  สีเท่ียง 
นายธนากร  ปะทัง 
นายอิสระ  มุงคุณ 

การแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียน สพม.ลีกคัพ 
สำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยม

สึกษาร้อยเอ็ด 

 



๕๑ 
 

๑.๑๑  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผา่นมา (๒๕๕๔-๒๕๕๘) หรือรอบสี่ หรือรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
/๒๕๖๕  

 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID – ๑๙ การศึกษา
ปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท้ัง ๓ มาตรฐานมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี  

 
๒. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 ๒.๑ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 ๑) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๑  
        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  

กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 

จำนวน 

นักเรียน 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ จำนวน นร. 

ที่ได้ระดับ 

๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.

ที่ได้ระดับ 

๓ ขึ้นไป 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย            

ม.๑ ๕๑๔ ๒ ๖๖ ๔๓ ๔๘ ๕๑ ๖๑ ๕๘ ๒๑๑ ๓๓๐ ๖๑.๑๑ 

ม.๒ ๕๒๖ ๗ ๑๑๑ ๓๘ ๓๔ ๓๒ ๓๔ ๕๖ ๒๑๔ ๓๐๔ ๕๗.๗๙ 

ม.๓ ๔๕๒ ๓ ๒๐ ๒๑ ๓๕ ๕๐ ๕๗ ๕๙ ๒๐๗ ๓๒๓ ๗๑.๔๖ 

ม.๔ ๖๔๘ ๒๗ ๑๐๙ ๑๖ ๒๔ ๓๒ ๗๐ ๗๙ ๒๙๑ ๔๔๐ ๖๗.๙๐ 

ม.๕ ๕๘๐ ๑๔ ๒๘ ๓๒ ๔๒ ๖๒ ๗๕ ๘๙ ๒๓๘ ๔๐๒ ๖๙.๓๑ 

ม.๖ ๔๗๕ ๑๒ ๒๑ ๙ ๙ ๓๐ ๖๕ ๘๙ ๒๔๐ ๓๙๔ ๘๒.๙๕ 

รวม ๓๒๒๑ ๖๕ ๓๕๕ ๑๕๙ ๑๙๒ ๒๕๗ ๓๖๒ ๔๓๐ ๑๔๐๑ ๒๑๙๓ ๖๘.๔๒ 

คณิตศาสตร์            

ม.๑ ๖๕๔ ๗ ๓๗ ๓๐ ๙๑ ๑๑๕ ๑๐๗ ๘๗ ๑๘๐ ๓๗๔ ๕๗.๑๙ 

ม.๒ ๖๐๔ ๑๑ ๑๐๓ ๖๘ ๖๘ ๕๙ ๗๒ ๕๖ ๑๖๗ ๒๙๕ ๔๘.๘๔ 

ม.๓ ๕๒๒ ๔ ๔๐ ๓๕ ๕๒ ๕๗ ๙๐ ๘๒ ๑๖๒ ๓๓๔ ๖๓.๙๘ 

ม.๔ ๘๗๙ ๘ ๕๙ ๔๑ ๑๓๔ ๑๑๔ ๑๓๐ ๑๒๖ ๒๖๗ ๕๒๓ ๕๙.๕๐ 

ม.๕ ๘๒๓ ๑๔ ๕๔ ๓๓ ๗๑ ๖๙ ๑๕๓ ๑๔๘ ๒๘๑ ๕๘๒ ๗๐.๗๒ 

ม.๖ ๗๘๒ ๕ ๙ ๕ ๕๐ ๔๐ ๗๔ ๘๙ ๕๑๐ ๖๗๓ ๘๖.๐๖ 

รวม ๔๒๖๔ ๔๙ ๓๐๒ ๒๑๒ ๔๖๖ ๔๕๔ ๖๒๖ ๕๘๘ ๑๕๖๗ ๒๗๘๑ ๖๔.๓๘ 



๕๒ 
 

กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 

จำนวน 

นักเรียน 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ จำนวน นร. 

ที่ได้ระดับ 

๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.

ที่ได้ระดับ 

๓ ขึ้นไป 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

วิทยาศาสตร์            

ม.๑ ๑,๒๓๕ ๓๒ ๒๔๐ ๖๘ ๑๐๙ ๘๐ ๙๙ ๑๓๐ ๔๗๗ ๗๐๖ ๕๗.๑๗ 

ม.๒ ๑,๑๓๗ ๑๔ ๒๑๙ ๖๖ ๗๗ ๕๙ ๑๓๐ ๑๒๕ ๔๔๗ ๗๐๒ ๖๑.๗๔ 

ม.๓ ๙๓๐ ๔ ๘๔ ๖๘ ๙๐ ๑๓๘ ๑๘๕ ๑๓๘ ๒๒๓ ๕๔๖ ๕๘.๗๑ 

ม.๔ ๒,๑๒๘ ๒๒ ๑๒๘ ๘๕ ๑๔๐ ๑๗๑ ๒๗๕ ๓๗๖ ๙๓๑ ๑,๕๘๒ ๗๔.๓๔ 

ม.๕ ๑,๖๔๖ ๑๑ ๖๙ ๗๕ ๑๕๖ ๑๖๖ ๓๑๙ ๒๓๐ ๖๒๐ ๑,๑๖๙ ๗๑.๐๒ 

ม.๖ ๑,๕๖๔ ๒๗ ๑๓๙ ๔๗ ๑๐๔ ๑๑๘ ๒๐๙ ๒๒๑ ๖๙๙ ๑,๑๒๙ ๗๒.๑๙ 

รวม ๘๖๔๐ ๑๑๐ ๘๗๙ ๔๐๙ ๖๗๖ ๗๓๒ ๑๒๑๗ ๑๒๒๐ ๓๓๙๗ ๕๘๓๔ ๖๕.๘๖ 

สังคมศึกษาฯ            

ม.๑ ๑,๕๘๒ ๑๓ ๒๒๓ ๑๑๔ ๑๓๑ ๑๔๖ ๒๐๕ ๒๑๒ ๕๓๘ ๙๕๕ ๖๐.๓๗ 

ม.๒ ๑,๕๒๕ ๙ ๑๙๑ ๙๕ ๑๒๕ ๑๐๕ ๑๔๘ ๑๖๙ ๖๘๓ ๑,๐๐๐ ๖๕.๕๗ 

ม.๓ ๑,๓๐๕ ๖ ๙๘ ๕๖ ๑๒๘ ๑๔๑ ๒๙๒ ๑๙๕ ๓๘๙ ๘๗๖ ๖๗.๑๓ 

ม.๔ ๑,๖๒๑ ๒๒ ๘๖ ๔๓ ๘๙ ๑๕๑ ๒๐๐ ๒๕๑ ๗๗๙ ๑,๒๓๐ ๗๕.๘๘ 

ม.๕ ๑,๕๑๔ ๒๐ ๗๓ ๔๒ ๕๙ ๙๑ ๑๔๑ ๒๙๙ ๗๘๙ ๑,๒๒๙ ๘๑.๑๘ 

ม.๖ ๕๑๗ ๑๒ ๒๙ ๑๐ ๔๙ ๑๘ ๕๑ ๗๖ ๒๗๒ ๓๙๙ ๗๗.๑๘ 

รวม ๘๐๖๔ ๘๒ ๗๐๐ ๓๖๐ ๕๘๑ ๖๕๒ ๑๐๓๗ ๑๒๐๒ ๓๔๕๐ ๕๖๘๙ ๗๑.๒๒ 

สุขศึกษาฯ            

ม.๑ ๑,๑๔๓ ๕ ๒๘๒ ๕๖ ๖๘ ๔๗ ๗๓ ๘๓ ๕๒๙ ๖๘๕ ๕๙.๙๓ 

ม.๒ ๑,๐๓๔ ๒ ๙๖ ๘๑ ๘๓ ๙๘ ๑๒๕ ๘ ๕๔๑ ๖๗๔ ๖๕.๑๘ 

ม.๓ ๘๙๐ ๑ ๘๔ ๒๓ ๗๕ ๒๑ ๑๗๗ ๔๓ ๔๖๖ ๖๘๖ ๗๗.๐๘ 

ม.๔ ๖๓๔ ๖ ๒๙ ๑๘ ๒๖ ๒๐ ๖๔ ๓๑ ๔๔๐ ๕๓๕ ๘๔.๓๘ 

ม.๕ ๖๘๘ ๗ ๓๔ ๗ ๒๙ ๘ ๓๐ ๒๔ ๕๔๙ ๖๐๓ ๘๗.๖๕ 

ม.๖ ๔๙๙ ๐ ๑๘ ๐ ๓๒ ๐ ๐ ๐ ๔๔๙ ๔๔๙ ๘๙.๙๘ 

รวม ๔๘๘๘ ๒๑ ๕๔๓ ๑๘๕ ๓๑๓ ๑๙๔ ๔๖๙ ๑๘๙ ๒๙๗๔ ๓๖๓๒ ๗๗.๓๗ 



๕๓ 
 

กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 

จำนวน 

นักเรียน 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ จำนวน นร. 

ที่ได้ระดับ 

๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.

ที่ได้ระดับ 

๓ ขึ้นไป 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ศิลปะ            

ม.๑ ๖๕๓ ๐ ๑๙ ๐ ๕๑ ๑๒ ๑๑ ๑๓ ๕๔๗ ๕๗๑ ๘๗.๔๔ 

ม.๒ ๖๓๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓ ๑๘๕ ๖๖ ๓๗๖ ๖๒๗ ๙๙.๕๒ 

ม.๓ ๔๘๑ ๑ ๔๘ ๓๒ ๒๑ ๒๕ ๒๓ ๓๒ ๒๙๙ ๓๕๔ ๗๓.๖๐ 

ม.๔ ๕๓๗ ๑๖ ๑๐๗ ๘ ๑๗ ๑๕ ๒๐ ๓๓ ๓๒๑ ๓๗๔ ๖๙.๖๕ 

ม.๕ ๕๒๐ ๒๓ ๘๓ ๑๖ ๑๑ ๑๑ ๒๘ ๑๑ ๓๓๗ ๓๗๖ ๗๒.๓๑ 

ม.๖ ๔๓๖ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒๑ ๑๕ ๓๙๙ ๔๓๕ ๙๙.๗๗ 

รวม ๓๒๕๗ ๔๑ ๒๕๗ ๕๖ ๑๐๐ ๖๖ ๒๘๘ ๑๗๐ ๒๒๗๙ ๒๗๓๗ ๘๓.๗๒ 

การงานฯ            

ม.๑ ๒๓๔ ๐ ๐ ๐ ๑๙ ๒ ๓ ๑๔ ๑๙๖ ๑๙๖ ๙๑.๐๓ 

ม.๒ ๖๘๗ ๐ ๑๐๖ ๔๐ ๓๗ ๒๘ ๒๔ ๔๐ ๔๑๒ ๔๗๖ ๖๙.๒๙ 

ม.๓ ๕๓๔ ๒ ๔๓ ๒๓ ๔๙ ๒๐ ๔๘ ๒๒ ๓๒๗ ๓๙๗ ๗๔.๓๔ 

ม.๔ ๓๒๕ ๕ ๓๑ ๑๓ ๑๐ ๒๐ ๒๘ ๑๙ ๑๙๙ ๒๔๖ ๗๕.๖๙ 

ม.๕ ๕๓๔ ๐ ๐ ๕ ๑๔ ๑๗ ๔๙ ๒๖ ๔๒๓ ๔๙๘ ๙๓.๒๖ 

ม.๖ ๕๘๓ ๖ ๑๙ ๑๔ ๑๗ ๒๘ ๕๖ ๖๗ ๓๗๖ ๔๙๙ ๘๕.๕๙ 

รวม ๒๘๙๗ ๑๓ ๑๙๙ ๙๕ ๑๔๖ ๑๑๕ ๒๐๘ ๑๘๘ ๑๙๓๓ ๒๓๑๒ ๘๑.๕๓ 

ภาษา 

ต่างประเทศ 

           

ม.๑ ๑,๒๓๓ ๒๘ ๑๙๑ ๓๒ ๗๔ ๘๓ ๑๑๑ ๑๗๑ ๕๔๓ ๘๒๕ ๖๖.๙๑ 

ม.๒ ๑,๐๓๘ ๒๗ ๒๐๕ ๕๒ ๕๔ ๖๗ ๘๗ ๑๒๓ ๔๒๓ ๖๓๓ ๖๐.๙๘ 

ม.๓ ๘๗๖ ๑๐ ๑๓๕ ๔๑ ๙๑ ๘๘ ๑๑๗ ๑๔๐ ๒๕๔ ๕๑๑ ๕๘.๓๓ 

ม.๔ ๑,๕๕๘ ๑๒ ๒๒๖ ๖๔ ๖๗ ๙๘ ๑๕๗ ๒๓๗ ๖๙๗ ๑,๐๙๑ ๗๐.๐๓ 

ม.๕ ๑,๕๑๓ ๔๙ ๑๔๗ ๓๔ ๕๔ ๗๖ ๑๔๑ ๑๑๙ ๘๙๓ ๑,๑๕๓ ๗๖.๒๑ 

ม.๖ ๙๑๐ ๑๗ ๕๕ ๓๘ ๕๑ ๘๗ ๑๐๐ ๑๖๐ ๔๐๒ ๖๖๒ ๗๒.๗๕ 

รวม ๗๑๒๘ ๑๔๓ ๙๕๙ ๒๖๑ ๓๙๑ ๔๙๙ ๗๑๓ ๙๕๐ ๓๒๑๒ ๔๘๗๕ ๖๗.๕๔ 

***หมายเหตุ : จำนวนนักเรียน หมายถึง จำนวนนักเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 



๕๔ 
 

2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๒ 
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

จำนวน 
นักเรียน 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ จำนวน นร. 
ที่ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย            

ม.๑ ๕๔๒ ๒ ๑๐ ๑๗ ๒๕ ๕๙ ๑๑๖ ๑๒๑ ๑๙๒ ๔๒๙ ๗๙.๑๕ 

ม.๒ ๕๒๗ ๙ ๕๗ ๔๓ ๕๖ ๔๘ ๒๘ ๓๔ ๒๕๒ ๓๑๔ ๕๙.๕๘ 

ม.๓ ๔๕๒ ๒ ๑๐ ๑๔ ๑๒ ๕๕ ๖๑ ๗๘ ๒๒๐ ๓๕๙ ๗๙.๔๒ 

ม.๔ ๖๔๖ ๒๐ ๘๙ ๑๐ ๒๔ ๓๓ ๗๙ ๖๗ ๓๒๔ ๔๗๐ ๗๒.๗๖ 

ม.๕ ๕๗๙ ๑๖ ๕๘ ๓๔ ๓๒ ๓๔ ๔๓ ๕๗ ๓๐๕ ๔๐๕ ๖๙.๙๕ 

ม.๖ ๔๗๗ ๖ ๑๖ ๗ ๑๕ ๓๒ ๗๙ ๖๗ ๒๕๕ ๔๐๑ ๘๔.๐๗ 

รวม ๓,๒๒๓ ๕๕ ๒๔๐ ๑๒๕ ๑๖๔ ๒๖๑ ๔๐๖ ๔๒๔ ๑,๕๔๘ ๒,๓๗๘ ๗๔.๑๖ 

คณิตศาสตร์            

ม.๑ ๖๕๗ ๑๐ ๘๐ ๔๗ ๑๐๘ ๘๖ ๙๓ ๙๐ ๑๔๓ ๓๒๖ ๔๙.๖๒ 

ม.๒ ๕๙๕ ๐ ๓๕ ๔๘ ๕๓ ๑๑๔ ๑๐๓ ๖๐ ๑๘๒ ๓๔๕ ๕๗.๙๘ 

ม.๓ ๕๑๗ ๔ ๓๑ ๔๐ ๔๕ ๖๑ ๙๖ ๘๘ ๑๕๒ ๓๓๖ ๖๔.๙๙ 

ม.๔ ๘๖๙ ๗ ๓๒ ๒๘ ๙๔ ๖๘ ๑๑๒ ๑๓๓ ๓๙๕ ๖๔๐ ๗๓.๖๕ 

ม.๕ ๘๑๕ ๘ ๔๙ ๕๕ ๗๓ ๘๔ ๑๔๙ ๑๕๓ ๒๔๔ ๕๔๖ ๖๖.๙๙ 

ม.๖ ๗๘๒ ๔ ๙ ๒๑ ๓๙ ๓๖ ๖๔ ๗๒ ๕๓๗ ๖๗๓ ๘๖.๐๖ 

รวม ๔,๒๓๕ ๓๓ ๒๓๖ ๒๓๙ ๔๑๒ ๔๔๙ ๖๑๗ ๕๙๖ ๑,๖๕๓ ๒,๘๖๖ ๖๖.๕๕ 

วิทยาศาสตร์            

ม.๑ ๑,๒๔๒ ๑๗ ๒๖๐ ๘๗ ๗๖ ๗๑ ๑๔๖ ๑๓๕ ๔๕๐ ๗๓๑ ๕๘.๘๖ 

ม.๒ ๑,๑๓๙ ๕ ๑๑๕ ๔๐ ๖๔ ๘๒ ๑๖๗ ๑๗๔ ๔๙๒ ๘๓๓ ๗๓.๑๓ 

ม.๓ ๙๒๗ ๖ ๔๘ ๔๐ ๑๐๖ ๘๖ ๑๕๑ ๑๒๐ ๓๗๐ ๖๔๑ ๖๙.๑๕ 

ม.๔ ๒,๑๑๓ ๒๑ ๑๙๑ ๘๑ ๘๗ ๑๔๒ ๓๒๒ ๓๓๓ ๙๓๖ ๑,๕๙๑ ๗๕.๓๐ 

ม.๕ ๑,๖๔๒ ๒๓ ๘๕ ๘๑ ๑๑๒ ๑๐๔ ๑๗๕ ๒๔๐ ๘๒๒ ๑,๒๓๗ ๗๕.๓๓ 

ม.๖ ๑,๕๕๙ ๑๐ ๑๙๗ ๘๐ ๑๐๕ ๑๖๔ ๑๘๖ ๒๔๐ ๕๗๗ ๑,๐๐๓ ๖๔.๓๔ 

รวม ๘,๖๒๒ ๘๒ ๘๙๖ ๔๐๙ ๕๕๐ ๖๔๙ ๑,๑๔๗ ๑,๒๔๒ ๓,๖๔๗ ๖,๐๓๖ ๖๙.๓๕ 



๕๕ 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

จำนวน 
นักเรียน 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ จำนวน นร. 
ที่ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

สังคมศึกษาฯ            

ม.๑ ๑,๕๘๗ ๓๗ ๑๐๑ ๑๑๔ ๑๒๑ ๑๙๑ ๒๐๔ ๑๖๙ ๖๕๐ ๑,๐๒๓ ๖๔.๔๖ 

ม.๒ ๑,๕๒๕ ๑๑ ๑๒๐ ๖๑ ๑๑๖ ๑๒๐ ๑๒๙ ๑๗๔ ๗๙๔ ๑,๐๙๗ ๗๑.๙๓ 

ม.๓ ๑,๓๐๒ ๔ ๑๓๗ ๑๐๓ ๑๒๒ ๙๙ ๑๖๓ ๑๗๐ ๕๐๔ ๘๓๗ ๖๔.๒๙ 

ม.๔ ๑,๕๗๑ ๓๑ ๘๐ ๕๑ ๖๕ ๗๖ ๑๓๒ ๑๘๗ ๙๔๙ ๑,๒๖๘ ๘๐.๗๑ 

ม.๕ ๑,๕๑๑ ๒๕ ๖๐ ๙๗ ๖๐ ๖๖ ๙๑ ๑๕๘ ๙๕๔ ๑,๒๐๓ ๗๙.๖๒ 

ม.๖ ๕๑๕ ๘ ๓๗ ๒๕ ๔๔ ๔๐ ๔๓ ๖๓ ๒๕๕ ๓๖๑ ๗๐.๑๐ 

รวม ๘,๐๑๑ ๑๑๖ ๕๓๕ ๔๕๑ ๕๒๘ ๕๙๒ ๗๖๒ ๙๒๑ ๔,๑๐๖ ๕,๗๘๙ ๗๑.๘๕ 

สุขศึกษาฯ            

ม.๑ ๑,๑๔๗ ๖ ๖๖ ๔๘ ๕๙ ๓๘ ๕๕ ๕๕ ๘๒๐ ๙๓๐ ๘๑.๐๘ 

ม.๒ ๑,๐๓๓ ๘ ๑๙๓ ๖๔ ๖๑ ๓๕ ๓๙ ๓๙ ๕๙๔ ๖๗๒ ๖๕.๐๕ 

ม.๓ ๘๙๓ ๓ ๓๘ ๑๓ ๕๔ ๒๗ ๖๗ ๔๓ ๖๔๘ ๗๕๘ ๘๔.๘๘ 

ม.๔ ๖๓๓ ๘ ๓๙ ๘ ๑๐ ๑๒ ๒๓ ๑๒ ๕๒๑ ๕๕๖ ๘๗.๘๔ 

ม.๕ ๖๘๘ ๙ ๑๑ ๔ ๔ ๑๔ ๑๔ ๑๖ ๖๑๖ ๖๔๖ ๙๓.๙๐ 

ม.๖ ๔๙๙ ๓ ๘ ๐ ๓ ๐ ๑๑ ๒ ๔๗๒ ๔๘๕ ๙๗.๑๙ 

รวม ๔,๘๙๓ ๓๗ ๓๕๕ ๑๓๗ ๑๙๑ ๑๒๖ ๒๐๙ ๑๖๗ ๓,๖๗๑ ๔,๐๔๗ ๘๔.๙๙ 

ศิลปะ            

ม.๑ ๖๓๔ ๐ ๐ ๓๒ ๑๗ ๕๔ ๗๕ ๗๗ ๓๗๙ ๕๓๑ ๘๓.๗๕ 

ม.๒ ๖๕๙ ๐ ๓ ๐ ๒๗ ๕๑ ๖๕ ๒๙ ๔๘๔ ๕๗๘ ๘๗.๗๑ 

ม.๓ ๕๐๓ ๐ ๐ ๑ ๑๖ ๔๓ ๑๐๖ ๑๑๓ ๒๒๔ ๔๔๓ ๘๘.๐๗ 

ม.๔ ๕๔๔ ๗ ๓๘ ๗ ๑๖ ๖ ๗ ๙ ๔๕๔ ๔๗๐ ๘๖.๔๐ 

ม.๕ ๕๑๙ ๑๒ ๔๖ ๑๖ ๖ ๒ ๙ ๒๐ ๔๐๘ ๔๓๗ ๘๔.๒๐ 

ม.๖ ๔๓๖ ๒๔ ๖๙ ๓๕ ๔๕ ๓๐ ๔๖ ๔๔ ๑๔๓ ๒๓๓ ๕๓.๔๔ 

รวม ๓,๒๙๕ ๔๓ ๑๕๖ ๙๑ ๑๒๗ ๑๘๖ ๓๐๘ ๒๙๒ ๒,๐๙๒ ๒,๖๙๒ ๘๐.๖๐ 



๕๖ 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

จำนวน 
นักเรียน 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ จำนวน นร. 
ที่ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

การงานฯ            

ม.๑ ๒๔๔ ๐ ๒ ๐ ๒๔ ๒๔ ๑๐ ๒๒ ๑๖๒ ๑๙๔ ๗๙.๕๑ 

ม.๒ ๖๙๒ ๓ ๑๙ ๑๗ ๔๘ ๑๐๘ ๕๐ ๗๙ ๓๖๘ ๔๙๗ ๗๑.๘๒ 

ม.๓ ๕๓๕ ๐ ๑๗ ๓๐ ๓๔ ๒๘ ๒๘ ๒๙ ๓๖๙ ๔๒๖ ๗๙.๖๓ 

ม.๔ ๓๒๕ ๘ ๓๑ ๗ ๑๘ ๒๓ ๒๖ ๓๗ ๑๗๕ ๒๓๘ ๗๓.๒๓ 

ม.๕ ๕๓๓ ๖ ๓ ๐ ๕ ๑๑ ๒๘ ๑๐๒ ๓๗๘ ๕๐๘ ๙๕.๓๑ 

ม.๖ ๔๙๙ ๒ ๕ ๑๐ ๕ ๑๗ ๖๑ ๖๑ ๓๓๘ ๔๖๐ ๙๒.๑๘ 

รวม ๒,๘๒๘ ๑๙ ๗๗ ๖๔ ๑๓๔ ๒๑๑ ๒๐๓ ๓๓๐ ๑,๗๙๐ ๒,๓๒๓ ๘๑.๙๕ 

ภาษา 

ต่างประเทศ 

           

ม.๑ ๑,๒๓๗ ๔ ๙๙ ๓๘ ๘๔ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๔๕ ๖๒๗ ๘๙๒ ๗๒.๑๑ 

ม.๒ ๑,๐๔๐ ๒๒ ๑๓๕ ๖๒ ๕๖ ๗๒ ๙๙ ๑๐๕ ๔๘๙ ๖๙๓ ๖๖.๖๓ 

ม.๓ ๘๗๕ ๕ ๓๒ ๔๘ ๗๐ ๗๕ ๗๕ ๑๒๓ ๔๔๗ ๖๔๕ ๗๓.๗๑ 

ม.๔ ๑,๕๓๓ ๑๔ ๑๒๐ ๙๗ ๗๘ ๑๑๑ ๑๔๓ ๑๗๕ ๗๙๕ ๑,๑๑๓ ๗๒.๖๐ 

ม.๕ ๑,๕๐๕ ๖๐ ๑๓๐ ๔๕ ๗๐ ๙๔ ๑๑๑ ๑๔๘ ๘๔๗ ๑,๑๐๖ ๗๓.๔๙ 

ม.๖ ๙๐๓ ๑๖ ๕๑ ๓๕ ๔๘ ๕๘ ๘๐ ๑๓๓ ๔๘๒ ๖๙๕ ๗๖.๙๗ 

รวม ๗,๐๙๓ ๑๒๑ ๕๖๗ ๓๒๕ ๔๐๖ ๕๓๐ ๖๒๘ ๘๒๙ ๓,๖๘๗ ๕,๑๔๔ ๗๒.๕๙ 

***หมายเหตุ : จำนวนนักเรียน หมายถึง จำนวนนักเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 
 

 

 

 

 

 



๕๗ 
 

   ๒.๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ 
         ๑) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (O-NET)   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวน

คน 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

จำนวนร้อยละของนักเรียนที่มี
คะแนนสูงกว่าขีดจำกัดล่าง 

ภาษาไทย ๑๕๑ ๖๐.๖๕ ๑๕.๔๐ ๖๐.๖๕ ๕๖.๑๘ 

คณิตศาสตร์ ๑๕๑ ๒๗.๗๙ ๑๓.๙๒ ๒๗.๗๙ ๕๓.๓๙ 

วิทยาศาสตร์ ๑๔๔ ๓๒.๑๔ ๙.๓๔ ๓๒.๑๔ ๕๓.๔๑ 

ภาษาต่างประเทศ ๑๔๔ ๓๕.๘๒ ๑๒.๑๐ ๓๕.๘๒ ๕๓.๘๕ 

 
  ๒) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (O-NET) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวน

คน 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

จำนวนร้อยละของนักเรียนที่มี
คะแนนสูงกว่าขีดจำกัดล่าง 

ภาษาไทย ๔๑๐ ๓๙.๘๔ ๑๔.๔๘ ๓๙.๘๔ ๕๗.๐๖ 

คณิตศาสตร์ ๔๑๐ ๒๑.๕๘ ๑๑.๒๓ ๒๑.๕๘ ๕๓.๗๗ 

วิทยาศาสตร์ ๔๑๐ ๒๘.๓๒ ๙.๙๘ ๒๘.๓๒ ๕๖.๙๘ 

สังคมฯ ๔๑๐ ๓๔.๑๖ ๗.๒๙ ๓๔.๑๖ ๕๓.๖๗ 

ภาษาต่างประเทศ ๔๑๐ ๒๔.๙๓ ๘.๗๖ ๒๔.๙๓ ๕๐.๒๔ 

 
 ๒.๓ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน
ทั้งหมด (คน) 

จำนวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

นักเรียนที่มีผลการประเมิน 
ระดับดีขึ้นไป 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน จำนวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๕๑๔ ๔๘๔ ๑๓ ๕ ๑๒ ๔๙๗ ๙๖.๖๙ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๔๙๒ ๔๒๘ ๔๕ ๑๕ ๔ ๔๗๓ ๙๖.๑๔ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๔๔๓ ๓๑๙ ๙๘ ๒๑ ๕ ๔๑๗ ๙๔.๑๓ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๔๗๖ ๓๔๕ ๑๑๒ ๑๑ ๘ ๔๕๗ ๙๖.๐๑ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๔๙๘ ๓๙๒ ๖๘ ๓๒ ๖ ๔๖๐ ๙๒.๓๗ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๔๔๘ ๓๖๕ ๕๔ ๒๕ ๔ ๔๑๙ ๙๓.๕๓ 

รวม ๒,๘๗๑ ๒,๓๓๓ ๓๙๐ ๑๐๙ ๓๙ ๒๗๒๓ ๙๔.๘๕ 
  



๕๘ 
 

๒.๔ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน   

ระดับช้ัน 
จำนวน
นักเรียน

ท้ังหมด (คน) 

จำนวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

นักเรียนท่ีมีผลการประเมิน 
 ระดับดีขึ้นไป 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน จำนวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๕๑๔ ๔๔๔ ๓๕ ๒๕ ๑๐ ๔๗๙ ๙๓.๑๙ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๔๙๒ ๔๒๐ ๔๑ ๑๘ ๑๓ ๔๖๑ ๙๓.๗๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๔๔๓ ๔๐๘ ๒๓ ๙ ๓ ๔๓๑ ๙๗.๒๙ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๔๗๖ ๓๙๖ ๔๒ ๒๒ ๑๖ ๔๓๘ ๙๒.๐๒ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๔๙๘ ๔๔๓ ๓๑ ๑๓ ๑๑ ๔๗๔ ๙๕.๑๘ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๔๔๘ ๔๒๔ ๑๑ ๘ ๕ ๔๓๕ ๙๗.๑๐ 

รวม ๒,๘๗๑ ๒,๕๓๕ ๑๘๓ ๙๕ ๕๘ ๒๗๑๘ ๙๔.๖๗ 

          ๒.๕ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๔๙๗ ๔๙๖ ๙๙.๘๐ ๑ ๐.๒๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๔๕๒ ๔๔๘ ๙๙.๑๒ ๔ ๐.๘๘ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๔๖๑ ๔๖๑ ๑๐๐ ๐ ๐ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๔๙๙ ๔๘๖ ๙๗.๓๙ ๑๓ ๒.๖๑ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๔๕๗ ๔๕๓ ๙๙.๑๒ ๔ ๐.๘๘ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๔๓๙ ๔๓๙ ๑๐๐ ๐ ๐ 
รวม ๒,๘๐๕ ๒,๗๘๓ ๙๙.๒๒ ๒๒ ๐.๗๘ 

             ๒.๖ ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน  

สมรรถนะ 
จำนวนนักเรียน 

ร้อยละ 
ทั้งหมด ผ่าน 

๑. ด้านความสามารถในการส่ือสาร ๘๙๑ ๘๘๕ ๙๙.๓๓ 

๒. ด้านความสามารถในการคิด ๘๙๑ ๘๘๓ ๙๙.๑๐ 

๓. ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา ๘๙๑ ๘๘๔ ๙๙.๒๑ 

๔. ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ๘๙๑ ๘๘๕ ๙๙.๓๓ 

๕. ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ๘๙๑ ๘๙๑ ๑๐๐.๐๐ 



๕๙ 
 

ส่วนที่ ๒   
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

๑. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
 ระดับคุณภาพรวม : ยอดเยี่ยม 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

โครงการ/กิจกรรมที่
ดำเนินงาน 

ผลปรากฏ/คุณภาพที่เกิดขึ้น 
ข้อมูลหลักฐาน  

เอกสารเชิงประจักษ์ 

งานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

๑. ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถใน

การพัฒนาหลักสูตรและสามารถนำไปใช้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

๒. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสม และ
สอดคล้องกับท้องถิ่นเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล 
๓. นักเรียนได้รับการจัดการเรียนเรียนการสอนตาม

หลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ ๑๐๐ 

หลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนสุวรรณภูมิ- 

พิทยไพศาล 

พัฒนางานวัดผล 

๑. จัดเอกสารและข้อมูลต่างๆท่ีเกี่ยวกับการวัดผล

ประเมินผล เพื่อให้ครูอาจารย์ได้ศึกษา ค้นคว้า และใช้ 

อ้างอิง ให้สอดคล้องกับหลักการวัดผลประเมินผลและ

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๒. รวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์และประเมินผลข้อสอบ

ของโรงเรียนให้เป็นข้อสอบ  มาตรฐานท่ีมีคุณภาพ 

โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมท่ีจะ

นำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพิ่ม

ประสิทธิภาพทางการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น 

๔. ใช้เป็นข้อมูลในการนิเทศ งานวิชาการเชิงปฏิบัติ 

การสอนในช้ันเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

๕. นักเรียนได้รับการวัดและประเมินผล ร้อยละ ๑๐๐ 

 

• ข้อมูลผลการจัดการเรียนรู้ 

• ปพ. (เอกสารการศึกษา) 

• งานวิจัยในช้ันเรียน 

• รายงานโครงการของแต่ละ

กลุ่มสาระ 



๖๐ 
 

โครงการ/กิจกรรมที่
ดำเนินงาน 

ผลปรากฏ/คุณภาพที่เกิดขึ้น 
ข้อมูลหลักฐาน  

เอกสารเชิงประจักษ์ 

การแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ 

๑. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาการ
แก่ผู้เรียนในแต่ละรายวิชาให้สามารถแข่งขันได้ในทุก
ระดับทุกประเภทของการแข่งขัน 
๒. สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการให้แก่สถาบันให้เป็น
ท่ีประจักษ์และได้รับการยอมรับในทุกระดับทุก
ประเภทการแข่งขัน 
๓. ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึน้ 
๔. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีศักยภาพและมีความพร้อม
ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการทุกระดับทุกประเภท 
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

รายงานโครงการ 
การจัดแข่งขันทักษะวิชาการ 

ของกลุ่มสาระการเรียนรู ้

การสอบ O-NET 
ม.๓ และ ม.๖ 

๑. วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนตามหลักสูตร 
๒. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีผลการทดสอบอยู่ในเกณฑ์ท่ี
น่าพอใจ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ระดับชาติ (O-NET) 

 
จุดเด่น  

๑) นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนการส่ือสาร และการคิดคำนวณ อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

๒) นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

๓) นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

๔) นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ทุกคนสามารถใช้    
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง     

ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีได้ระดับ ๓ ขึ้นไป มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นมีผลการประเมิน
ระดับชาติสูงขึ้น มีคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ สูงกว่า
คะแนนเฉล่ียระดับชาติ ๓ กลุ่มสาระฯได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ สูง
กว่าค่าเฉล่ียระดับชาติ ได้แก่ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ จัดอยู่ในระดับ ดี 

๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพผู้เรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมท่ีทางโรงเรียน
ได้จัดขึ้น ทำให้ผู้เรียนเป็นผู้ท่ีมีเหตุผลยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น  มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีมีความเอื้ออาทรต่อ
มนุษย์ด้วยกัน และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในระดับ ยอดเยี่ยม 

 



๖๑ 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
๑) นำเทคโนโลยีมาใช้กับการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ และยกระดับ

ความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์การเรียนการสอนปัจจุบัน 

๒) ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ส่ือเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรีย 

๓) มีการจัดกิจกรรมสอนเสริม โดยมีวิธีการวิเคราะห์ผู้เรียนอย่างหลากหลายเพื่อแบ่งกลุ่มนักเรียนให้ตรงตาม
ศักยภาพ ให้ได้ ๓ กลุ่ม คือ อ่อน ปานกลาง เก่ง  โดยใช้กิจกรรมท่ีหลากหลายในการพัฒนา 

แผนงาน แนวทางการพัฒนาคุณภาพเพือ่ยกระดับให้สูงขึ้น 
๑) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียน

กำหนดในแต่ระดับช้ัน  

๒) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจำแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบโดย

ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล   

๓) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีม เช่ือมโยงองค์

ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ 

๔) พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเอง และสังคม

ในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  

๕) พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด้านความรู้ ความ

เข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ  

๖) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการเจตคติท่ีดี

พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา  

๗) พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตสำนึกตามท่ีสถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็น

ไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย     

๘) พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละ

ช่วงวัย 
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1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

โครงการ/ 
กิจกรรมที่ดำเนินงาน 

ผลปรากฏ/คุณภาพที่เกิดขึ้น 
ข้อมูลหลักฐาน  

เอกสารเชิงประจักษ์ 
Best Practice: นวัตกรรม ๕P 

สู่คนดีสุวรรณพิทย์ 

• มาเรียนแต่เช้า 

• เข้าเรียนทุกคาบ 

• ช่วยกันรักษาความสะอาด 

• เงินบาทฝากออม 

• พร้อมรักษาระเบียบวินัย 

๑. นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตาม
ข้อกำหนดของโรงเรียน 
๒. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการพฒันา
ตนเองตามมาตรฐานของโรงเรียน 

• สมุดบันทึกการเข้าโฮมรูม 

• ปพ.๕ 

• สมุดเงินฝาก 

• รูปภาพ 

• บันทึกการเข้าแถวใน
กิจกรรมภาคเช้า 

โครงการประชุมผู้ปกครองผ่าน
ระบบออนไลน ์

๑.ผู้ปกครองได้รู้และเข้าใจถึงกฎระเบียบ 
ตลอดจนการดูแลนักเรียน สามารถนำไป
อบรมส่ังสอนนักเรียนในปกครองได้ 
๒. ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับครูประจำ
ช้ันและรับทราบข้อมูลพฤติกรรมด้านต่างๆ 
ท้ังการเรียนและความประพฤติ พร้อมท้ังหา
แนวทางดูแลช่วยเหลือร่วมกัน 
๓. ผู้ปกครองได้มี โอกาสเสนอแนะแนว
ทางการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานระบบ
ดู แ ล ช่ ว ย เห ลื อ นั ก เรี ย น แ ล ะ ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน 
ให้ความร่วมมือในการป้องกัน แก้ไข และ
พัฒนานักเรียน 
๔.สร้างเครือข่ายผู้ปกครองท่ีเข้มแข็งในการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกัน ระหว่าง
ผู้ปกครองด้วยกัน และระหว่างผู้ปกครอง
กับโรงเรียน 
๕. ผู้ปกครองและคณะกรรมการเครือข่ายมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
และพฤติกรรมของนักเรียน ร้อยละ ๘๐ 
๖. มีการแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์
และแนวคิด ระหว่างผู้ปกครอง ครู และ

• รายงานการประชุม

ผู้ปกครอง 

• วิดีทัศน์ประกอบการ
ประชุมผู้ปกครอง 
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โครงการ/ 
กิจกรรมที่ดำเนินงาน 

ผลปรากฏ/คุณภาพที่เกิดขึ้น 
ข้อมูลหลักฐาน  

เอกสารเชิงประจักษ์ 
นักเรียน  
๗. มีการติดต่อส่ือสารระหว่างโรงเรียนกับ
ผู้ปกครองในรูปคณะกรรมการเครือข่ายเชิง
ร ะ บ บ  ร ว ด เร็ ว แ ล ะ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ           
ร้อยละ ๘๐ 

กิจกรรมรู้จักนักเรียนรายบุคคล 

๑. การดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ของโรงเรียน เป็นไปอย่างมีระบบและมี 

ประสิทธิภาพ 

๒. โรงเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง หรือชุมชน มีการทำงานร่วมกัน

โดยผ่าน กระบวนการทำงานท่ีมีระบบ 

พร้อมด้วย เอกสาร หลักฐานการปฏิบัติงาน 

สามารถตรวจสอบหรือรับการ ประเมินได้ 

๓. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ เพื่อให้การ
ดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนรายบุคคล 

• รายงานการเยี่ยมบ้าน 

• แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล 

• บันทึกการให้ทุนการศึกษา 

เย่ียมบ้านนักเรียน 

๑. ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลและเกิด

ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ผู้ปกครอง ครู 

และนักเรียน 

๒. ครูประจำช้ันออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุก

คน ร้อยละ ๑๐๐ 

๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้รับการช่วยเหลือ

แก้ไขปัญหาจากโรงเรียนตามระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 

๔. ครูนำข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็น

ฐานข้อมูลในการคัดกรองนักเรียนเพื่อดูแล

ช่วยเหลือ ส่งเสริมและแก้ปัญหาอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

• รายงานการเยี่ยมบ้าน 

• บันทึกการให้ทุนการศึกษา 
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โครงการ/ 
กิจกรรมที่ดำเนินงาน 

ผลปรากฏ/คุณภาพที่เกิดขึ้น 
ข้อมูลหลักฐาน  

เอกสารเชิงประจักษ์ 
๕ . สร้างความสัมพันธ์อัน ดีระหว่างครู  

ผู้ปกครอง และนักเรียน   

๖. สร้างความเข้าใจของระหว่างครู นักเรียน 

และ ผู้ปกครอง ให้ตรงกันในการดำเนินงาน

ของโรงเรียน 

๗. ครูได้รู้สภาพความเป็นอยู่ของนักเรียน 
ซึ่งจะได้เป็นข้อมูลในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนต่อไป 

กิจกรรมคัดกรองนักเรียน 

๑. โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โดยมีกระบวนการวิธีการและเครื่องมือท่ีมี

คุณภาพได้มาตรฐานสามารถตรวจสอบได้ 

๒. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีความสุข มี

ความสามารถทางสติปัญญาเพียบพร้อมด้วย

คุณธรรมจริยธรรมและดำรงตนอยู่ในสังคม

อย่างมีความสุข 

๓. ส่งเสริมครู ผู้ปกครอง ให้มีศักยภาพใน
การร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็น
ระบบ 
๔. นักเรียนร้อยละ๑๐๐ ได้รับการคัดกรอง

นักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้

มาตรฐานสามารถตรวจสอบได้ 

• รายงานการเยี่ยมบ้าน 

• แบบสรุปการคัดกรอง
นักเรียนเป็นรายบุคคล/
ห้องเรียน 

งานประจำช้ันและระดับช้ัน 

๑. โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนโดยมีระบวนการ วิธีการ   และ

เ ค รื่ อ ง มื อ ท่ี มี คุ ณ ภ า พ   แ ล ะ มี

มาตรฐาน  สามารถตรวจสอบได้ 

๒. ครูประจำช้ัน/ครูท่ีปรึกษา  บุคลากรใน

โรงเรียน  ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน และ

องค์กรภายนอกมี ส่วนร่วมในการดูแล

• การป ฏิ บั ติ ห น้ า ท่ี ข อ ง
กิจกรรมระดับช้ัน 

• บั น ทึ ก ก า ร เข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมของนักเรียนเป็น
รายห้อง 

• บั น ทึ ก ก า ร เข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมหน้าเสาธงของครู 

• บันทึกการเข้าโฮมรูม 



๖๕ 
 

โครงการ/ 
กิจกรรมที่ดำเนินงาน 

ผลปรากฏ/คุณภาพที่เกิดขึ้น 
ข้อมูลหลักฐาน  

เอกสารเชิงประจักษ์ 
ช่วยเหลือนักเรียน 

๓. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและ

ส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เป็นคนท่ี

สมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ

สติปัญญา 

๔ . มีการดูแลช่วยเห ลือนั ก เรียน ในแต่

ระดับช้ันท่ีเหมาะสม  

โครงการเวรประจำวัน ๑. เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษาได้รับความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขณะอยู่ใน

โรงเรียน 

๒. เพื่อให้ครู – อาจารย์ นักการภารโรง 

ยามรักษาการณ์ ช่วยกันรักษาทรัพย์สินของ

ทางราชการ 

๓. เพื่อให้บุคลากรอยู่ในสถานศึกษาด้วย

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

๔. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรใน

สถานศึกษา 

๕. มีการรายงานการปฏิบัติหน้าท่ีอยู่เวร

ประจำวันร้อยละ ๑๐๐ 

• การรายงานการปฏิบั ติ

หน้าท่ีเวรประจำวัน 

• สมุดบันทึกการเข้าออก

ของนักเรียนตอนกลางวัน 

• บันทึกการปฏิบั ติหน้าท่ี

เวรของยาม 

 
จุดเด่น 

๑) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีของ
สังคม และมีส่วนเกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม อยู่ในระดับยอดเย่ียม 

๒) ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทย เห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย และแสดงออกได้อย่าง
เหมาะสมในชีวิตประจำวัน อยู่ในระดับยอดเย่ียม 

๓) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตทางสังคม  คือ ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีจิตใจท่ี
อ่อนโยน และสามารถป้องกันตนเองจากภัยรอบตัวได้ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสมรรถภาพทางกาย
และน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ มีความกล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรง มีภาวการณ์เป็นผู้นำ



๖๖ 
 

และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตามท่ีโรงเรียนกำหนด  มีระเบียบวินัยจนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  เป็นท่ี
ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา ระเบียบของสังคม เช่น การเข้าแถวซื้ออาหาร 

หรือเข้าแถวรับบริการ การวางรองเท้าหน้าช้ันเรียน  รณรงค์รวมหมวกนิรภัย เป็นต้น สรุปค่าเฉล่ียอยู่ใน  ระดับ
ยอดเยี่ยม 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

๑) มีผู้เรียนในบางส่วนท่ีปฏิบัติตนไม่เหมาะสมคุณครูทุกคนในโรงเรียนต้องร่วมมือกับผู้ปกครองช่วยกำกับดูแล
อย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีโรงเรียนกำหนด 

๒) โรงเรียนควรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม  และให้ผู้เรียนแต่ละคนท่ีมี
ความสามารถแต่ละกิจกรรมได้แสดงออกอย่างเต็มความสามารถ 

๓) สำหรับผู้เรียนท่ียังมีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมน้อย  ครูควรกระตุ้นถึงความสำคัญและความจำเป็นใน
การเข้าร่วมกิจกรรม โดยทุกๆกิจกรรมท่ีจัดขึ้นควรมีใบงานให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทุก
กิจกรรม 

๔) สำหรับผู้เรียนท่ีมีปัญหา ครูท่ีปรึกษาควรติดต่อกับผู้ปกครองอย่างเร่งด่วน  และส่งต่อครูแนะแนว ผู้มีความรู้
ความสามารถต่อไป 

 
แผนงาน แนวทางการพัฒนาคุณภาพเพือ่ยกระดับให้สูงขึ้น 

๑) จัดทำโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์แต่ละระดับช้ัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 
 

 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

โครงการ/ 
กิจกรรมที่ดำเนินงาน 

ผลปรากฏ/คุณภาพที่เกิดขึ้น 
ข้อมูลหลักฐาน  

เอกสารเชิงประจักษ์ 

พัฒนางานห้องสมุด 

๑ . เพื่ อให้มีหนังสือ  วารสาร  หนังสือพิมพ์อย่าง
หลากหลายและเพียงพอ ต่อการอ่านและการค้นคว้า 
๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานห้องสมุดคล่องตัวและรวดเร็ว 
๓ . เพื่ อให้มีวัสดุอุปกรณ์ ในการซ่อมบำรุงให้วัสดุ
สารนิเทศต่าง ๆ อยู่ในสภาพดีใช้งานได้  
๔. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพึง
พอใจในการใช้บริการห้องสมุด 

• ราย งาน โครงก ารพั ฒ น า
ห้องสมุด 

• แบบสำรวจความพึงพอใจใน
การใช้ห้องสมุด 

• ทะเบียนหนังสือห้องสมุด 

• ทะเบียนการซ่อมหนังสือ/ส่ือ 

• รูปภาพ 

การพัฒนาอาคารเรียน 
อาคารประกอบภูมิทัศน์

และส่ิงแวดล้อม 

๑ . เพื่ อ ให้ อาคารสถาน ท่ี  อาคารประกอบและ
ส่ิงแวดล้อม ส่ิงอำนวยความสะดวกของโรงเรียนและ 
บริเวณโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย และเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้ การปฏิบั ติงานของบุคลากรใน
โรงเรียน 
๒. เพื่อให้สภาพห้องเรียนและอาคารสถานท่ีได้รับการ
ดูแลพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  
๓. เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน  อย่างมี
คุณภาพ 
๔ . นัก เรียน ท่ี ได้ เข้ าร่ วม โครงการร้อยละ ๑๐๐            
มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อมนำ
ความรู้ท่ีได้ปรับใช้ในชีวิตประจำวัน   

• ราย งาน โครงก ารพั ฒ น า

อาคารเรียน อาคารประกอบ 

ภูมิทัศน์ และส่ิงแวดล้อม 

• แบบสำรวจความพึงพอใจใน

การใช้อาคารเรียน อาคาร

ป ระ ก อ บ  ภู มิ ทั ศ น์  แ ล ะ

ส่ิงแวดล้อม 

 

พัฒนางานธนาคาร
โรงเรียน 

๑. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลรักการออม 

๒ . เพื่ อ ส่งเสริม ให้นั ก เรียนได้ใช้ เวลาว่างให้ เป็น

ประโยชน์  

๓. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและสร้างองค์
ความรู้ด้านการบริหาร และการให้บริการ 
๔. ร้อยละ ๑๐๐ นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 
มีจิตสำนึกในการดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

• รายงานโครงการธนาคาร
โรงเรียน 

• สมุดเงินฝาก 

• รูปภาพ 



๖๘ 
 

โครงการ/ 
กิจกรรมที่ดำเนินงาน 

ผลปรากฏ/คุณภาพที่เกิดขึ้น 
ข้อมูลหลักฐาน  

เอกสารเชิงประจักษ์ 

โครงการห้องปฏิบัติการ 

๑. โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการท่ีทันสมัย มีอุปกรณ์การ
ทดลองท่ีพร้อมในการเรียนรู้ใน และมีอุปกรณ์สืบค้น
ข้อมูลสำหรับห้อง 
๒. ครูสามารถออกแบบการจัดการเรียนการสอนได้
น่าสนใจ ตรงตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดท่ีกำหนดใน
หลักสูตรได้ 
๓ . นักเรียนมี ทักษะในการเรียนรู้ ผ่านการทดลอง 
ปฏิบัติจริง และสืบค้นข้อมูลประกอบการเรียนรู้ได้ 
๔. นักเรียน สามารถเรียนรู้ใน อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
๕. นักเรียน มีความสุขกับการเรียนการสอน มีความรู้
ท่ีฝังแน่น ถาวร และสามารถนำไปใช้ในอนาคตได้ 
๖. เพื่อให้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง 

สะอาดและปลอดภั ย มี ส่ิงอำนวยความสะดวก 

พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น 

มีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน 

• ราย งาน โครงก ารก าร ใช้
ห้องปฏิบั ติการแต่ละก ลุ่ม
สาระ 

• แบบสำรวจความพึงพอใจใน
การใช้ห้องปฏิบัติการ 

• รูปภาพ 

• บันทึกการซ่อมแซม พัฒนา
ห้องปฏิบัติการ 

พัฒนาแหล่งเรียนรู ้

๑ . เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้มี

คุณค่า คุณภาพ หลากหลาย และเพียงพอ ต่อการ

จัดการเรียนรู้ 

๒. เพื่อส่งเสริมให้มีการศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้ังภายใน

และภายนอกโรงเรียนอย่างคุ้มค่า 

๓ . ครู นักเรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้  สอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อมทางสังคมและพัฒนาเยาวชนของชาติ

ให้ตระหนักในความสำคัญ ของวิชาภาษาไทย และ

พัฒนาการเรียนการสอนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เพิ่มขึ้น 

• รายงานโครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ 

• บันทึกการสำรวจความพึง
พอใจในการใช้แหล่งเรียนรู้ 

• รูปภาพ 

• บันทึกการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

งานประชาสัมพันธ์และ
วารสารโรงเรียน 

๑. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ และ

สร้างความเข้าใจท่ีถูกต้อง 

๒ . เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามแนว

• ร า ย ง า น โ ค ร ง ก า ร  
ประชาสัมพันธ์และวารสาร
โรงเรียน 



๖๙ 
 

โครงการ/ 
กิจกรรมที่ดำเนินงาน 

ผลปรากฏ/คุณภาพที่เกิดขึ้น 
ข้อมูลหลักฐาน  

เอกสารเชิงประจักษ์ 
ปฏิรูปการศึกษา 

๓. เพื่อให้มีเทคโนโลยีด้านการส่ือสารครบและทันสมัย

ยิ่งขึ้น 

๔. พัฒนางานประชาสัมพันธ์ 

• บันทึกการสำรวจความพึง
พอใจในการใช้ 

• รูปภาพ 

• จุลสาร 

• วารสารโรงเรียน 

งานเว็ปไซต์โรงเรียน 

๑. เพื่อพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 

สมบรูณ์ยิ่งขึ้น  

๒ . เพื่อสามารถเป็นแหล่งสืบค้น - เผยแพร่ข้อมูล

สารสนเทศโรงเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต สนองนโยบาย

ของรัฐบาลและต้นสังกัด 

๓. มีการพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 

• รายงานโครงการงานเว็บไซต์
โรงเรียน 

• บันทึกสำรวจความพึงพอใจ
ในการใช้เว็บไซต์โรงเรียน 

• รูปภาพ 

• บันทึกการพัฒนาเว็บ ไซต์
โรงเรียน 

งานโสตทัศนศึกษา 

๑. เพื่อให้มีส่ือผสมและส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและมี

ประสิทธิภาพอย่างเพียงพอแก่การให้บริการ 

๒. เพื่อให้มีเครื่องขยายเสียงท่ีสามารถประชาสัมพันธ์

ให้ได้รับฟังอย่างชัดเจนทุกจุดในโรงเรียน 

๓. พัฒนางานโสตทัศนศึกษา/เสียงตามสาย 

• รายงานโครงการงาน โสต
ทัศนศึกษา 

• บันทึกสำรวจความพึงพอใจ
ในการใช้งานโสตทัศนศึกษา 

• รูปภาพ 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การ
จัดการเรียนรู้

คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑. เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนภายในห้องเรียน          
๒. เพื่อจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศใน

การบริหาร 

๓. ครูและนักเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียน

การสอน ร้อยละ ๑๐๐ 

• รายงานโครงการจัดซื้อวัสดุ 

อุปกรณ์การจัดการเรียนรู้  

คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี

ส่ือสารสนเทศ 

• บันทึกการใช้บริการ 

• บันทึกการสำรวจความพึง

พอใจในการใช้บริการ 

ปรับปรุงพัฒนาห้องเรียน
และส่ือเทคโนโลยี 

๑. เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนภายในห้องเรียน          
๒. เพื่อจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศ
ในการบริหาร 

• รายงานโครงการปรับปรุง
พั ฒ น าห้ อ ง เรี ยน และ ส่ื อ
เทคโนโลยี 

• บันทึกการใช้บริการ 
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โครงการ/ 
กิจกรรมที่ดำเนินงาน 

ผลปรากฏ/คุณภาพที่เกิดขึ้น 
ข้อมูลหลักฐาน  

เอกสารเชิงประจักษ์ 
๓. ครูและนักเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียน

การสอน ร้อยละ๑๐๐ 

• บันทึกการสำรวจความพึง
พอใจ 

ซ่อม บำรุง ดูแล
ยานพาหนะ 

๑.เพื่อปรับปรุงระบบการให้บริการด้านยานพาหนะใน

โรงเรียนมีความคล่องตัวและความปลอดภัย 

๒. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาบริการ

รถยนต์ของโรงเรียนอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานได้

และมีคุณภาพท่ีดีอยู่เสมอ 

• รายงานโครงการซ่อม บำรุง 
ดูแลยานพาหนะ 

• บันทึกการใช้บริการ 

• บันทึกการซ่อมบำรุง 

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
และสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต 

๑. เพื่อซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสาร คอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์ต่อพ่วง และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต พร้อมใช้

งานอยู่เสมอ 

๒. ครูและนักเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียน

การสอน ร้อยละ ๑๐๐ 

• รายงานโครงการเช่าเครื่อง
คอมพิวเตอร์และสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต 

• บันทึกการสำรวจความพึง
พอใจในการใช้ 

  
จุดเด่น 

๑) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน  ผู้บริหารมีความต้ังใจ  มุ่งมั่นในการบริหารงาน
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และมีวิสัยทัศน์ท่ีดีในการบริหารจัดการ  สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีในการทำงาน  

คณะกรรมการบริหารมีความต้ังใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาท ในระดับยอดเย่ียม 

๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  โรงเรียนมีการบริหารงานและการจัดการอย่างเป็นระบบ 

โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การ
ประชุมกลุ่ม  เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าหมายท่ีชัดเจน มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจำปีท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา  สภาพ
ปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษา  และโรงเรียนให้ความสำคัญกับระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเน้นการสร้างจิตสำนึกให้ความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู 
บุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องอย่างชัดเจน เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดำเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียนเน้นความรับผิดชอบร่วมกันในระดับยอดเย่ียม 

๓) ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย     
โดยครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  ใช้ส่ือท่ีมีประสิทธิภาพ  มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ 
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ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษาและโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยใน
การรวบรวมข้อมูลมาใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ในระดับยอดเย่ียม 

๔) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ โดยโรงเรียนได้ให้การสนับสนุนให้ครูบุคลากรทาง
การศึกษาได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในระดับยอดเย่ียม  

๕) โรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในระดับ     
ยอดเยี่ยม 

๖) โรงเรียนได้จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู้ในระดับ  
ยอดเยี่ยม 

จุดที่ควรพัฒนา 
๑)   โรงเรียนควรมีการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน สร้างวิธีการเรียนรู้การทำงานด้วยวิธีที่หลากหลาย 

๒)   ส่งเสริมให้ครูนำความรู้ความสามารถมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เต็มตามศักยภาพ 

๓)   ควรพัฒนาแหล่งเรียนรู้สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและความ
ต้องการของบุคลากร 

๔)   จัดให้มีการพัฒนาครูให้ครบวงจร เช่น อบรมให ้

๕)   ความรู้ เพื่อพัฒนาวิชาชีพให้ทันเทคโนโลยีในปัจจุบันตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ศึกษาดูงานเปรียบเทียบเพื่อ

พัฒนาตนเอง จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้ครูได้มีความผูกพันในองค์กร ซึ่งจะนำไปสู่การทำงานแบบมีส่วนร่วม 

๖)   สร้างวัฒนธรรมคุณภาพในการทำงานภายในโรงเรียน 

๗)   เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง  ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
สารสนเทศของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

 

แผนงาน แนวทางการพัฒนาคุณภาพเพือ่ยกระดับให้สูงขึ้น 
๑) โครงการการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร 

๒) กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 

๓) โครงการจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนร่วม 

๔) โครงการพัฒนาครูพฒันาครูสู่ครูมืออาชีพ 

๕) โครงการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
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 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

โครงการ 
/กิจกรรมที่ดำเนินงาน 

ผลปรากฏ/คุณภาพที่เกิดขึ้น 
ข้อมูลหลักฐาน เอกสารเชิง

ประจักษ์ 

โครงการพัฒนา
โรงเรียนวิถีพุทธ 

๑. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมี

คุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีของสังคม 

๒. เพื่อพัฒนานักเรียนเรื่อง การกิน  อยู ่ ดู  ฟัง  ให้เป็น 

๓. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๔. ดำเนินการตามตัวช้ีวัด กิจกรรมเพื่อไปสู่ความเป็น

โรงเรียนวิถีพุทธ โดยยึดองค์ประกอบของความเป็น

พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 

• รายงานโครงการพัฒนา
โรงเรียนวิถีพุทธ 

• บันทึกการสำรวจความพึง
พอใจการทำกจิกรรม 

• รูปภาพ 

โครงการพัฒนา
โรงเรียนเศรษฐกิจ

พอเพียง 

๑. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 

๒. เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 

๓. เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และ

หน่วยงานอื่น 

๕. เป็นแหล่งเรียนรู้ ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียน

มีทักษะและความรู้ในการทำกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 

มีความรักสามัคคี ให้ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข 

• รายงานโครงการพัฒนา
โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 

• บันทึกการสำรวจความพึง
พอใจ 

• รูปภาพ 

• บั น ทึ ก ก า ร ข ย า ย ผ ล
โครงการ 

อิ่มท้อง สมองใส  ใส่ใจ 
วิถีพอเพียง 

๑. ผู้บริหารการศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและ

นักเรียน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ 

๒. ผู้บริหารการศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและ

นักเรียน มีประสบการณ์การประกอบอาชีพทางการ

เกษตร 

• รายงาน โครงการอิ่ ม ท้อง 
สมองใส ใส่ใจ วิถี พอเพียง 

• รูปภาพ 

• บันทึกโครงการอิ่มท้องสมอง
ใส ใส่ใจ วิถี พอเพียงราย
ห้องเรียน 
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โครงการ 
/กิจกรรมที่ดำเนินงาน 

ผลปรากฏ/คุณภาพที่เกิดขึ้น 
ข้อมูลหลักฐาน เอกสารเชิง

ประจักษ์ 

ส่งเสริมสนับสนุนการ
นิเทศภายใน 

๑ . เพื่ อพั ฒ นาการ เรี ยน การสอนของครู ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพ 
๒. เพื่อสร้างความมั่นใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่ครู 
๓. เพื่อปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้
สูงขึ้น 
๔. ร้อยละ ๑๐๐ ครูได้รับการนิเทศภายใน มีวิชาชีพท่ี
เหมาะสม  

• รายงานโครงการการนิเทศ
ภายใน 

• สมุด ปพ. 

• สรุปผลการเรียน 

• บันทึกการนิเทศภายใน 

• รูปภาพ 

ส่งเสริมและพัฒนางาน
ฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู 

๑. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ตรงจากการ

ทำงานในสถานประกอบการท่ีเป็นจริง ซึ่งจะเป็นแนวทางให้

สามารถพัฒนาตนเองให้เหมาะสมก่อนท่ีจะออกไปประกอบ

อาชีพในสาขาวชิาต่างๆ ได้ดียิ่งข้ึน 

๒. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้จากที่เรียนมา ทาง

ทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติในสภาพของการทำงาน

จริง เป็นการส่งเสริมให้การเรียนรู้ภาคทฤษฎีมีประสทิธิภาพ

ยิ่งข้ึน 

๓. เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาปัญหาจากการทำงาน

และวิธีแก้ไขปัญหาจากประสบการณ์ในการทำงาน 

๔. ครู บุคลากรทางการศึกษา 

ร้อยละ๑๐๐  ได้รับส่งเสริมและพัฒนางานฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู 

• รายงานโครงการส่งเสริม

แ ล ะ พั ฒ น า ง า น ฝึ ก

ประสบการณ์วิชาชีพครู 

 
จุดเด่น 

๑) โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล   มีหลักสูตรสถานศึกษาภายใต้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน และหลักสูตรพิเศษรองรับนักเรียนท่ีมีความพร้อม  

๒) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ในระดับ    
ยอดเยี่ยม 

๓) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ในระดับยอดเย่ียม 

๔) ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความต้ังใจมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มเวลาและความสามารถในระดับ     
ยอดเยี่ยม 
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๕) ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ในระดับยอดเย่ียม 

๖) ผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูทุกคนได้รับการตรวจประเมินและคำแนะนำจากผู้เกี่ยวข้อง   ในระดับดีมีครูท่ี
ประสบความสำเร็จในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ เป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ ในโรงเรียนในระดับ
ดีเลิศ 

 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
๑) ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์อย่างหลากหลาย  และใช้แหล่ง

เรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง 

๒) ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับช้ัน    ม .๑ - ม.๓ ให้สามารถนำ เสนอ อภิปรายและแลกเปล่ียนเรียนรู้
อย่างสมเหตุสมผล และมีทักษะในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 

๓) ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับช้ัน    ม.๔ - ม.๖ ให้มีพฤติกรรมทัศนคติท่ีดีต่อความเป็นไทยไม่หลงใหล
กับค่านิยมต่างชาติจนเกิดการลอกเลียนแบบ ทำให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

๔) ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวช้ีวัดตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ส่ือเทคโนโลยีให้มากขึ้น และ
พัฒนาส่ือแหล่งเรียนรู้ จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานเสมอ 

๕) ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีท่ีหลากหลายตามสภาพจริงสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้และธรรมชาติวิชา 

๖) ครูควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้  
๗) ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง 

 
แผนงาน แนวทางการพัฒนาคุณภาพเพือ่ยกระดับให้สูงขึ้น 

๑) โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

๒) โครงการพัฒนาการใช้ส่ือ เทคโนโลยี สู่ห้องเรียน  
๓) โครงการส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และนำไปใช้จริง 
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ส่วนที่ ๓ 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้  

เป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

สรุป 
ผลการประเมิน เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน    
ประเด็นการพิจารณา ท่ี ๑.๑ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ประกอบด้วย ๖ ประเด็นพิจารณา 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการ
คิดคำนวณ           

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

ดีเลิศ 
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

ดีเลิศ 
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

ประเด็นการพิจารณา ท่ี ๑.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ประกอบด้วย   ๔  ประเด็นพิจารณา 
๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ประกอบด้วย ๖ ประเด็นพิจารณา 
  ๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนด
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติ
ได้จริง 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

สรุป 
ผลการประเมิน เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

  ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ท่ี
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของ
สถานศึกษาท่ีได้กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จไว้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

  ๒.๓  มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

  ๒.๔  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

  ๒.๕  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

  ๒.๖  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ ประกอบด้วย ๕ ประเด็น
พิจารณา     

๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

๓.๒  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู ้

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

สรุปภาพรวมสถานศึกษาได้ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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จุดเด่น 
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายท่ีเป็นไปตามปัญหาและความต้องการ

พัฒนาตามสภาพของผู้เรียนสอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียนและสภาพของชุมชน จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของ

ผู้เรียนอยู่ในระดับดีเลิศ พัฒนาการของค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและ

เขียนการส่ือสารท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเยอรมัน ความสามารถในการคิดคำนวณ การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะตามท่ี

โรงเรียนกำหนดปรากฏอย่างชัดเจนดังท่ีปรากฏผลประเมินในมาตรฐานท่ี ๑ ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของ

ผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมิน ในรายมาตรฐานอยู่ในระดับยอดเย่ียม  เนื่องจากโรงเรียนมีการวางแผนออกแบบ

กิจกรรมและดำเนินงานตามแผนท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการดำเนินงานท่ีผ่านมาเป็นฐานใน

การพัฒนาและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาตรวจสอบผลการดำเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง เช่น โครงการอิ่มท้อง สมองใส ใส่ใจ วิถี พอเพียง  โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

นอกจากนี้ยังสร้างนวัตกรรมในการบริหารจัดการครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีผล

ประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  วิเคราะห์ออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีเป็นไปตามความต้องการของหลักสูตรและ

บริบทสถานศึกษา ดำเนินการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและนำผลการวิเคราะห์มาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ส่ือ

นวัตกรรมใช้พัฒนาผู้เรียน มีการติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียน เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล 

ประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน โรงเรียนดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน 

เกิดคุณภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับยอดเย่ียม  โดยสถานศึกษาให้ความสำคัญกับ

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อเกิดความร่วมมือในการวางระบบและดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็น

อย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 
 

จุดที่ควรพัฒนา   
มาตรฐานที่ ๑.๑ 

๑) ควรนำเทคโนโลยีมาใช้กับการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๒) ควรส่งเสริมให้นักเรียนใช้ส่ือเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ควรมีการจัดกิจกรรมสอนเสริม โดยมีวิธีการวิเคราะห์ผู้เรียนอย่างหลากหลายเพื่อแบ่งกลุ่มนักเรียนให้ตรงตาม
ศักยภาพ ให้ได้ ๓ กลุ่ม คือ อ่อน ปานกลาง เก่ง  โดยใช้กิจกรรมท่ีหลากหลายในการพัฒนา 

 
มาตรฐานที่ ๑.๒ 

๑) มีผู้เรียนในบางส่วนท่ีปฏิบัติตนไม่เหมาะสมคุณครูทุกคนในโรงเรียนต้องร่วมมือกับผู้ปกครองช่วยกำกับดูแล
อย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีโรงเรียนกำหนด 

๒) โรงเรียนควรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม  และให้ผู้เรียนแต่ละคนท่ีมี
ความสามารถแต่ละกิจกรรมได้แสดงออกอย่างเต็มความสามารถ 

๓) สำหรับผู้เรียนท่ียังมีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมน้อย  ครูควรกระตุ้นถึงความสำคัญและความจำเป็นใน
การเข้าร่วมกิจกรรม โดยทุกๆกิจกรรมท่ีจัดขึ้นควรมีใบงานให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทุก
กิจกรรม 

๔) สำหรับผู้เรียนท่ีมีปัญหา ครูท่ีปรึกษาควรติดต่อกับผู้ปกครองอย่างเร่งด่วน  และส่งต่อครูแนะแนว ผู้มีความรู้
ความสามารถดำเนินการต่อไป 

๕) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อความสำเร็จและบรรลุตามเป้าหมายท่ีดี
ยิ่งขึน้ 

 
มาตรฐานที่ ๒ 

๑) โรงเรียนควรมีการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน สร้างวิธีการเรียนรู้การทำงานด้วยวิธีที่หลากหลาย 

๒) ส่งเสริมให้ครูนำความรู้ความสามารถมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เต็มตามศักยภาพ 

๓) ควรพัฒนาแหล่งเรียนรู้สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและความ
ต้องการของบุคลากร จัดให้มีการพัฒนาครูให้ครบวงจร เช่น อบรมให้ความรู้ เพื่อพัฒนาวิชาชีพให้ทันเทคโนโลยี
ในปัจจุบันตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ศึกษาดูงานเปรียบเทียบเพื่อพัฒนาตนเอง จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้ครูได้
มีความผูกพันในองค์กร ซึ่งจะนำไปสู่การทำงานแบบมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในการทำงาน
ภายในโรงเรียน 

๔) เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
สารสนเทศของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 



๗๙ 
 

มาตรฐานที่ ๓ 
๑) ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์อย่างหลากหลาย  และใช้แหล่ง

เรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง 

๒) ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ ให้สามารถนำ เสนอ อภิปรายและแลกเปล่ียนเรียนรู้
อย่างสมเหตุสมผล และมีทักษะในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 

๓) ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ ให้มีพฤติกรรมทัศนคติท่ีดีต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหล
กับค่านิยมต่างชาติจนเกิดการลอกเลียนแบบ ทำให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

๔) ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวช้ีวัดตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ส่ือเทคโนโลยีให้มากขึ้น และ
พัฒนาส่ือแหล่งเรียนรู้ จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานเสมอ 

๕)  ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีท่ีหลากหลายตามสภาพจริงสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้และธรรมชาติวิชา 

๖)  ครูควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
๗)  ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง 

 
แผนงาน แนวทางการพัฒนาคุณภาพเพือ่ยกระดับให้สูงขึ้น 

๑) การส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดทำการวิจัยในช้ันเรียน
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 

๒) การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม  แลกเปล่ียนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก  แลกเปล่ียนแนวคิดและ
มุมมองให้สอดคล้องกับการพัฒนาของสังคม โลก เศรษฐกิจ 

๓) จัดทำโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์แต่ละระดับช้ัน 

๔) การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปล่ียนเรียนรู้ในงานท่ีได้รับมอบหมาย ติดตามผลการนำไปใช้
และผลท่ีเกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

๕) ผู้บริหาร ควรส่งเสริมสนับสนุนให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  หัวหน้าระดับ หัวหน้างานตามโครงสร้าง การ
บริหารงาน ใช้ระบบการบริหารจัดการท่ีเน้นคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๑ 
 

 

ทะเบียนหลักฐานและเอกสารการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน หลักฐานและเอกสาร 

มาตรฐานที่ ๑ 

คุณภาพผู้เรียน 

๑. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 

๒. ข้อมูลผลการจัดการเรียนรู้ 

๓. ปพ. (เอกสารการศึกษา) 

๔. งานวิจัยในช้ันเรียน 

๕. รายงานโครงการของแต่ละกลุ่มสาระ 

๖. รายงานโครงการ 

๗. การจัดแข่งขันทักษะวิชาการ 

๘. ของกลุ่มสาระการเรียนรู ้

๙. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 

๑๐. สมุดบันทึกการเข้าโฮมรูม 

๑๑. สมุดเงินฝาก 

๑๒. บันทึกการเข้าแถวในกิจกรรมภาคเช้า 

๑๓. รายงานการประชุมผู้ปกครอง 

๑๔. วิดีทัศน์ประกอบการประชุมผู้ปกครอง 

๑๕. รายงานการเยี่ยมบ้าน 

๑๖. แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 

๑๗. บันทึกการให้ทุนการศึกษา 

๑๘. รายงานการเยี่ยมบ้าน 

๑๙. บันทึกการให้ทุนการศึกษา 

มาตรฐานที่ ๒ 

กระบวนการ

บริหารและการ

จัดการ 

๒๐. รายงานโครงการพฒันาห้องสมุด 

๒๑. แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้ห้องสมุด 

๒๒. ทะเบียนหนังสือห้องสมุด 

๒๓. ทะเบียนการซ่อมหนังสือ/ส่ือ 

๒๔. รายงานโครงการพฒันาอาคารเรียน อาคารประกอบ ภูมิทัศน์ และส่ิงแวดล้อม 



๘๒ 
 

มาตรฐาน หลักฐานและเอกสาร 

๒๕. แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้อาคารเรียน อาคารประกอบ ภูมิทัศน์ และ

ส่ิงแวดล้อม 

๒๖. รายงานโครงการธนาคารโรงเรียน 

๒๗. รายงานโครงการการใช้ห้องปฏิบัติการแต่ละกลุ่มสาระ 

๒๘. แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้ห้องปฏิบัติการ 

๒๙. บันทึกการซ่อมแซม พัฒนาห้องปฏิบัติการ 

๓๐. รายงานโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ 

๓๑. บันทึกการสำรวจความพึงพอใจในการใช้แหล่งเรียนรู ้

๓๒. บันทึกการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้

๓๓. รายงานโครงการ  ประชาสัมพันธ์และวารสารโรงเรียน 

๓๔. บันทึกการสำรวจความพึงพอใจในการใช้ 

๓๕. จุลสาร 

๓๖. วารสารโรงเรียน 

๓๗. รายงานโครงการงานเว็บไซต์โรงเรียน 

๓๘. บันทึกสำรวจความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์โรงเรียน 

๓๙. บันทึกการพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน 

๔๐. รายงานโครงการงานโสตทัศนศึกษา 

๔๑. บันทึกสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานโสตทัศนศึกษา 

๔๒. รายงานโครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ และ

เทคโนโลยีส่ือสารสนเทศ 

๔๓. บันทึกการใช้บริการ 

๔๔. บันทึกการสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการ 

๔๕. รายงานโครงการปรับปรุงพฒันาห้องเรียนและส่ือเทคโนโลยี 

๔๖. บันทึกการใช้บริการ 

๔๗. บันทึกการสำรวจความพึงพอใจ 

๔๘. รายงานโครงการซ่อม บำรุง ดูแลยานพาหนะ 

๔๙. บันทึกการใช้บริการยานพาหนะ 

๕๐. บันทึกการซ่อมบำรุงยานพาหนะ 



๘๓ 
 

มาตรฐาน หลักฐานและเอกสาร 

๕๑. รายงานโครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และสัญญาณอินเตอร์เน็ต 

๕๒. บันทึกการสำรวจความพึงพอใจในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และสัญญาณ

อินเตอร์เน็ต 

มาตรฐานที่ ๓ 

กระบวนการ

จัดการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญ 

๕๓. รายงานโครงการพฒันาโรงเรียนวิถีพุทธ 

๕๔. บันทึกการสำรวจความพึงพอใจการทำกิจกรรม 

๕๕. รายงานโครงการพฒันาโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 

๕๖. บันทึกการสำรวจความพึงพอใจ 

๕๗. บันทึกการขยายผลโครงการ 

๕๘. รายงานโครงการอิ่มท้อง สมองใส ใส่ใจ วิถี พอเพียง 

๕๙. บันทึกโครงการอิ่มท้องสมองใส ใส่ใจ วิถี พอเพียงรายห้องเรียน 

๖๐. รายงานโครงการการนิเทศภายใน 

๖๑. บันทึกการนิเทศภายใน 

๖๒. รายงานโครงการส่งเสริมและพัฒนางานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๔ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาค ก 
 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๕ 
 



๘๖ 
 

 
 
 
 



๘๗ 
 

 
 



๘๘ 
 

 
 
 
 
 
 



๘๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาค ข 
 

• ประกาศมาตรฐานการศึกษา , กำหนดค่าเป้าหมาย 

• คำสั่งที่ ๖๗๑/๒๕๖๔ แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน  

• ความเห็นชอบรายงานประจำปีของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๑ 
 

 
 
 

 
 

ประกาศใชม้าตรฐานการศึกษา 



๙๒ 
 

 
 



๙๓ 
 

 
 
 



๙๔ 
 

 
 
 
 
 



๙๕ 
 

 
 

 

การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานของสถานศึกษา 



๙๖ 
 

 
 
 



๙๗ 
 

 
 
 



๙๘ 
 

 
 
 



๙๙ 
 

 
 
 



๑๐๐ 
 

 
 
 



๑๐๑ 
 

 
 
 



๑๐๒ 
 

 
 
 



๑๐๓ 
 

 
 
 



๑๐๔ 
 

 
 
 



๑๐๕ 
 

 
 
 



๑๐๖ 
 

 
 
 



๑๐๗ 
 

 
 
 



๑๐๘ 
 

 
 
 



๑๐๙ 
 

 
 
 



๑๑๐ 
 

 
 
 



๑๑๑ 
 

 
 
 



๑๑๒ 
 

 
 
 



๑๑๓ 
 

 
 
 



๑๑๔ 
 

 
 
 



๑๑๕ 
 

 
 
 



๑๑๖ 
 

 
 
 



๑๑๗ 
 

 
 
 



๑๑๘ 
 

 
 
 



๑๑๙ 
 

 
 
 



๑๒๐ 
 

 
 
 
 
 



๑๒๑ 
 

 
 

 

คำสั่งที่ ๖๗๑/๒๕๖๔ แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน 



๑๒๒ 
 

 
 
 



๑๒๓ 
 

 
 
 



๑๒๔ 
 

 
 
 



๑๒๕ 
 

 
 
 



๑๒๖ 
 

 
 
 



๑๒๗ 
 

 
 
 



๑๒๘ 
 

 
 
 



๑๒๙ 
 

 
 
 



๑๓๐ 
 

 
 
 



๑๓๑ 
 

 
 
 



๑๓๒ 
 

 
 
 



๑๓๓ 
 

 
 
 



๑๓๔ 
 

 
 
 



๑๓๕ 
 

 
 
 
 
 



๑๓๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาค ค 
 

• รูปภาพกิจกรรม 

• ตัวอย่างรายงานโครงการ 

• หลักฐานการขอศึกษาดูงาน 

• นวัตกรรมของโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๗ 
 

 
 
 

 

รูปภาพกิจกรรม 

รูปภาพกิจกรรม 

รูปภาพกิจกรรม 



๑๓๘ 
 



๑๓๙ 
 



๑๔๐ 
 



๑๔๑ 
 

 
 
 



๑๔๒ 
 

 
คิวอาร์โค้ดภาพกิจกรรมของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๓ 
 

 
 
 

      
 

      
 
 
 

ตัวอย่างรายงานโครงการ 



๑๔๔ 
 

      
 

       
 
 
 
 
 



๑๔๕ 
 

 
 

 
 

หลักฐานการขอศึกษาดูงาน (เป็นสถานศึกษาต้นแบบ) 

นวัตกรรมของโรงเรียน 



๑๔๖ 
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๑๕๑ 
 

 

 

 



๑๕๒ 
 

 

คณะผู้จัดทำ 

๑. นางสาวสุปัณฑิตา  พวงศรี ประธานกรรมการ 
๒. นายสุเทพ  ชัชวาลย์ รองประธานกรรมการ 
๓. นางพิกุลทอง  หัวหนองหาร กรรมการ  
๔. นางณิชา  อาจเดช กรรมการ  
๕. นางกรวิกา  ชาติประเสริฐ กรรมการ 
๖. นางสาวจำปี เบ้าช้างเผือก กรรมการ 
๗. นายศุภชัย จันทร์คำ กรรมการ 
๘. นาวสาวจารุวรรณ  จันทมัตตุการ  กรรมการ 
๙. นางสาวพรพิชชา  หลักคำ กรรมการ 
๑๐. นางสาวขวัญวิไล  บุตรภักด ี กรรมการ     
๑๑. นางสาวปภัสราภรณ์  ดีพลงาม           กรรมการ 
๑๒. นางสุกัญญา  สัมฤทธิ์ กรรมการ 
๑๓. นางศุภาพิชญ์  หลักคำ กรรมการและเลขานุการ 
๑๔. นางสาวลักขณา  ตะราษี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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