
SAR หน้า 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SAR หน้า 2 
 

คำนำ 

           ด้วยกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561  ข้อ  2 “การประกันคุณภาพการศึกษา” 
หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละ
ระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษา
จัดขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถ
จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  ตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่กำกับดูแล  ข้อ ๓ ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาโดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและ 

ประเภทการศึกษาที ่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด  พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้จัดให้มีการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่
กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี   เพื่อให้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่งเป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้คำปรึกษา   ช่วยเหลือ 
และแนะนำสถานศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  และสอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2545   หมวดที่  6  มาตราที่  48  ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อต้นสังกัด   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อ
สาธารณชนเพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกโดย
สถานศึกษาจะต้องดำเนินการประกันคุณภาพภายในก่อน 

 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์  ได้ดำเนินการประเมินตนเอง  และจัดทำรายงานประจำปี  ประจำปีการศึกษา  2561  
เพื่อเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด   รายงานผลการจัดการศึกษาและการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในปีที่ผ่านมา   
เพ่ือเปิดเผยต่อสาธารณชนต่อไป   และขอขอบคุณ  คณะผู้บริหาร   คณะครู    ผู้ปกครอง  และนักเรียน  ที่ให้ข้อมูล
ในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นอย่างดี  จนทำให้การจัดทำรายงานประจำปีสำเร็จลุล่วงใน
ครั้งนี้   

 

 

 

        

                          (นายมนต์ชัย    มั่นวศิน)  
                                                                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 



SAR หน้า 3 
 

 
สารบัญ 

         
                                              หน้า 

ส่วนที่ 1  บทนำ บทสรุปผู้บริหาร        
   ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา     1 
   ตอนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา    2 
    - หลักฐานสนันสนุน มาตรฐานที่ 1     
    - หลักฐานสนันสนุน มาตรฐานที่ 2 
    - หลักฐานสนันสนุน มาตรฐานที่ 3    3 
 

ส่วนที่ 2  รายงานผลการประเมินตนเอง       
                      ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา     4 
   ตอนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา     

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน    51  
                           - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ   61 
                           - มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการเรียนการสอน  64 

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ     
ส่วนที่ 3  สรุปผลการพัฒนา 
    - จุดเด่น        68 
    - จุดควรพัฒนา       69 
    - แนวทางการพัฒนา / ความต้องการความช่วยเหลือ  70 
  
 
ภาคผนวก                                              

-     ผลการประเมินภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
-  ค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
- หนังสือให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ส่วนที่  1   
บทสรุปผู้บริหาร 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 
               โรงเรียนสุคนธีรวิทย์  รหสั 173100047  ทีต้ั่ง  เลขที่  304 หมู่ 8 ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม  73110  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  โทรศัพท ์034-325-782 , 
034-325-783 , 034-325-784    โทรสาร 034-325-785   E-mail:  sukhon@sukhon.ac.th  ได้รับอนุญาตจัดตั้ง 
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2545 เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 จำนวน นักเรียนปีการศึกษา 
2561 มีครูประจำชั้นทั้งหมด 102 คน บุคลากรทางการศึกษา 19 คน รวมมีครูและบุคลากรทั้งหมด จำนวน 121  คน 

ตอนที ่2 ผลการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา   ระดับยอดเยี่ยม 
      ผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ของปีการศึกษา  2561 รายมาตรฐาน  3  มาตรฐาน  ดังนี้ 

      มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน :  ยอดเยี่ยม 
               ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ โดยครูมีการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดคำนวณ ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนดในแต่ละระดับชั้น ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน  
การสื่อสารและการคิดคำนวณ ระดับยอดเยี่ยม    มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์    คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ระดับยอดเยี่ยม มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับดีเลิศ  
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ 
การสื่อสาร การทำงานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม ระดับยอดเยี่ยม    มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอ่ืนๆ 
ระดับยอดเยี่ยม  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน  และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ 
เจตคติที่ด ี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นการทำงานหรืองานอาชีพ ระดับยอดเยี่ยม   ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ด ี   ตามท่ีสถานศึกษากำหนด   มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี   ตามท่ีสถานศึกษากำหนด  
มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา  มีค่านิยมและจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนด    โดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม ระดับยอดเยี่ยม  มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย เห็นคุณค่าความเป็นไทย    
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย ระดับยอดเยี่ยม ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและหลากหลาย ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี ระดับยอดเยี่ยม   มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ผู้เรียนรู้รักษาสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต  อารมณ ์  สังคม  สามารถแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย      สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนไดอ้ย่าง 
มีความสุข  เข้าใจผู้อื่น  ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน ระดับดีเลิศ 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและจัดการ :  ยอดเยี่ยม 
          โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบท 
ของสถานศึกษา ความต้องการของ ชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล 
และของต้นสังกัด  รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  ระดับยอดเยี่ยม    มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ 
ของสถานศึกษา เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา  ร่วมรับผิดชอบ 
ต่อผลการจัดการศึกษา ระดับยอดเยี่ยม        มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการ   ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  ระดับยอดเยี่ยม      ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากร  
มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ ระดับยอดเยี่ยม  ทั ้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ 
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม   พร้อมจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร 
จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ระดับยอดเยี่ยม   

    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : ระดับดีเลิศ 
           โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ มีครูทั้งหมด  81  คน  มีคร ู74 คน  คิดเป็นร้อยละ  91.35   จัดการเรียนเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ระดับยอดเยี่ยม  ครู 69 คน  คิดเป็นร้อยละ  
85.18  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย  ระดับดีเลิศ / ครู  จำนวน  
73  คน  คิดเป็นร้อยละ  90.12    มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก   โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็ก
รักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข   ระดับยอดเยี่ยม  และครู  
72 คน  คิดเป็นร้อยละ 88.88 มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  โดยใช้
เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล ที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน
เพื่อนำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้  ระดับดีเลิศ    มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับ     เพื่อพัฒนา 
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้   โดยครู 71 คน ร้อยละ 87.65 และผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี ่ยนความรู้  
ประสบการณ ์ รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือนำไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนรู้ ระดับดีเลิศ 

     หลักฐานสนับสนุน : มาตรฐานที่ 1 ผลการประเมินการอ่าน  การเขียน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2,134 คน ร้อยละ 100 มีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
สูงกว่าเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด      ในแต่ละระดับชั้นและมีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป   
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ทั้ง  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้  เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนด  
และมีผลการทดสอบระดับชาติที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดและสูงกว่าระดับชาติ   

     มาตรฐานที่ 2  โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ มีการกำหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายความสำเร็จที่ชัดเจน   
มีการกำหนดอัตลักษณ์ไว้ชัดเจน “มีวินัย ใฝ่เรียนรู้”และเอกลักษณ์ “จัดการศึกษาเด่น เน้นคุณภาพผู้เรียน” นักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สนใจในการเรียน ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ดี มีผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่าระดับจังหวัด สังกัดและระดับประเทศ จนกลายเป็นอัตลักษณ์ของนักเรียน
ที่เห็นได้ชัดเจน โรงเรียนมีการจัดการศึกษาที่โดดเด่นเป็นที่พึงพอใจของผู้ปกครอง เน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนใน
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์   มีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  ครูได้รับการอบรมมากกว่า 20  ชั่วโมงต่อปี ทุกคน  ตามที่
คุรุสภากำหนดและรายงานผลการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน มีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น น่าอยู่และปลอดภัย มีสื่อและ
เทคโนโลยีให้ครูใช้ การดำเนินโครงการ / กิจกรรมของโรงเรียน ที่เป็นระบบตามกระบวนการ  PDCA  มีการวาง
แผนการดำเนินงานไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามปีและแผนปฏิบัติการประจำปี   มีการดำเนินงานตามแผน
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ที่กำหนดไว้  แต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายงานรับผิดชอบในการประเมินผลและตรวจสอบผลการดำเนินงาน  มีการรายงานผล
การดำเนินโครงการ / กิจกรรม เป็นลายลักษณ์อักษร ที่สามารถตรวจสอบได้  เปิดโอกาสให้  พ่อ  แม่  ผู้ปกครอง  
ชุมชนและหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นประจำ  ได้แก่  การเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนละ 2 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนภาคเรียนละ 
1 ครั้ง ประชุมครูและบุคลากรเดือนละ 1 ครั้ง ประชุมผู้บริหารอาทิตย์ละ 1 ครั้ง ในการประชุมมีวาระการประชุม และ
รายงานการประชุมอย่างชัดเจน ได้รับการสนับสนุนจาก โรงพยาบาลวิชัยเวช  โรงพยาบาลมหาชัย  โรงพยาบาลสาม
พราน   สาธารณสุขสามพราน  สถานีตำรวจสามพราน  สำนักงานบรรเทาสาธารณภัยสามพราน เทศบาลเมืองสาม
พราน และการนำเด็กไปเรียนรู้นอกสถานที่ในแหล่งเรียนรู้ภายนอก  และจากภูมิปัญญาในท้องถิ่น  พร้อมกับไป
ร่วมงานกับชุมชนและหน่วยงานภายนอกเป็นประจำ  ได้แก่  งานสืบสานประเพณแีห่เทียนพรรษา  งานกฐิน  ผ้าป่าวัด
เดชานุสรณ์  ผู้บริหารได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบมาตรฐานในการประเมินตนเอง  3  มาตรฐาน   จัดทำรายงานผลการ
ประเมินตนเอง (Self - Assessment  Report : SAR)  นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ความเห็นชอบ  
เพ่ือจัดส่งรายงานไปยัง  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  
และนำผลการประเมินตนเองไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  โดยมีการประชุมร่วมกันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
และนำข้อเสนอแนะของผู้เกี่ยวข้องไปพัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น       

มาตรฐานที่ 3  โรงเรียนมีครูทั้งหมด 81 คน มคีรู จำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 85.18 จัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  มีการนิเทศการสอนและสังเกตการณ์สอน  พบว่าครูจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ มีผลงานจากการทำโครงงานและงานประดิษฐ์หลากหลาย
นำมาแสดง ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ สื่อท่ีครูผลิต หรือ จัดหามา ทีวี สื่อสำนักพิมพ์ 
จาก Youtube ใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต Wifi ของโรงเรียนเชื่อมต่อกับทีวีดิจิตอล ครูมีเครื่องมือวัดและประเมินผล  
ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ บันทึกผลไว้ในสมุด ปพ.  ตรวจการบ้าน    ใบงาน
แบบฝึกหัดและแจ้งผลการตรวจกลับแก่ผู้เรียนและผู้ปกครอง 

     แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  
        แผนปฏิบัติงานที่  1  จัดหาวิทยากร หรือส่งครูไปอบรมเกี่ยวกับการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
        แผนปฏิบัติงานที่  2  สำรวจชุมชน  เพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กมากข้ึน  ทั้งให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
                                   ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น   
        แผนปฏิบัติงานที่  3  หาแนวทางทำความร่วมมือกับคณะครุศาสตร์  ในการพัฒนาครู  ให้ตรงกับความ 

ต้องการของครู  เช่น  การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้   
       แผนปฏิบัติงานที่  4   จัดหาวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

มาอบรมครู 
 
 

ลงนาม....................................................(ผู้อำนวยการโรงเรยีน) 
    (นายมนต์ชัย   มั่นวศิน) 

         วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 
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ส่วนที ่ 2  รายงานผลการประเมินตนเอง 
 
ตอนที่  1 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 
 1.1 ข้อมูลทั่วไป 
    โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ รหัสสถานศึกษา 1173100047 ตั้งอยู่เลขที่ 304 หมู่ 8 ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน  
จังหวัดนครปฐม   รหัสไปรษณีย์ 73110  โทรศัพท์ :   034-325-781 , 034-325-782 , 034-325-783 , 
034-325-784 ,  โทรสาร: 034-325-785     Website : www.sukhon.ac.th    
E-mail : sukhon@sukhon.ac.th    สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม    กระทรวงศึกษาธิการ     ได้รับอนุญาตจัดตั้ง  เมื่อพ.ศ.2545     
เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1   ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

สภาพชุมชนโดยรวม 
  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนสุคนธีรวิทย์  มีลักษณะเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีพ้ืนที่ 249.347 ตารางกิโลเมตร  
จำนวนประชากร 208,836 คน (พ.ศ.2560) อำเภอสามพราน เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดนครปฐม มีแม่น้ำนครชัยศรี
ไหลผ่าน บริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ตลาดสามพราน  วัดไร่ขิง  วัดท่าพูด  วัดดอนหวาย  วัดเดชาณุ
สรณ์  วัดสรรเพชญ   พุทธมณฑล  โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน   โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย  โรงเรียนวัดไร่
ขิงวิทยา  โรงเรียนสามพรานวิทยา   โรงพยาบาลวัดไร่ขิง    โรงพยาบาลสามพราน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านสามพราน  ที่ทำการไปรษณีย์สามพราน  ที่ว่าการอำเภอสามพราน  สวนสามพราน   สถานีตำรวจภูธรสามพราน    
สำนักงานเทศบาลเมืองสามพราน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา   ธนาคารกรุงเทพฯ    ธนาคารไทยพาณิชย์  เทสโก้โลตัส
ซุปเปอร์สโตร์   ฟาร์มจระเข้สามพราน เป็นต้น 
          อาชีพหลักของชุมชน คือ รับราชการ , รับจ้าง , ธุรกิจส่วนตัว , รฐัวิสาหกิจ , สวนกล้วยไม้ - สวนผักและ
ผลไม ้ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ    
          ประเพณี / ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป ได้แก่ งานปิดทองนมัสการองค์หลวงพ่อวัดไร่ขิง  
(มีการแข่งขันเรือยาว , รำวงย้อนยุค , การแสดงทางวัฒนธรรมของนักเรียน ,การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง)  สืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์ วันลอยกระทง งานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ การทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา  การทำบุญ
ถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา  ณ พุทธมณฑล และวัดในชุมชน ฯลฯ 
 

   
 
 
   แผนที่โรงเรียนสุคนธีรวิทย์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนผังโรงเรียนสุคนธีรวิทย์  
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รองผู้อำนวยการ 

ฝ่ายวิชาการ 

รองผู้อำนวยการ 

ฝ่ายกิจการนักเรียน 

รองผู้อำนวยการ 

ฝ่ายงบประมาณ 

รองผู้อำนวยการ 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 

แผนกอนุบาล 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 

แผนกประถมศึกษา 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 

แผนกมัธยมศึกษา 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 
 

 
 
 
 

                                                         
 

 
                              
 
            
 
 
 
 
     
    
    
    
       

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

คณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย 

1. งานพัฒนาหลักสูตร 
   การเรียนการสอน 

2. งานการเรียนการสอน 

3. งานนิเทศการสอน 

4. งานส่งเสริมวิชาการ 

5. งานทะเบียน 

6. งานวัดผล 

7. งานวิจัยช้ันเรียน 

๘. งานห้องสมดุ 

      

  

  

  

  

  

     

     

  

    

  

     

1. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2. งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม   
   และคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

3. งานส่งเสริมประชาธิปไตย 

4. งานป้องกันและแก้ไขปัญหา 
   ยาเสพติด 

5. งานดูแล พฤติกรรมและปญัหา 
    นักเรียน 

6. งานกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 

     

         

  

1. งานการเงินและบัญชี  

2. งานสารบรรณ 

3. งานพัสดุครุภณัฑ์     

4. งานสวัสดิการ 

5. งานสหการ 

6. งานตรวจสอบภายใน 

               
   

1. งานบุคลากร 

2. งานอาคารสถานท่ี 

3. งานส่งเสริมสุขภาพ 

4. งานสารสนเทศ 

5. งานรักษาความปลอดภัย 

6. งานโภชนาการ   

7. งานประชาสัมพันธ์ 

า

ร

ศึ

ก

ษ

า

ข

อ

ง

บุ

ค

ค

ล 

ชุ

ม

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

ผู้จัดการโรงเรียน 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

ผู้รับใบอนุญาต 
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คณะผู้บริหารโรงเรียนสุคนธีรวิทย ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางกฤษณา   ม่ันวศิน   
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (ศศ.ม.)  การบริหารการศึกษา 
เริ่มรับตำแหน่งเมื่อปี พ.ศ. 2562 
โทรศัพท์ 095-675-4404  E-mail: Sukhon@Sukhon.ac.th 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวสายหยุด   น้อยพิทักษ์   
ผู้จัดการโรงเรียน 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี (ค.บ.) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
เริ่มรับตำแหน่งเมื่อปี พ.ศ. 2549   ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง 13 ปี  
โทรศัพท์ 089-616-3147    E-mail: Sukhon@Sukhon.ac.th 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

นายทินกฤต  พณิชยกุล    
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (ศศ.ม.)  การบริหารการศึกษา 
เริ่มรับตำแหน่งเมื่อปี พ.ศ. 2562     
โทรศัพท์   092-351-6152  E-mail: Sukhon@Sukhon.ac.th 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรางศรี    พณิชยกุล     
ผู้รับใบอนุญาต 
วุฒิการศกึษาสูงสดุ ปรญิญาเอก (Ed.D) หลักสตูรการสอนและภาษาศาสตรป์ระยกุต์ 
เร่ิมรับตำแหน่งเมื่อปี พ.ศ. 2549   ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง  13 ปี    
โทรศัพท์   0-3432-5872-5    E-mail: Sukhon@Sukhon.ac.th 

 

นายมนต์ชัย   ม่ันวศิน   
ผู้อำนวยการโรงเรียน 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (ศศ.ม.)  การบริหารการศึกษา 
เริ่มรับตำแหน่งเมื่อปี พ.ศ. 2562  
โทรศัพท์ 086-028-0798  E-mail: Sukhon@Sukhon.ac.th 

 

mailto:Sukhon@Sukhon.ac.th
mailto:Sukhon@Sukhon.ac.th
mailto:Sukhon@Sukhon.ac.th
mailto:Sukhon@Sukhon.ac.th
mailto:Sukhon@Sukhon.ac.th
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นางสาวศุภมาส   พณิชยกุล     
รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกอนุบาล 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (ศศ.ม.)  การบริหารการศึกษา 
เริ่มรับตำแหน่งผู้ช่วยอำนวยการแผนกอนุบาล เมื่อปี พ.ศ. 2556    
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 5 ปี 

เริ่มรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ เมื่อปี พ.ศ. 2560    

โทรศัพท์ 093-935-5359  E-mail: Sukhon@Sukhon.ac.th 

 

นายธนิต   พณิชยกุล   
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
วุฒิการศึกษาสูงสุดกำลังศึกษาระดับ ปริญญาโท (ศศ.ม.) การบริหารการศึกษา 
เริ่มรับตำแหน่งเมื่อปี พ.ศ. 2556   ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 6 ปี 
โทรศัพท์ 080-028-0798  E-mail: Sukhon@Sukhon.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นางสาวขนิษฐา    ทองสมเพียร    
ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกประถมศึกษา 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญาตรี (ค.บ.)   วิชาเอกประถมศึกษา 
เริ่มรับตำแหน่งเมื่อปี พ.ศ. 2562 
โทรศัพท์ 082-7490119  E-mail: Sukhon@Sukhon.ac.th 

 

โทรศัพท์ 086-๑66-6350  E-mail: 
Sukhon@Sukhon.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

นางสิริรัตน์    เยาวนนท์      
ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกมัธยมศึกษา 

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญาตรี (ศศ.บ.)   วิชาเอกภาษาไทย 
เริ่มรับตำแหน่งเมื่อปี พ.ศ. 2560  ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 2 ปี  
โทรศัพท์ 086-166-6350  E-mail: Sukhon@Sukhon.ac.th 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 นายสุชาติ   พฤกษานันท์    
 นายทะเบียน 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญาตรี  (กศ.บ.)  วิชาเอกฟิสิกส์ 
เริ่มรับตำแหน่งเมื่อปี พ.ศ. 2549   ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง 12 ปี 
โทรศัพท์ 0-3432-5872-5    E-mail: Sukhon@Sukhon.ac.th 
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SAR หน้า 11 
 

1.2 แนวทางการจัดการศึกษา   
      1) ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนสุคนธีรวิทย์                             
             นำพัฒนการ  ผสานการเรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม 

      2) วิสัยทัศน์โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 
       ภายในปีการศึกษา 2560 - 2562 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์เป็นสถานศึกษาชั้นนำ เลิศล้ำทางวิชาการ 
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร ใช้หลักธรรมนำชีวิต สู่ความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสาธารณะ สภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้  โดยครูและ
บุคลากรมืออาชีพ 

      3) พันธกิจ  
         โรงเรียนได้กำหนดพันธกิจที่ตอบสนองปรัชญา และวิสัยทัศน์ของโรงเรียน  ดังนี้ 

1. พัฒนาผู้เรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสร้างสมรรถนะสำคัญ การอ่าน คิด วิเคราะห์ 
      และผลการทดสอบระดับชาติ 

2. ส่งเสริมผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียน 
4. ส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
5.. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
6. พัฒนาการบริหารเชิงกลยุทธ์ โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมและสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วม 

       ในการจัดการศึกษา 
7. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพโรงเรียนและท้องถิ่น 
8. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ 
9. พัฒนาการบริหารจัดการ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
10.พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และใช้ประโยชน์ 

       จากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก 
11. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
12. พัฒนาการประกันคุณภาพภายใน โดยใช้ระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) เพ่ือการประกันคุณภาพ    

        ภายในสถานศึกษา 
13. ส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียนให้โดดเด่น 
14. จัดกิจกรรมพิเศษตามนโยบายจุดเน้นตามแนวปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 และแนวทาง  

         ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   
  4)  อัตลักษณ์ของโรงเรียนสุคนธีรวิทย์  : มีวินัย   ใฝ่เรียนรู ้ 
  5)  เอกลักษณ์ของโรงเรียนสุคนธีรวิทย์  : จัดการศึกษาเด่น   เน้นคุณภาพผู้เรียน 

  1.3 ลักษณะผู้รับใบอนุญาต 
❍บุคคลธรรมดา 

  ❍นิติบุคคล 
❍ห้างหุ้นส่วนจำกัด/บริษัท ❍มูลนิธิในพุทธศาสนา/ การกุศลของวัด 
❍มูลนิธิในคริสต์ศาสนา  ❍มูลนิธิในศาสนาอิสลาม 
❍อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).............................. 
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 1.4 ประเภทโรงเรียนสามัญศึกษา 

   ❍ ทั่วไป 
   ❍ การกุศล 
                         ❍ การกุศลที่สำนักพระราชวังเป็นผู้รับใบอนุญาต ❍ การกุศลในพระบรมราชูปถัมภ์ 
    ❍ การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา  ❍ การศึกษาสงเคราะห์ 
    ❍ การกุศลสอนศาสนาอิสลามของมูลนิธิ  ❍ การศึกษาพิเศษ 
    ❍ อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................... 
 
1.5 จุดเน้นของโรงเรียนสุคนธีรวิทย์    

    โรงเรียนมีจุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณภาพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบเข้าศึกษาต่อ 
ในมหาวิทยาลัย  ของรัฐบาล 100% ทุกรุ่น  (พ.ศ.2549 – 2561) ด้วยระบบการบริหารจัดการ ดังนี้ 
 

* ครูผู้สอนประจำวิชาสอนตรงตามวุฒิ 
* อาจารย์พิเศษมาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ 
* จัดครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ  เตรียมอนุบาล - ม.3  โดยสถาบัน  Fun Language  
* จัดการเรียนการสอน Mini  English Program  วิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ป.1 - ม.3 
* จัดหลักสูตรการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์  โดยสถาบัน  True Click  Life 
* จัดการเรียนการสอนภาษาจีนโดยเจ้าของภาษา 
* จัดการเรียนการสอนดนตรีสากล โดยสถาบัน  YAMAHA 
* จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ม.1 - ม.3 แยกครูผู้สอนในเนื้อหาเคมี  ชีววิทยา  ฟิสิกส์   เพ่ือต่อยอด 
   เข้าเรียนในชั้น ม.4  สายวทิย์ – คณิต ฯ 
* จัดสอนเสริมวันเสาร์ (ป.3 - ม.3)  / วันเสาร์ - อาทิตย์ (ม.4 - ม.6)  
* จัดสอน ปรับพื้นฐาน เดือนเมษายน สอนเสริมเดือนตุลาคม 
* ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เริ่มเรียนกลางเดือนมีนาคม 
*  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครบถ้วน สอดคล้องกับหลักสูตร 
*  จัดการเรียนการสอนวิชาว่ายน้ำ ชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ป.6  
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2.  ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1) จำนวนบุคลากร  จำแนกตามหน้าที่  เพศ  ระดับการศึกษา  อายุ  และประสบการณ์   

ประเภทบุคลากร 

เพศ (คน) ระดับการศึกษา (คน) 
อายุเฉลี่ย 

(ปี) 

ประสบการณ์ 
ในตำแหน่ง(เฉลี่ย) 

(ปี) ชาย หญิง 
ต่ำกว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี 
สูงกว่า 
ป.ตรี 

ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ 
 และผู้อำนวยการ  

- - - - - - - 

ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ - - - - - - - 
ผู้รับใบอนุญาต 
และผู้อำนวยการ 

- - - - - - - 

ผู้จัดการและผู้อำนวยการ - - - - - - - 
ผู้รับใบอนุญาต - 1 - - 1 80 13 ปี 
ผู้จัดการ - 1 - 1 - 70 13 ปี 
ผู้อำนวยการ 1 - - - 1 60 2 เดือน 
รองผู้อำนวยการ 2 2 - 2 2 40 10 ปี 
ครู (บรรจุ) 35 58 - 93 - 30 10 ปี 
ครูพิเศษ / ครูผู้ช่วย (ไม่บรรจุ) - - - - - - - 
ครูต่างประเทศ 4 8 - 12 - - 30 ปี 
พ่ีเลี้ยง - - - - - - - 
บุคลากรทางการศึกษา - - - - - - - 
นักการภารโรง 4 5 9 - - 40 ปี  5 ปี 
คนขับรถ 2 - 2 - - 50 ปี 10 ปี 
ยามรักษาความปลอดภัย - - - - - - - 
แม่ครัว - 15 15 - - 30 ปี 10 ปี 

-จำนวนครูที่สอนวิชาตรงเอก  93  คน คิดเป็นร้อยละ100  
-จำนวนครูที่สอนตรงความถนัด 93 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
-สาขาที่ขาดแคลนครูวิชา   -  จำนวน  -  คน 
 

2) จำนวนครูผู้สอนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และค่าเฉลี่ยจำนวนชั่วโมงในการสอนของครู 1 คน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน (คน) ชั่วโมงสอนเฉลี่ย / คน / สัปดาห์ หมายเหตุ 
ภาษาไทย 10 22 - 
คณิตศาสตร์ 15 25 - 
วิทยาศาสตร์ 11 25 - 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 8 26 - 
สุขศึกษาพลศึกษา 11 23 - 
ศิลปะ 9 22 - 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 10 20 - 
ภาษาต่างประเทศ 12 20 - 

หมายเหตุ  วุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาโท 12 คน   ปริญญาเอก 1 คน 
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3.ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 

 1) จำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้นเรียน เพศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ จังหวัดนครปฐม 

ระดับชั้นที่เปิดสอน 
จำนวน 
ห้อง 

            จำนวนนักเรียน   
ชาย หญิง รวม 

เตรียมอนุบาล 1 11 15 26 
 

อนุบาล 1 3 49 54 103 
อนุบาล2 3 58 58 116 
อนุบาล3 4 69 53 122 

รวมอนุบาล 10 176 165 341 
ประถมศึกษาปีที่ 1 3 84 63 147 
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 66 66 132 
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 69 60 129 

รวมประถมศึกษาตอนต้น 11 219 129 408 
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 74 49 123 
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 81 76 157 
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 72 85 157 

รวมประถมศึกษาตอนปลาย 12 466 399 845 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 121 112 233 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 133 146 279 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 6 133 125 258 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 18 387 383 770 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 80 104 184 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 70 87 157 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 81 94 175 
       รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 12 231 285 516 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางสรุปจำนวนนักเรียน 
ระดับชั้น ห้อง ชาย หญิง รวมทั้งสิน 

รวมเตรียมอนุบาล 1 11 15 26 
รวมอนุบาล 10 176 165 341 
รวมประถมศึกษาตอนต้น 11 219 189 408 
รวมประถมศึกษาตอนปลาย 12 227 210 437 
รวมมัธยศึกษาตอนต้น 18 387 383 770 
รวมมัธยศึกษาตอนปลาย 12 231 285 516 

รวมทั้งสิ้น 64 1,251 1,247 2,498 
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2) จำนวนนักเรียนลักษณะพิเศษ จำแนกตามคุณลักษณะ 

ระดับชั้น 
คุณลักษณะ 

พิการ ด้อยโอกาส ความสามารถพิเศษ 
ชั้นเตรียมอนุบาล - - - 

ชั้นอนุบาลปีที่ 1 - - - 

ชั้นอนุบาลปีที่ 2 - - - 

ชั้นอนุบาลปีที่ 3 - - - 

                      รวม    
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - - - 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - - - 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - - - 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - - - 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - - - 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - - - 

รวม - - - 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - - - 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - - - 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - - - 

รวม - - - 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - - - 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - - - 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 - - - 

รวม - - - 
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3) จำนวนนักเรียนในแต่ละระดับชั้นเรียนที่ ผ่าน / ไม่ผ่าน การประเมินความสามารถด้านการอ่าน การเขียน 
การคิดคำนวณ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทักษะตามหลักสูตร และมีสุขภาพตามเกณฑ์ 
      3.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

ระดับชั้น จำนวน (คน) จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) คิดเป็นร้อยละ 
ประถมศึกษาปีที่ 1 148 148 100 
ประถมศึกษาปีที่ 2 131 131 100 
ประถมศึกษาปีที่ 3 129 129 100 
ประถมศึกษาปีที่ 4 128 128 100 
ประถมศึกษาปีที่ 5 156 156 100 
ประถมศึกษาปีที่ 6 158 158 100 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 236 236 100 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 280 280 100 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 258 258 100 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 179 179 100 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 157 157 100 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 174 174 100 

ผลการประเมิน  ยอดเยี่ยม 
 
  3.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
 

ระดับชั้น จำนวน (คน) จำนวนนักเรียนทั้งหมด(คน) คิดเป็นร้อยละ 
ประถมศึกษาปีที่ 1 148 148 100 
ประถมศึกษาปีที่ 2 131 131 100 
ประถมศึกษาปีที่ 3 129 129 100 
ประถมศึกษาปีที่ 4 128 128 100 
ประถมศึกษาปีที่ 5 156 156 100 
ประถมศึกษาปีที่ 6 158 158 100 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 236 236 100 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 280 280 100 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 258 258 100 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 179 179 100 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 157 157 100 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 174 174 100 

ผลการประเมิน ยอดเยี่ยม 
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3.3 ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 

ระดับชั้น จำนวน (คน) จำนวนนักเรียนทั้งหมด(คน) คิดเป็นร้อยละ 
ประถมศึกษาปีที่ 1 119 148 80.40 
ประถมศึกษาปีที่ 2 107 131 81.67 
ประถมศึกษาปีที่ 3 105 129 81.39 
ประถมศึกษาปีที่ 4 106 128 82.81 
ประถมศึกษาปีที่ 5 130 156 83.33 
ประถมศึกษาปีที่ 6 132 158 83.54 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 201 236 85.16 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 239 280 85.35 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 222 258 86.04 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 159 179 88.82 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 141 157 89.80 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 158 174 90.80 

ผลการประเมิน ดีเลิศ 
 
3.4 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

ระดับชั้น จำนวน (คน) จำนวนนักเรียนทั้งหมด(คน) คิดเป็นร้อยละ 
ประถมศึกษาปีที่ 1 148 148 100 
ประถมศึกษาปีที่ 2 131 131 100 
ประถมศึกษาปีที่ 3 129 129 100 
ประถมศึกษาปีที่ 4 128 128 100 
ประถมศึกษาปีที่ 5 156 156 100 
ประถมศึกษาปีที่ 6 158 158 100 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 236 236 100 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 280 280 100 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 258 258 100 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 180 179 100 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 157 157 100 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 175 174 100 

ผลการประเมิน ยอดเยี่ยม 
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3.5 นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 

ระดับชั้น จำนวน (คน) จำนวนนักเรียนทั้งหมด(คน) คิดเป็นร้อยละ 
ประถมศึกษาปีที่ 1 148 148 100 
ประถมศึกษาปีที่ 2 131 131 100 
ประถมศึกษาปีที่ 3 129 129 100 
ประถมศึกษาปีที่ 4 128 128 100 
ประถมศึกษาปีที่ 5 156 156 100 
ประถมศึกษาปีที่ 6 158 158 100 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 236 236 100 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 280 280 100 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 258 258 100 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 179 179 100 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 157 157 100 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 174 174 100 

ผลการประเมิน ยอดเยี่ยม 
 
 
 
3.6 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (การมีคุณลักษณะและค่านนิยมที่ดีตามสถานศึกษาที่กำหนด) 
 

ระดับชั้น จำนวน (คน) จำนวนนักเรียนทั้งหมด(คน) คิดเป็นร้อยละ 
ประถมศึกษาปีที่ 1 148 148 100 
ประถมศึกษาปีที่ 2 131 131 100 
ประถมศึกษาปีที่ 3 129 129 100 
ประถมศึกษาปีที่ 4 128 128 100 
ประถมศึกษาปีที่ 5 156 156 100 
ประถมศึกษาปีที่ 6 158 158 100 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 236 236 100 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 280 280 100 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 258 258 100 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 179 179 100 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 157 157 100 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 174 174 100 

ผลการประเมิน ยอดเยี่ยม 
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3.7 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย) 
 

ระดับชั้น จำนวน (คน) จำนวนนักเรียนทั้งหมด(คน) คิดเป็นร้อยละ 
ประถมศึกษาปีที่ 1 148 148 100 
ประถมศึกษาปีที่ 2 131 131 100 
ประถมศึกษาปีที่ 3 129 129 100 
ประถมศึกษาปีที่ 4 128 128 100 
ประถมศึกษาปีที่ 5 156 156 100 
ประถมศึกษาปีที่ 6 158 158 100 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 236 236 100 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 280 280 100 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 258 258 100 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 179 179 100 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 157 157 100 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 174 174 100 

ผลการประเมิน ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
3.8 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย) 
 

ระดับชั้น จำนวน (คน) จำนวนนักเรียนทั้งหมด(คน) คิดเป็นร้อยละ 
ประถมศึกษาปีที่ 1 148 148 100 
ประถมศึกษาปีที่ 2 131 131 100 
ประถมศึกษาปีที่ 3 129 129 100 
ประถมศึกษาปีที่ 4 128 128 100 
ประถมศึกษาปีที่ 5 156 156 100 
ประถมศึกษาปีที่ 6 158 158 100 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 236 236 100 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 280 280 100 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 258 258 100 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 179 179 100 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 157 157 100 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 174 174 100 

ผลการประเมิน ยอดเยี่ยม 
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3.9 มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 

ระดับชั้น จำนวน (คน) จำนวนนักเรียนทั้งหมด(คน) คิดเป็นร้อยละ 
ประถมศึกษาปีที่ 1 118 148 79.72 
ประถมศึกษาปีที่ 2 96 131 72.72 
ประถมศึกษาปีที่ 3 99 129 76.15 
ประถมศึกษาปีที่ 4 98 128 76.56 
ประถมศึกษาปีที่ 5 122 156 78.20 
ประถมศึกษาปีที่ 6 128 158 81.01 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 197 236 83.47 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 243 280 86.78 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 226 258 87.59 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 159 179 88.33 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 137 157 87.26 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 152 174 86.85 

ผลการประเมิน ดีเลิศ 
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4.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   
       ย้อนหลัง 3 ปี  ปีการศึกษา 2559  
 

ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป ี2559 
ในวิชาภาษาไทย  วิชาสังคมศึกษา ฯ  วิชาภาษาอังกฤษ   วิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์ 

 

ประถมศึกษาปีที่ 6 ปกีารศึกษา 2559 
 

จำแนกตามรายวิชา 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 

จำนวน 
ผู้เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงแบน 
มาตรฐาน 

 

คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด 

วิชาภาษาไทย (61)  146 68.39 11.79 90.50 32.00 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม (62) 

 

146 
 

62.16 
 

12.22 
 

85.00 
 

22.50 

วิชาภาษาอังกฤษ (63) 146 65.41 22.10 100 22.50 
วิชาคณิตศาสตร์ (64) 146 67.09 19.06 100 10.00 
วิชาวิทยาศาสตร์ (65) 146 58.59 12.23 88 18.00 
 
 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 
 

จำแนกตามรายวิชา 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

จำนวน 
ผู้เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงแบน 
มาตรฐาน 

 

คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด 

วิชาภาษาไทย (91)  254 58.56 10.52 84.00 23.00 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม (92) 

 

254 
 

61.31 
 

10.42 
 

90.00 
 

62.00 

วิชาภาษาอังกฤษ (93) 254 49.49 15.76 90.00 18.00 
วิชาคณิตศาสตร์ (94) 254 53.31 19.60 100 7.20 
วิชาวิทยาศาสตร์(95) 254 42.76 11.16 72.00 20.00 
 
 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 
 

จำแนกตามรายวิชา 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

จำนวน 
ผู้เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงแบน 
มาตรฐาน 

คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด 

วิชาภาษาไทย (01)  196 66.74 12.24 93.00 27.00 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม (02) 

 

196 
 

41.72 
 

8.34 
 

63.00 
 

25.00 

วิชาภาษาอังกฤษ (03) 196 44.21 17.26 86.25 41.25 
วิชาคณิตศาสตร์ (04) 196 37.74 17.01 87.50 10.00 
วิชาวิทยาศาสตร์(05) 196 39.52 10.50 78.00 15.00 
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ภาษาไทย สังคมศึกษา อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2559)
สังกัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

ประถมศึกษาปีท่ี6 มัธยมศึกษาปีท่ี3 มัธยมศึกษาปีท่ี6

กราฟสรุปค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ในวิชาภาษาไทย  วิชาสังคมศึกษา ฯ   วิชาภาษาอังกฤษ   วิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์ 
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ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2560 
ในวิชาภาษาไทย  วิชาภาษาอังกฤษ  วิชาคณิตศาสตร์   วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาสังคมศึกษา 

 
 

ประถมศึกษาปีที่ 6 ปกีารศึกษา 2560 
 

จำแนกตามรายวิชา 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 

จำนวน 
ผู้เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงแบน 
มาตรฐาน 

 

คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด 

วิชาภาษาไทย (61)  139 62.68 12.90 89.75 25.25 
วิชาภาษาอังกฤษ (63) 139 64.19 21.21 97.50 15.00 
วิชาคณิตศาสตร์(64) 139 56.51 18.48 100 20.00 
วิชาวิทยาศาสตร์(65) 139 54.42 14.12 88.00 21.00 
           
 
 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 

จำแนกตามรายวิชา 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

จำนวน 
ผู้เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงแบน 
มาตรฐาน 

 

คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด 

วิชาภาษาไทย (91)  246 63.80 11.90 91.00 34.00 
วิชาภาษาอังกฤษ (93) 247 43.81 14.89 98.00 12.00 
วิชาคณิตศาสตร์(94) 246 50.33 22.01 100 4.00 
วิชาวิทยาศาสตร์(95) 247 42.73 10.54 76.00 14.00 
 
 
 
 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 

จำแนกตามรายวิชา 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

จำนวน 
ผู้เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงแบน 
มาตรฐาน 

 

คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด 

วิชาภาษาไทย (01)  174 62.72 12.31 88.50 24.00 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม (02) 

 

174 
 

40.90 
 

8.15 
 

62.00 
 

21.00 

วิชาภาษาอังกฤษ(03) 174 45.69 16.07 86.25 12.50 
วิชาคณิตศาสตร์(04) 174 41.74 20.30 97.50 10.00 
วิชาวิทยาศาสตร์(05) 174 41.01 14.41 79.70 13.70 
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ภาษาไทย สังคมศึกษา อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2560)
สังกัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

ประถมศึกษาปีท่ี6 มัธยมศึกษาปีท่ี3 มัธยมศึกษาปีท่ี6

กราฟสรุปค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ในวิชาภาษาไทย  วิชาสังคมศึกษา ฯ   วิชาภาษาอังกฤษ   วิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์ 
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ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2561 
ในวิชาภาษาไทย  วิชาภาษาอังกฤษ   วิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์ 

 
ประถมศึกษาปีที่ 6 ปกีารศึกษา 2561 

 

จำแนกตามรายวิชา 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 

จำนวน 
ผู้เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงแบน 
มาตรฐาน 

 

คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด 

วิชาภาษาไทย (61)  158 74.80 9.89 95.25 42.75 
วิชาภาษาอังกฤษ (63) 158 69.07 18.41 100 20.00 
วิชาคณิตศาสตร์(64) 158 67.82 19.21 100 20.00 
วิชาวิทยาศาสตร์(65) 158 61.15 11.75 91.50 29.50 

 

 

 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 

จำแนกตามรายวิชา 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

จำนวน 
ผู้เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงแบน 
มาตรฐาน 

 

คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด 

วิชาภาษาไทย (61)  258 72.89 10.00 94.00 43.00 
วิชาภาษาอังกฤษ (63) 258 43.67 16.09 90.00 16.00 
วิชาคณิตศาสตร์(64) 258 56.91 22.60 100 8.00 
วิชาวิทยาศาสตร์(65) 258 49.27 11.30 76.00 20.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 
 
 

จำแนกตามรายวิชา 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

จำนวน 
ผู้เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงแบน 
มาตรฐาน 

 

คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด 

วิชาภาษาไทย (61)  173 63.07 11.73 88.00 17.00 
วิชาภาษาอังกฤษ (63) 173 52.11 15.04 87.50 18.75 
วิชาคณิตศาสตร์(64) 173 51.53 21.84 100 15.00 
วิชาวิทยาศาสตร์(65) 173 41.13 12.76 92.00 15.20 
 
 
 
 
 
 



SAR หน้า 26 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.แหล่งเรียนรู้ 
   5.1 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  
      1)   ห้องสมุดมีขนาด 360 ตารางเมตร  มีจำนวนหนังสือในมุมหนังสือ 2,500  เล่ม  
      จัดกิจกรรมส่งเสริม 4 กิจกรรม ด้านการอ่าน การฟัง การดู  การพูด การเขียน  

- กิจกรรมบันทึกการอ่านกับพ่อแม่ คิดเป็นร้อยละ 100 คุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม 
- กิจกรรมเสียงตามสาย คิดเป็นร้อยละ 100 คุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม 
- กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ คิดเป็นร้อยละ 100 คุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม 
- กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด คิดเป็นร้อยละ 100 คุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม 

          2)   มุมประสบการณ์ในห้องเรียน 
          3)   จัดแสดงผลงานจากการประกวดและการแข่งขันของนักเรียน 
          4)   ห้องสมุดสืบค้นด้วย QR Code 
          5)   ห้องคอมพิวเตอร์ 

 6)   ภาพวาดฝาผนังและทางม้าลายในโรงเรียน 
 7)   ป้ายไวนิลแสดงความยินดีและผลงานครู นักเรียน และโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา 
 8)   ห้องอาเซียน 
 9)   ห้องสุขศึกษา 
 

กราฟสรุปค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ในวิชาภาษาไทย  วิชาภาษาอังกฤษ   วิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์ 
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ภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2561)
สังกัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

ประถมศึกษาปีท่ี6 มัธยมศึกษาปีท่ี3 มัธยมศึกษาปีท่ี6
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  5.2 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
          1)  วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม 
          2)   วัดเขานกกระจิบ จังหวัดราชบุรี 
          3)   วัดปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมานี 

4)   พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
          5)   สวนสามพรานรีเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม 
          6)   โรงโอ่งรัตนโกสินทร์ 
          7)   ศูนย์การเรียนรู้รักษ์แม่น้ำท่าจีน จังหวัดนครปฐม 

8)   อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม 
          9)   เรียนรู้การเพาะเห็ด  อำเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี 
          10)   กลุ่มวิสาหกิจชุมชนล่องเรือชมสวนเลียบคลองมหาสวัสดิ์ (บ้านศาลาดิน) จังหวัดนครปฐม 
          11)   สวนส้มโอไทยทวี  ตำบลสัมปทวน  อำเภอนครชัยศรี   จังหวัดนครปฐม 
          12)   อุทยานธรรมชาติวิทยา จังหวัดราชบุรี 
 13)   ศูนย์การเรียนรู้บ้านหัวอ่าว  จังหวัดนครปฐม 
 14)   ค่ายลูกเสือธนาสัมฤทธิ์ แคมป์  จังหวัดราชบุรี 
 15)   ค่ายลูกเสือวาสนาดีรีสอร์ท จังหวัดราชบุรี 
 16)   ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิแคมป์   จังหวัดสระบุรี 

17)   ค่ายลูกเสือสวนนงนุช  จังหวัดชลบุร ี
 18)   ไร่เขาบัวทอง จังหวัดสระบุรี “เรียนรู้เชิงเกษตรพอเพียงแห่งใหม่และทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง” 
 19)   ณ สัทธา อุทยานไทย จังหวัดราชบุรี 
  
 
  5.3 ปราชญ์ชาวบ้าน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู 
       และเด็กในปีการศึกษาที่รายงาน 

 1)  บริษัท อักษรเจริญทัศน์ ให้ความรู้ครู เรื่อง กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  ตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลาง 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
          2)  บริษัท แพลนเทรนเทรนนิ่ง แอนด์คอนซัลแทนท์ 
 3)  การอบรมการเรียนรู้ในยุค Education Thailand 4.0 และการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ STEM 
          4)  พันตำรวจเอกปรพัฒน์  สวัสดิยากร ให้การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจราจรและความปลอดภัย 
          5)  นายเนติรัชฎ์  บุญทองพิทักษ์ ให้การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำขนมลูกชุบ 
          6)  ครูตำรวจ D. A. R. E สภ.กำแพงแสน ให้การอบรมนักเรียนเพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน 
          7)  นางสาวพรพรรณ  กองเกตุใหญ่ วิทยากรสอนนักเรียน การพับใบตองและทำบายศรี กระทงประดิษฐ์ 
          8)  นางนุษรา  ปาละวัฒน์  วิทยากรสอนนักเรียน ทำขนมและกระทงประดิษฐ์ 
 9)  นายสายชล  ปาละวัฒน์  วิทยากรสอนนักเรียน วาดภาพระบายสี เพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันภายนอก 
 10)  นางอารีพรรณ  บุตรวงศ์ วิทยากรสอนนักเรียน ทะขนมกะหรี่ปั๊บ 
 11)  นางสาวพัชรณัฐ   พัดเกร็ด วิทยากรสอนนักเรียน เพ้นท์กระเป๋า 
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6. ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีที่ผ่านมา 
 ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 

6.1ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน     

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 

ด้านที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1.1.1มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  และการ
คิดคำนวณ 

ยอดเยี่ยม 

  1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ยอดเยี่ยม 

  1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 

  1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยอดเยี่ยม 

  1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
  1.1.6 มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน  และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ    ยอดเยี่ยม 
1.2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1.2.1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี 

ยอดเยี่ยม 

  1.2.2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 

  1.2.3  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 

  1.2.4  สุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและจัดการ ยอดเยี่ยม 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม ยอดเยี่ยม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 

 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีน 
เป็นสำคัญ 

ดีเลิศ 

3.1 จัดการเรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ยอดเยี่ยม 

3.2 ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

ดีเลิศ 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

ดีเลิศ 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

มาตรฐานของโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 
มาตรฐานที่ 4  การสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่
โดดเด่น 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานของโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 
มาตรฐานที่ 5 การส่งเสริมนโยบายปฏิรูปการศึกษา    

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม   ยอดเยี่ยม 
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7. ผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา  
  

ประเภท ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา 
 
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 
 
 
  

ระดับเหรียญเงิน  
ผลการทดสอบทางการศึกษา 
ปีการศึกษา 2561  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ระดับเหรียญทองแดง 
ผลการทดสอบทางการศึกษา 
ปีการศึกษา 2561  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

 
 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ผู้บริหาร 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรางศรี  พณิชยกุล 
 

ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ  
ประจำปี 2561  
“เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา”ครั้งที่62 

 

 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ร่วมกับ คุรุสภา 

ครู 
1. นายมนต์ชัย   มั่นวศิน 
2. นางกฤษณา   มั่นวศิน 
3. นายนางกรรณิกา   มาเรียน 
4. นางสาวขนิษฐา  เอ่ียมน้อย 
5. นางสาวขนิษฐา   ทองสมเพียร 
6. นางสาวรัชดา   อินเฉิดฉาย 
7. นางสาวพจวรรณ  วรรณฤมล 
8. นางสาวภารดี   มีเจริญ 
9. นางวรรณา  วโรดมรุจิรานนท์ 
10. นางสาวน้ำฝน ณ แพทยงค์ 
11.นางสาวภัทราพร   ประมวลทอง 
12. นางพัศภัสสรณ์  ปรุงเรือน 
13. นางวนิดา   รุ่งจำเริญ 
14. นายชรินทร์   รีนับถือ 
15. นายรัตนชัย  อรรถพลภูษิต 
16. นายสนติเวศ   ถาวรสวัสดิ์ 
17.นายศุภเกียรติ   วิริภิรมย์กูล 
18. นายธนา  บุญช ู
19. นายอิทธิรักษ์   ปาลวัฒน์ 
20. นายสมพงษ์  สายน้ำผึ้ง 
 
 
 
 
 

 
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
โรงเรียนเอกชนด้วยความวิริยะ 
อุตสาหะและได้รับการคัดเลือก รับ
รางวัล 
ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น   
(Private School Teacher Award 2019) 

 
 
 
 
 
 
 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



SAR หน้า 31 
 

ประเภท ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน (จำนวน 19 คน) 
1. เด็กชายณัฐพัชร์  ปิยกาญจน์    ป.6/1 

 
วิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน   

 
 
 
 
 

สถาบันทดสอบทางการศึกษา 
(องค์การมหาชน) 

ผลการทดสอบทางการศึกษา 
O – NET ปี 2561  

2. เด็กชายกิตติพศ  โป้สมบูรณ์     ป.6/1 วิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน   
3. เด็กชายปัณณวิชญ์  เอ่ียมสอาด ป.6/2 วิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน   
4. เด็กชายพชรพล  ทันตสุวรรณ   ป.6/2 วิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน   
5. เด็กชายแอนโทนี่ ชิษณุพงศ์ บรอด ป.6/3 วิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน   
6. เด็กชายรัชพล   เลติกุล        ป.6/3 วิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน   
7. เด็กชายฉัฏฐิราช  รงค์ภักดี    ป.6/3 วิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน   
8. เด็กหญิงวรินทรา   ชัฎสุนทร  ป.6/3 วิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน   
9. เด็กชายชโนทัย  สุขสงวน      ป6/3 วิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน   
10. เด็กหญิงธัญชนก  อินทรกุล    ป.6/4 วิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน   
11. เด็กชายณัฐพัชร์  ปิยกาญจน์    ป.6/1 วิชาภาษาอังกฤษ เต็ม 100 คะแนน   
12. เด็กหญิงนภสร   จรดล     ป.6/1 วิชาภาษาอังกฤษ เต็ม 100 คะแนน   
13. เด็กหญิงรัญชน์รวี  วาศวงศ์ปกรณ์ ป.6/1 วิชาภาษาอังกฤษ เต็ม 100 คะแนน   
14.เด็กหญิงสุธาสินี   เจริญกูล ป.6/2 วิชาภาษาอังกฤษ เต็ม 100 คะแนน   
15. เด็กชายพุฒิวัฑฒิ  เหลืองไพรินทร์ ม.3/1 วิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน   
16. เด็กชายธีธัช  จริตควร   ม.3/1 วิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน   
17. เด็กชายภาสวี   ตรีราภี   ม.3/1 วิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน   
18. เด็กชายทวีศิลป์   นันทิปรียา  ม.3/2 วิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน   
19. นางสาวสิตานันท์    แน่นอุดร  ม.6/1 วิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน   
 
 

ประเภท ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน (จำนวน 10 คน) 
1. เด็กชายธนดล  ดำเนินภัณฑ์  ม.3/2    

 
 
 

การแข่งขัน FIRST LEGO LEAGUE 
2018 / 19  ได้รับรางวัลสุดยอดทีม 

 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี 

2. เด็กชายณัฐกิจ  วสุธวัช  ม.2/6 
3. เด็กชายวิศรุต   เนตรประภา ม.2/2 
4. เด็กชายธนวัฒน์   เลี้ยงรักษา ม.2/6 
5. เด็กชายวันชัย   ศรีสุขธนา ม.2/5 
6. เด็กชายธนะเมศฐ์   ดาทะราชม  ม.1/1 
7. เด็กชายพีรวัส   พจน์เลิศอรุณ ม.1/2 
8. เด็กชายพงศธร  เหลี้ยว   ม.1/6 
9. เด็กชายภาณุเมศ  พินิจรัตนพันธ์  ม.1/2 
10. เด็กชายนฤพล  สันติภาพชัย ม.1/5 
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ประเภท ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน (จำนวน 60 คน) 
1. นายรัชต์พล  พูลสวัสดิ์ ม.6/1 
2. นายพีรพล    ปรีชาบริสุทธิ์กุล  ม.6/1 
3. นายสิทธิกร   รู้อ่าน  ม.6/1 
4. นายธัชพันธุ์   อภิวชิญ์ชลชาติ  ม.6/1 
5. นายบุรพัชร์    สุขเนียม  ม.6/1 
6. นายรุ่งศีล   ดาวเรือง  ม.6/1 
7. นายนพเดช   นาคศรีสังข ์ ม.6/1 
8.  นายอนันต์   ศักดิ์ศรีสุวรรณ  ม.6/1 
9.  นายธีรุตม์   วันขวัญ  ม.6/1 
10. นางสาวสหัสพร   ประสบพิบูล  ม.6/1 
11. นางสาวกนกวรรณ  ลาพร  ม.6/1 
12.  นางสาวภาคิไนย   ธัญยนพพร  ม.6/1 
13.  นางสาวสราลี   กิจบุญช ู ม.6/1 
14.  นางสาวกนกธร   สูญสิ้นภัย  ม.6/1 
15.  นางสาวบุญญิสา   เฮ้ียนชาศรี  ม.6/1 
16.  นางสาวอภิชญา   วัฒนะนนท์ชัย  ม.6/1 
17.  นางสาวนันทวดี   ประสมแก้ว  ม.6/1 
18.  นางสาวรุ่งนภา   คงมณี  ม.6/1 
19.  นางสาวฤทัยทิพย์   เจริญลาภ  ม.6/1 
20.  นางสาวกนกพร   วงศ์สานุภา  ม.6/1 
21.  นางสาวณิชากร   ยอดชัยพฤกษ์  ม.6/1 
22.  นายศุภมิตร   ไกรตะนะ  ม.6/2 
23.  นายศุภกฤษ   อัคคีเดช  ม.6/2 
24.  นายกษิดิศ   ศิลาถาวรวงษ์  ม.6/2 
25.  นายวริศนันท์   โรจนสุนนัท์  ม.6/2 
26.  นางสาวสิริกร   ดุสฎีกาญจน  ม.6/2 
27.  นางสาวจิดาภา   กิจสวสัดิ์  ม.6/2 
28.  นางสาวสุกานดา   บำรุงภักดี  ม.6/2 
29.  นางสาวโอปอ   แจ่มจำรัส  ม.6/2 
30.  นางสาวนงนภัส   ผวิเกลี้ยง  ม.6/2 
31.  นางสาวณัฐธยาน์   เหลา่สมาธิกุล  ม.6/2 
32.  นางสาววรัศมิ์พัณ   เนียมหอม  ม.6/2 
33.  นางสาวกานต์ชนก   เหล่างาม  ม.6/2 
34.  นางสาวนัชชา   สายสว่าง  ม.6/2 
35.  นางสาวณัฐชยา   นาคขำ  ม.6/2 
36.  นางสาวณัฐชาธร   ศีลวตัพงศ์  ม.6/2 
37.  นางสาวณัฎฐณิชา   แสงจันทร์  ม.6/2 
38.  นางสาวปรายฟ้า   วีระอมรกุล  ม.6/2 
39.  นางสาววนิชพร   มาสมบูรณ์  ม.6/2 
40.  นางสาวธนัชพร   ไทยประสานทรัพย์  ม.6/2 

 
 
 
 
 
 

GAT ภาษาไทย  
(General Aptitude Test) ป ี61 

 เต็ม 150 คะแนน  
 

 
 
 
 
 
 
 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต ิ
(องค์การมหาชน) 
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ประเภท ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน (จำนวน 60 คน) 
41.  นางสาวสุชาตา   ปุลิสัจจะ  ม.6/2 
42.  นางสาวทอปัด    ลาภจารุวัชร์ ม.6/2 
43.  นายธนภูมิ   ด้วงไข่  ม.6/3 
44.  นายณัฐเกียรติ   เนตรประภา  ม.6/3 
45.  นายจักรกฤษณ์   กล่อมสวัสดิ์  ม.6/3 
46.  นายชลสิทธิ์   หมู่วิเศษ  ม.6/3 
47.  นายพุทธวัฒน์  เครือวัลย์ภากร  ม.6/3 
48.  นายภูริช   โพธ์ไอยรา  ม.6/3 
49.  นายจักรี   เสือกงลาด  ม.6/3 
50.  นางสาวผกาพร   ไทยสง  ม.6/3 
51.  นางสาวสิกมลวรรณ   ภูม่าลี  ม.6/3 
52.  นางสาวเกวลิน   แก้วสุขแท้  ม.6/3 
53.  นางสาวปิยมาส   ยรรยงค์   ม.6/3 
54.  นายณัฐพัชร์   ศศิยศพงศ์  ม.6/4 
55.  นายพีรพัฒน์   ปานปรีดา  ม.6/4 
56.  นางสาวสุธาสิณี   เหลืองเจริญ  ม.6/4 
57.  นางสาวปภาวรินทร์   เมอืงนก  ม.6/4 
58.  นางสาวรัตนากร   เนียระสะ  ม.6/4 
59.  นางสาวณัฐกานต์   ฉัตรมงคลรัตน์  ม.6/4 
60.  นางสาวณัฏฐ์ญาตา   ไตรนิธิพร  ม.6/4 

 
 
 
 
 
 

GAT ภาษาไทย  
(General Aptitude Test) ป ี61 

 เต็ม 150 คะแนน  
 

 
 
 
 
 
 
 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต ิ
(องค์การมหาชน) 
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8.  ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ของโรงเรียนสุคนธีรวิทย์  
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

 
โครงการ  กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) ปีการศึกษา  2561 

สนองมาตรฐานของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี 

 

ฝ่าย
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1.โครงการพลังอ่านสร้างสรรค์
ปัญญา 
1.1 กิจกรรมบันทึกการอ่าน 
1.2 กิจกรรมวางทุกงานอ่าน 
     ทุกคน 
1.3 กิจกรรมบันทึกการอ่านคิด 
    วิเคราะห์และเขียนสื่อความ 
1.4 กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ 
1.5 กิจกรรมเสียงตามสาย 

1. ผู้เรียนร้อยละ 85     
ที่บันทึกการอ่านผ่าน
ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
2. ผู้เรียนร้อยละ 85 
อ่านหนังสือเป็นประจำ
ทุกวัน 
3. ผู้เรียนร้อยละ 85 
ที่อ่านคิดวิเคราะห์และ
เขียนสื่อความผ่านตาม
เกณฑ์ 
4. ผู้เรียนร้อยละ 85 
เข้าใช้ห้องสมุดเคลื่อนที่ 
5.ผู้เรียนร้อยละ 85 
เข้าร่วมกิจกรรมเสียง 
ตามสาย 

1. ผู้เรียนร้อยละ 90 
ที่บันทึกการอ่านผ่าน
ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
2. ผู้เรียนร้อยละ 90
อ่านหนังสือเป็น
ประจำทุกวัน 
3. ผู้เรียนร้อยละ 90
ที่อ่านคิดวิเคราะห์
และเขียนสื่อความ
ผ่านตามเกณฑ์ 
4. ผู้เรียนร้อยละ 90
เข้าใช้ห้องสมุด
เคลื่อนที่ 
5. ผู้เรียนร้อยละ 90 
เข้าร่วมกิจกรรมเสียง
ตามสาย 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้1.1ผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการของ
ผู้เรียน  
 

ฝ่ายบริหาร 
งานวิชาการ 
 

2. โครงการพัฒนาภาษา 
    ก้าวหน้าสู่สากล 
2.1 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
2.2 กิจกรรมวันคริสมาสต์ 
2.3 กิจกรรมแข่งขันด้านภาษา 
2.4 กิจกรรมบูรณาการ 
     วันสำคัญ 

1. ผู้เรียนร้อยละ 85 
สื่อสารภาษาอังกฤษได้
เหมาะสมตามระดับชั้น 
 

1.ผู้เรียนร้อยละ 90 
สื่อสารภาษาอังกฤษ
ได้เหมาะสมตาม
ระดับชั้น 
 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ 1.1 
ความสามารถในการ
อ่านเขียน การ
สื่อสารและการคิด
คำนวณตามเกณฑ์
แต่ละระดับชั้น 

ฝ่ายบริหาร 
งานวิชาการ 
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8.  ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  ของโรงเรียนสุคนธีรวิทย์  
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

 
โครงการ  กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) ปีการศึกษา  2561 

สนองมาตรฐาน
ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี 

 

ฝ่าย
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
3. โครงการส่งเสริมศักยภาพ    
    ผู้เรียน 
3.1 กิจกรรม Math Eng 
3.2 กิจกรรม Science Eng 
3.3 กิจกรรมFun Language 
 

1. ผู้เรียนร้อยละ 85  
อ่าน เขียน สื่อสารและ
คิดคำนวณ คณิตศาสตร์ 
เป็นภาษาอังกฤษได้ตาม
เกณฑ์แต่ละระดับชั้น 
2. ผู้เรียนร้อยละ 85 
อ่าน เขียน สื่อสารและ
คิดคำนวณ วิทยาศาสตร์
เป็นภาษาอังกฤษได้ตาม
เกณฑ์แต่ละระดับชั้น 
3. ผู้เรียนร้อยละ 85  
มีความสามารถในการ
อ่าน เขียน การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์
แต่ละระดับชั้น 

1. ผู้เรียนร้อยละ 90
อ่าน เขียน สื่อสาร
และคิดคำนวณ 
คณิตศาสตร์ เป็น
ภาษาอังกฤษได้ตาม
เกณฑ์แต่ละระดับชั้น 
2. ผู้เรียนร้อยละ 90 
อ่าน เขียน สื่อสาร 
และคิดคำนวณ 
วิทยาศาสตร์เป็น
ภาษาอังกฤษได้ตาม
เกณฑ์แต่ละระดับชั้น 
3. ผู้เรียนร้อยละ 90  
มีความสามารถในการ
อ่าน เขียน การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์แต่ละระดับชั้น 
 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ 1.1 
ความสามารถ 
ในการอ่านเขียน 
การสื่อสารและ
การคิดคำนวณ
ตามเกณฑ์ 
แต่ละระดับชั้น 

ฝ่ายบริหาร 
งานวิชาการ 
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8.  ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  ของโรงเรียนสุคนธีรวิทย์  
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

 
โครงการ  กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) ปีการศึกษา  2561 

สนองมาตรฐาน
ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี 

 
ฝ่าย

รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
4. โครงการเปิดประตู 
   สู่แดนมังกร 
 

1. ผู้เรียนร้อยละ 82 
สื่อสารภาษาจีนได้รับดี
ขึ้นไป 
2. ผู้เรียนร้อยละ 82 
สามารถฟัง พูด อ่าน 
เขียน ภาษาจีนได้ 
อย่างง่ายได้ 
 
 

1. สื่อสารภาษาจีน
ได้รับดี 85% ขึ้นไป  
2. ผู้เรียนร้อยละ 85 
สามารถฟัง พูด อ่าน 
เขียน ภาษาจีนได้
อย่างง่ายได้ 
 

มาตรฐานที ่1 
คุณภาพของ
ผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ 1.1 .1 
ความสามารถ 
ในการอ่าน เขียน 
การสื่อสาร และ
การคิดคำนวณ
ตามเกณฑ์ของ 
แต่ละระดับชั้น 

 

 

ฝ่ายบริหาร 
งานวิชาการ 
 

5. โครงการส่งเสริม สร้างสรรค์  
   สืบสานความเป็นไทย 
5.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
5.2 กิจกรรมวันภาษาไทย   
     แห่งชาต ิ
5.3 กิจกรรมคลินิกภาษา 
5.4 กิจกรรมแข่งขันทักษะ  
     ภาษาไทย 
5.5 กิจกรรมติว O-NET  
5.6 กิจกรรมค่ายภาษาไทย 
5.7 กิจกรรมกบนอกกะลา 
 

1. ผู้เรียนร้อยละ 85 
มีความสามารถใน 
การอ่าน การเขียน 
การสื่อสารระดับดี 
ขึ้นไป 

1. ผู้เรียนร้อยละ 90 
มีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน 
การสื่อสารระดับ 
ดีขึ้นไป 
 

มาตรฐานที ่1 
คุณภาพของ
ผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้1.1.1
ความสามารถ 
ในการอ่าน เขียน 
การสื่อสาร  

ฝ่ายบริหาร 
งานวิชาการ 
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8.  ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  ของโรงเรียนสุคนธีรวิทย์  
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

 
โครงการ  กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) ปีการศึกษา  2561 

สนองมาตรฐาน
ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี 

 
ฝ่าย

รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
6. โครงการจุดประกาย  
   ความคิดด้วยวิทยาศาสตร์ 
6.1 กิจกรรมค่ายทักษะการใช้  
 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์เบื้องต้น 
6.2 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
6.3 กิจกรรมกระบวนการคิด 
    แบบโครงงาน 

1. ผู้เรียนร้อยละ 85 
มีความสามารถในการ
วิเคราะห์และคิดอย่าง 
มีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 
 
 

1. ผู้เรียนร้อยละ 90  
มีความสามารถใน
การวิเคราะห์และคิด
อย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 
 

มาตรฐานที ่1 
คุณภาพของ
ผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ 1.1.2 
ความสามารถ 
ในการวิเคราะห์ 
และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
อภิปรายและ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

ฝ่ายบริหาร 
งานวิชาการ 
 

7. โครงการเปิดโลกกว้าง 
    ทางคณิตศาสตร์ 
7.1 กิจกรรมคลินิก   
    คณิตศาสตร์     
7.2 กิจกรรมสอนเสริม 
     คณิตศาสตร์ 
7.3 กิจกรรมติว O-NET 
7.4 กิจกรรมตลาดนัดมือสอง 
7.5 กิจกรรม MATH ON   
     THE WALL 
 

1. ผู้เรียนร้อยละ 85 
 มีความสามารถในการ
อ่าน เขียน การสื่อสาร
และการคิดคำนวณ 
 ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด 
2. ผู้เรียนร้อยละ 85 
มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์  
คิดวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 
 

1. ผู้เรียนร้อยละ 90 
มีความสามารถ 
ในการอ่าน เขียน 
การสื่อสารและ 
การคิดคำนวณ  
ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 
2. ผู้เรียนร้อยละ 90 
มีความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห์ 
คิดวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 
 

มาตรฐานที ่1 
คุณภาพของ
ผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ 1.1 
ผู้เรียนมี
ความสามารถคิด
คำนวณผ่าน
เกณฑ์ที่กำหนด 
 

ฝ่ายบริหาร 
งานวิชาการ 
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8.  ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  ของโรงเรียนสุคนธีรวิทย์  
 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

 
โครงการ  กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) ปีการศึกษา  2561 

สนองมาตรฐาน
ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี 

 
ฝ่าย

รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
8.โครงการอาชีพสร้าง 
ค่าเทคโนโลยีพัฒนา 
คุณภาพคน 
8.1 กิจกรรมนักคอม 
พิวเตอร์ยึดอาชีพในยุคไทย
แลนด์ 4.0 
8.2 กิจกรรม 
ช.ช่างนักประดิษฐ 
8.3 กิจกรรม 
คหกรรมสร้างรายได้ 
8.4 กิจกรรมOne Product One 
Classroom 
8.5 กิจกรรมเกษตรพอเพียง 
8.6 กิจกรรมอบรมส่งเสริม
ความรู้ 
 
 
 

1. ผู้เรียนร้อยละ 85 
มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศ
และการสื่อสารระดับดี
ขึ้นไป 
2. ผู้เรียนร้อยละ 85 
มีทักษะด้านงานอาชีพ
ระดับดีข้ึนไป 
3.ผู้เรียนร้อยละ 85 
มีความภูมิใจ 
ในท้องถิ่นและรักความ
เป็นไทยระดับดีขึ้นไป 
 

1. ผู้เรียนร้อยละ 90 
มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการ
สื่อสารระดับดีขึ้นไป 
2. ผู้เรียนร้อยละ90 
มีทักษะด้านงาน
อาชีพระดับดีขึ้นไป 
3.ผู้เรียนร้อยละ 90 
มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและรักความ
เป็นไทยระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที ่1 
คุณภาพของ
ผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ 1.1.3 
ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ  
และการสื่อสาร 
ตัวบ่งชี้ 1.1.6
ความสามารถใน
ศึกษาต่อ การ
ฝึกงาน หรือการ
ทำงาน 
ตัวบ่งชี้ 1.2.2 
ความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 

ฝ่ายบริหาร 
งานวิชาการ 

9. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
9.1 กิจกรรมติวเข้ม 8 กลุ่ม  
     สาระการเรียนรู้ 
9.2  กิจกรรมติวเข้ม 
     O-NET และ NT 

1. ผู้เรียนร้อยละ 85 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรระดับ
ดีขึ้นไป 
2. ผู้เรียนร้อยละ 85 
มีค่าเฉลี่ยคะแนนรวม
การสอบระดับชาติผ่าน
เกณฑ์ที่กำหนด 

1. ผู้เรียนร้อยละ 98 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร
ระดับดีข้ึนไป 
2. ผู้เรียนร้อยละ 90 
มีค่าเฉลี่ยคะแนนรวม
การสอบระดับชาติ
ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 

มาตรฐานที ่1 
คุณภาพของ
ผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ 1.1.4 
ความก้าวหน้า
ทางการเรียนตาม
หลักสูตร
สถานศึกษา 

ฝ่ายบริหาร 
งานวิชาการ 
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8.  ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  ของโรงเรียนสุคนธีรวิทย์  
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

 
โครงการ  กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) ปีการศึกษา  2561 

สนองมาตรฐาน
ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี 

 
ฝ่าย

รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
10. โครงการสอนซ่อมเสริม 
10.1 กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 
      และสอบซ่อม 

1. ผู้เรียนร้อยละ 85 
ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
ให้มีพัฒนาการที่ดีทุก
ด้านระดับดีขึ้นไป 

1. ผู้เรียนร้อยละ 90 
ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือให้มี
พัฒนาการที่ด ี
ทุกด้านระดบัด ี
ขึ้นไป 

มาตรฐานที ่1 
คุณภาพของ
ผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ 1.1.4 
ความก้าวหน้า
ทางการเรียนตาม
หลักสูตร
สถานศึกษา 

ฝ่ายบริหาร 
งานวิชาการ 

11. โครงการแนะแนว 
     เพ่ือการศึกษา 
11.1 กิจกรรมแนะแนวศึกษา    
      ต่อและอาชีพ 
11.2 กิจกรรมโฮมรูม 
11.3 กิจกรรมให้คำปรึกษา 
 

1. ผู้เรียนร้อยละ 85 
เข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาของรัฐ 
2. ผู้เรียนร้อยละ 85   
มีความรู้พ้ืนฐานและเจต
คติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 

1. ผู้เรียนร้อยละ90
เข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา
ของรัฐ 
2. ผู้เรียนร้อยละ90   
มีความรู้พ้ืนฐาน
และเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ 
 
 

มาตรฐานที ่1 
คุณภาพของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ 1.2.6  
มีความรู้พ้ืนฐาน
และเจตคติที่ดี 
ต่องานอาชีพ 

ฝ่ายบริหาร 
งานวิชาการ 
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8.  ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  ของโรงเรียนสุคนธีรวิทย์  
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
 

โครงการ  กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย) ปีการศึกษา  2561 
สนองมาตรฐาน
ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี 

 
ฝ่าย

รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
12. โครงการกิจกรรม 
      ลูกเสือ - เนตรนาร ี
12.1 กิจกรรมวันสำคัญ 
       ของลูกเสือ 
12.2 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม 
12.3 กิจกรรมฝึกอบรม 
       นายหมู ่
12.4 กิจกรรมลูกเสือต้านภัย  
        ยาเสพติด 
12.5 กิจกรรมอบรม 
      ลูกเสือ-เนตรนารี จราจร 
12.6 กิจกรรมประกวด   
       ระเบียบแถวลูกเสือ 
12.7 กิจกรรมการเรียน 
        การสอนตามหลักสูตร   
         และวิชาพิเศษ 

 

1. ผู้เรียนร้อยละ 85 
มีคุณลักษะที่พึงประสงค์
ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 
 

1.ผู้เรียนร้อยละ 90
มีคุณลักษะที่พึง
ประสงค์ผ่านเกณฑ์
ที่กำหนด 
 

มาตรฐานที ่1 
คุณภาพของ
ผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ 1.2
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของ
ผู้เรียน 

ฝ่ายบริหาร 
งานกิจการ
นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.โครงการคุณธรรมส่องทาง   
    เสริมสร้างปัญญา 
13.1 กิจกรรมวันพระประจำ  
       โรงเรียน 
13.2 กิจกรรมวันสำคัญ 
       ทางศาสนา 
13.3 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ 
       คู่คุณธรรม 
13.4 กิจกรรมค่าย 
       ปฏิบัติธรรม 
 

1. ผู้เรียนร้อยละ 85 
  สวดมนต์ นั่งสมาธิ 
  อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
2. ผู้เรียนร้อยละ85 
  เห็นความสำคัญของ 
  วันสำคัญทางศาสนา 
3. ผู้เรียนร้อยละ 85 
  เห็นความสำคัญ 
  แหล่งเรียนรู้คู่คุณธรรม 
4. ผู้เรียนร้อยละ 85  
นำสิ่งที่ได้จากการปฏิบัติ
ธรรมไปใช้ในชีวิต 
ประจำวัน 
 

1.ผู้เรียนร้อยละ 90
สวดมนต์ นั่งสมาธิ
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
2.ผู้เรียนร้อยละ 90
เห็นความสำคัญ 
ของวันสำคัญ 
ทางศาสนา 
3.ผู้เรียนร้อยละ 90
เห็นความสำคัญ
แหล่งเรียนรู้คู่
คุณธรรม 
4.ผู้เรียนร้อยละ 90
นำสิ่งที่ได้จากการ
ปฏิบัติธรรมไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
 

มาตรฐานที ่1 
คุณภาพของ
ผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ 1.2 
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของ
ผู้เรียน 

ฝ่ายบริหาร 
งานกิจการ
นักเรียน 
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8.  ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  ของโรงเรียนสุคนธีรวิทย์  
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

 
โครงการ  กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) ปีการศึกษา  2561 

สนองมาตรฐาน
ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี 

 
ฝ่าย

รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
14. โครงการส่งเสริมคุณธรรม  
รักความเป็นไทย 
14.1  กิจกรรมวันสำคัญ 
        ในรอบป ี
14.2  กิจกรรมสอบ 
        ธรรมะศึกษา 
14.3 กิจกรรมพระธรรมทูต 
14.4  กิจกรรมเรียนรู้ 
        ภูมิปัญญาไทย 
14.5  กิจกรรมมารยาทไทย 
14.6  กิจกรรมรณรงค์   
      ประชาธิปไตยและจิตอาสา 

 

1. ผู้เรียนร้อยละ 85 
มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนด
ระดับดีข้ึนไป 
2. ผู้เรียนร้อยละ 85 
มีความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 
ระดับดี 
3. ผู้เรียนร้อยละ85 
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและ
หลากหลาย 
4. ผู้เรียนร้อยละ 85 
มีสุขภาวะทางร่างกาย
และลักษณะจิตสังคม
ระดับดีข้ึนไป 

1. ผู้เรียนร้อยละ 90 
มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนด
ระดับดีข้ึนไป 
2. ผู้เรียนร้อยละ 90 
มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็น
ไทยระดับดี 
3. ผู้เรียนร้อยละ 90 
ยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย 
4.ผู้เรียนร้อยละ 90 
มีสุขภาวะทางร่างกาย
และลักษณะจิตสังคม
ระดับดีข้ึนไป 

มาตรฐานที ่1 
คุณภาพของ
ผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ 1.2
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของ
ผู้เรียน 

ฝ่ายบริหาร 
งานกิจการ
นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. โครงการส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 
15.1 กิจกรรมการเลือกตั้ง 
       ประธานนักเรียน 
15.2 กิจกรรมการประชุม 
       สภานักเรียน 
15.3 กิจกรรมของ 
       สภานักเรียน 
15.4 กิจกรรมเรียนรู้สู่ผู้นำ 
 
 

1.ผู้เรียนร้อยละ 85 
ให้ความสำคัญต่อการ
เลือกตั้งประธานนักเรียน 
2.ผู้เรียนร้อยละ 85 
ที่ได้แสดงความคิดเห็น
ในการประชุม 
3.ผู้เรียนร้อยละ 85 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
สภานักเรียน 
4. ผู้เรียนร้อยละ 85 
เข้าร่วมกิจกรรมผู้นำ 

1. ผู้เรียนร้อยละ 90 
ให้ความสำคัญต่อ 
การเลือกตั้งประธาน
นักเรียน 
2. ผู้เรียนร้อยละ 90 
ที่ได้แสดงความ
คิดเห็นในการประชุม 
3. ผู้เรียนร้อยละ 90 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
สภานักเรียน 
4. ผู้เรียนร้อยละ 90 
มีทักษะความเป็น
ผู้นำ 

มาตรฐานที ่1 
คุณภาพของ
ผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ 1.2
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของ
ผู้เรียน 

ฝ่ายบริหาร 
งานกิจการ
นักเรียน 
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8.  ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  ของโรงเรียนสุคนธีรวิทย์  
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

 
โครงการ  กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) ปีการศึกษา  2561 

สนองมาตรฐาน
ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี 

 
ฝ่าย

รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
16. โครงการส่งเสริมสุขภาพ  
     กายและสุขภาพจิต 
16.1 กิจกรรมแข่งขัน 
      กีฬาภายใน 
16.2 กิจกรรมแข่งขัน 
       กีฬาภายนอก 
16.3 กิจกรรมอบรม 
       ทักษะฟุตซอล 
16.4 กิจกรรมทดสอบ 
       สมรรถภาพทางกาย 
16.5 กิจกรรมแก้ปัญหาเด็กอ้วน 

1. ผู้เรียนร้อยละ 85 
รักษาสุขภาพของตนเอง 
2.ผู้เรียนร้อยละ 85
รักษาอารมณ ์สุขภาพจิต
ของตนเองให้ดี 
3. ผู้เรียนร้อยละ 85 
ของจำนวนเด็กอ้วน
ได้รับการแก้ไข 

1. ผู้เรียนร้อยละ 90 
รักษาสุขภาพ 
ของตนเอง 
2. ผู้เรียนร้อยละ90
รักษาอารมณ์และ
สุขภาพจิตของตนเอง
ให้ดี 
3. ผู้เรียนร้อยละ 90 
ของจำนวนเด็กอ้วน
ได้รับการแก้ไข 

มาตรฐานที ่1 
คุณภาพของ
ผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ 1.2.4 
 สุขภาวะทาง
กายและลักษณะ
จิตสังคม 

ฝ่ายบริหาร 
งานกิจการ
นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. โครงการป้องกัน 
      ยาเสพติดในสถานศึกษา 
17.1 กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 
17.2 กิจกรรมอบรมแกนนำ 
      ต้านยาเสพติด 
17.3 กิจกรรมรณรงค์ 
       วันต่อต้านยาเสพติด 
17.4 กิจกรรมวัน 
       งดสูบบุหรีโ่ลก 
17.5 กิจกรรมอบรม   
       เพศศึกษาและโรคเอดส์ 
17.6 กิจกรรมสร้าง 
      ภูมิคุ้มกันยาเสพติด 
17.7 กิจกรรมตรวจ 
      สารเสพติด 
17.8 กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน 
17.9 กิจกรรมเวทีคนกล้า 
 

1. ผู้เรียนร้อยละ 100 
ที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด 
2. ผู้เรียนร้อยละ 93 
ไม่มีปัญหาทางเพศ 
และความรุนแรง 
3. ผู้เรียนร้อยละ 85 
ได้สร้างภูมิคุ้มกัน 
ยาเสพติด 
 

1. ผู้เรียนร้อยละ 100
ที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ 
สิ่งเสพติด 
 2. ผู้เรียนร้อยละ 95
ไม่มีปัญหาทางเพศ
และความรุนแรง 
3. ผู้เรียนร้อยละ 90
ได้สร้างภูมิคุ้มกัน 
ยาเสพติด 
 

มาตรฐานที ่1 
คุณภาพของ
ผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ 1.2
คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน 

ฝ่ายบริหาร 
งานกิจการ
นักเรียน 
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8.  ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  ของโรงเรียนสุคนธีรวิทย์  
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

 
โครงการ  กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) ปีการศึกษา  2561 

สนองมาตรฐาน
ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี 

 
ฝ่าย

รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
18.โครงการกินอยู่ครบ 5 หมู่
เรียนรู้กับครัวสุคนธ์ 
18.1 กิจกรรมมื้อเล็ก ๆ ของหนู 
18.2 กิจกรรมมังสวิรัติ 
       นักบุญน้อย 
18.3 กิจกรรมอ่ิมพอดี 
       ถูกหลักโภชนาการ  
18.4 กิจกรรมความรู้รอบตัว 
18.5 กิจกรรมสุขอนามัยในครัว 
 
19. โครงการสร้างศิลป์  
     สร้างสรรค ์
19.1 กิจกรรมมีศิลป์ มีสวย 
19.2 กิจกรรมพัฒนาทักษะ    
      ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป ์
19.3 กิจกรรมวัน ART DAY 
19.4 กิจกรรมดนตรี YAMAHA 
19.5 กิจกรรมวงโยธวาฑิต 

 

1. ผู้เรียนร้อยละ 85  
มีสุขภาวะทางกาย
เหมาะสมระดับดีขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
1. ผู้เรียนร้อยละ 85  
มีผลงานทางศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ 
 

1. ผู้เรียนร้อยละ 90 
มีสุขภาวะทางกาย
เหมาะสมระดับ 
ดีขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
1. ผู้เรียนร้อยละ 90 
มีผลงานทางศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ 
 

มาตรฐานที ่1 
คุณภาพของ
ผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ 1.24 
สุขภาวะทางกาย
และลักษณะจิต
สังคม 
 
 
 
มาตรฐานที ่1
คุณภาพของ
ผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ 1.2.4 
สุขภาวะทางกาย
และลักษณะจิต
สังคม 
 

ฝ่ายบริหาร 
งานกิจการ
นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายบริหาร 
งานกิจการ
นักเรียน 
 
 
 
 
 

 
20. โครงการส่งเสริม
ความสามารถนักเรียน  
กิจกรรมชุมนุม / ชมรม 
 
 
 

 
1. ผู้เรียนร้อยละ 85  
ที่มีส่วนร่วมในการ
วางแผน การปฏิบัติตาม
แผนและประเมินผลการ
จัดกิจกรรม 
2. ผู้เรียนร้อยละ 85 
 ที่เข้าร่วมกิจกรรมตาม
ความสามารถและ 
 ความสนใจ 
 

 
1. ผู้เรียนร้อยละ 90 
ที่มีส่วนร่วมในการ
วางแผน การปฏิบัติ
ตามแผนและ
ประเมินผล 
การจัดกิจกรรม 
2. ผู้เรียนร้อยละ 90 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตามความสามารถ 
ความสนใจ 
 

 
มาตรฐานที ่1 
คุณภาพของ
ผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ 1.2 
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของ
ผู้เรียน 
 

 
ฝ่ายบริหาร 
งานกิจการ
นักเรียน 
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8.  ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  ของโรงเรียนสุคนธีรวิทย์  
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

 
โครงการ  กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) ปีการศึกษา  2561 

สนองมาตรฐาน
ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี 

 
ฝ่าย

รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
21. โครงการงานวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
22. โครงการแบ่งปันน้ำใจ 
     รักสิ่งแวดล้อม 
22.1 กิจกรรมพ่ีช่วยน้อง 
22.2 กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ผู้เรียนร้อยละ 80 
เข้าร่วมกิจกรรมหรือ 
มีผลงานด้านวิชาการ 
 
 
 
 
 
1.ผู้เรียนร้อยละ 85 
เข้าร่วมกิจกรรม 
พ่ีช่วยน้อง 
2.ผู้เรียนร้อยละ 85 
เข้าร่วมกิจกรรมรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ผู้เรียนร้อยละ 80 
เข้าร่วมกิจกรรมหรือ
มีผลงานด้านวิชาการ
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
 
 
 
1. ผู้เรียนร้อยละ 90
เข้าร่วมกิจกรรม 
พ่ีช่วยน้องทุกครั้ง 
2. ผู้เรียนร้อยละ 90
เข้าร่วมกิจกรรมรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

มาตรฐานที ่1 
คุณภาพของ
ผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ 1.2
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของ
ผู้เรียน 
 
มาตรฐานที ่1 
คุณภาพของ
ผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ 1.2
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของ
ผู้เรียน 

ฝ่ายบริหาร 
งานกิจการ
นักเรียน 
 
 
 
 
 
ฝ่ายบริหาร 
งานกิจการ
นักเรียน 
 
 
 

 
23. โครงการสุคนสานสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24. โครงการส่งเสริมสุขภาพ  
     นักเรียน 
24.1 กิจกรรมตรวจสุขภาพ  
      นักเรียน  
24.2 กิจกรรมรณรงค์ป้องกัน 
       โรคติดต่อ  
24.3 กิจกรรมห้องพยาบาล 
24.4 กิจกรรมยิ้มฟันสวย 
 

 
1. ผู้เรียนร้อยละ 80 
ร่วมกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
1. ผู้เรียนร้อยละ 85 
มีน้ำหนัก ส่วนสูง 
ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
2. ผู้เรียนร้อยละ 85 
 มีสุขภาวะทางกาย 
และลักษณะจิตสังคม 
ในระดับดีขึ้นไป 
 

 
1. ผู้เรียนร้อยละ 85 
ร่วมกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ใน
โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
1. ผู้เรียนร้อยละ 90 
 มีน้ำหนัก ส่วนสูง
ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
2. ผู้เรียนร้อยละ 90 
 มีสุขภาวะทางกาย
และลักษณะจิตสังคม
ในระดับดีขึ้นไป 
 

 
มาตรฐานที ่1 
คุณภาพของ
ผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ 1.2.3 
ยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย 
 
 
มาตรฐานที ่1
คุณภาพของ
ผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ 1.2.4 
สุขภาวะทางกาย
และลักษณะจิต
สังคม 
 

 
ฝ่ายบริหาร 
งานกิจการ
นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายบริหาร 
งานทั่วไป 
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8.  ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  ของโรงเรียนสุคนธีรวิทย์  
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

 
โครงการ  กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) ปีการศึกษา  2561 

สนองมาตรฐาน
ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี 

 
ฝ่าย

รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
25. โครงการแผนพัฒนา  
      การศึกษา 
25.1 กิจกรรมกำหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์  พันธกิจ 

การกำหนด เป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจมี
ความชัดเจนอยู่ในระดับ 
ยอดเยี่ยม 
 

การกำหนด 
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจมีความ
ชัดเจนอยู่ในระดับ 
ยอดเยี่ยมเยี่ยม 
 

มาตรฐานที ่2 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 
ตัวบ่งชี้ 2.1 
การมีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์และ 
พันธกิจที่
สถานศึกษา
กำหนดชัดเจน 
 

ฝ่ายบริหาร 
งานทั่วไป 
งานแผนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
26.1 กิจกรรมแผนปฏิบัติ 
       งานประจำปี (P) 
26.2 กิจกรรมดำเนินการ 
        ตามแผน (D) 
26.3 กิจกรรมกำกับ ติดตาม   
       ประเมินผล (C) 
26.4 กิจกรรมปรับปรุง 
       พัฒนา (A) 
 

การประกันคุณภาพ
ภายในที่มีประสิทธิผล 
อยู่ในระดับดีเลิศ 

การประกันคุณภาพ
ภายในที่มี
ประสิทธิผลอยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที ่2 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 
ตัวบ่งชี้ 2.2 
มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพ
สถานศึกษา 
 

ฝ่ายบริหาร 
งานทั่วไป 
งานแผนงาน 
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8. ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  ของโรงเรียนสุคนธีรวิทย์  
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

 
โครงการ  กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) ปีการศึกษา  2561 

สนองมาตรฐาน
ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี 

 
ฝ่าย

รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
27. โครงการพัฒนาระบบ 
    ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
27.1 กิจกรรมรู้จักนักเรียน 
     เป็นรายบุคคล 
27.2 กิจกรรมคัดกรอง 
      นักเรียน 
27.3 กิจกรรมป้องกัน 
      และแก้ไข 
27.4 กิจกรรมพัฒนา 
      และส่งเสริม 
27.5 กิจกรรมการส่งต่อ 
 

 

สถานศึกษามีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนใน
ระดับดีเลิศ 

สถานศึกษามีระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในระดับยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที ่2 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 
ตัวบ่งชี้ 2.2 
มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพ
สถานศึกษา 
 

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
งานระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28. โครงการนิเทศการสสอน  
 28.1 กิจกรรมนิเทศการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
29. โครงการส่งเสริมการ 
     มีส่วนรว่ม  

การกำกับ ติดตาม
ประเมินผลการนิเทศ 
การสอนอยู่ใน 
ระดับดีเลิศ 
 
 
 
 
 
การมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและ
การร่วมรับผิดชอบต่อผล
การจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน
อยู่ในระดับดีเลิศ 

การกำกับ ติดตาม
ประเมินผลการ
นิเทศการสอน 
อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
 
 
 
 
 
การมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
และการร่วม
รับผิดชอบต่อผล
การจัดการศึกษาให้
มีคุณภาพและได้
มาตรฐานอยู่ใน
ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานที ่2 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 
ตัวบ่งชี้ 2.2 
มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพ
สถานศึกษา 
 
มาตรฐานที ่2 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 
ตัวบ่งชี้ 2.2 
มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพ
สถานศึกษา 
 

ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายบริหาร 
งานทั่วไป 
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8.  ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  ของโรงเรียนสุคนธีรวิทย์  
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

 
โครงการ  กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) ปีการศึกษา  2561 

สนองมาตรฐาน
ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี 

 
ฝ่าย

รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
30. โครงการสัมพันธ์ชุมชน 
30.1 กิจกรรมสร้างความ 
       สัมพันธ์กับชุมชน 
30.2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 

 
 
 
 
 

31. โครงการประชาสัมพันธ์ 

 
 

การสร้างความพึงพอใจ
ของชุมชนที่มีต่อ
สถานศึกษาอยู่ใน 
ระดับดีเลิศ 
 
 
 
 
 
 
การประชาสัมพันธ์
สถานศึกษาอยู่ใน 
ระดับดีเลิศ 
 

การสร้างความ 
พึงพอใจของชุมชน
ที่มีต่อสถานศึกษา
อยู่ในระดับ 
ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 
 
การประชาสัมพันธ์
สถานศึกษาอยู่ 
ในระดับยอดเยี่ยม 
 

มาตรฐานที ่2 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 
ตัวบ่งชี้ 2.2 
มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพ
สถานศึกษา 
 
 
มาตรฐานที ่2 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 
ตัวบ่งชี้ 2.2 
มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพ
สถานศึกษา 
 

ฝ่ายบริหาร 
งานทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายบริหาร 
งานทั่วไป 
 
 

32.โครงการพัฒนาหลักสูตร   
     สถานศึกษา 
32.1 กิจกรรมประเมินผล 
        การใช้หลักสูตร 
32.2 กิจกรรมจัดทำหลักสูตร 
       สถานศึกษา 
 

มีการพัฒนาหลักสูตร 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านเชื่อมโยง 
วิถีชีวิตจริง ครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ระดับดีเลิศ 

มีการพัฒนา
หลักสูตร กิจกรรม
เสริมหลักสูตร  
ทีเ่น้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง 
ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย
ระดับยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที ่2 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 
2.3 ดำเนินงาน
พัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตาม
หลักสูตร
สถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ฝ่ายบริหาร 
งานวิชาการ 
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8.  ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  ของโรงเรียนสุคนธีรวิทย์  
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

 
โครงการ  กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) ปีการศึกษา  2561 

สนองมาตรฐาน
ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี 

 
ฝ่าย

รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
33. โครงการพัฒนาบุคลากร 
33.1 กิจกรรมสัมมนา 
       และศึกษาดูงาน 
33.2 กิจกรรมปฐมนิเทศ 
       ครูใหม ่
33.3 กิจกรรมเสริมสร้าง 
       วินัยครู 
33.4 กิจกรรมส่งเสริม 
      ขวัญกำลังใจ 
33.5 กิจกรรมพัฒนาองค์กร 
 
34. โครงการจัดจ้างครู 
     และบุคลากร 
34.1 กิจกรรมสัมมนา 
       และศึกษาดูงาน 

ครูร้อยละ 85  
ได้รับการอบรม
สอดคล้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่ 20 ชั่วโมงต่อปี 
 
 
ครูร้อยละ 85  
พัฒนาเทคนิควิธี 
การสอนระดับดีเลิศ 
 
 
ครูร้อยละ 85 
สอนตรงตามวุฒิที่จบ
การศึกษา 

ครูร้อยละ 90  
ได้รับการอบรม
สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่  
20 ชั่วโมงต่อปี 
 
ครูร้อยละ 90
พัฒนาเทคนิค
วิธีการสอนระดับ 
ดีเลิศ 
 
ครูร้อยละ 90 
สอนตรงตามวุฒิ 
ที่จบการศึกษา 

มาตรฐานที ่2 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 
ตัวบ่งชี้ 2.4 
พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 
 
 
ตัวบ่งชี้ 2.4 
พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

ฝ่ายบริหาร 
งานทั่วไป 
งานบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายบริหาร 
งานทั่วไป 
 

35.โครงการผลิตสื่อและใช้
เทคโนโลยีสื่อการสอน 
35.1 กิจกรรมผลิตสื่อ 
      การสอน 
35.2 กิจกรรมเรียนรู้กับ 
       ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 
 
36. โครงการสาธารณูปโภค 
      พ้ืนฐาน 
 

1.ครูร้อยละ85 
 ผลิตสื่อและใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการสอน  
 
 

2.ครูร้อยละ 85 นำภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมา
พัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
 

โรงเรียนมีระบบ
สาธารณูปโภค 
น้ำ  ไฟฟ้า อินเตอร็เน็ต 
บริการ อยู่ในระดับดีเลิศ 

1.ครูร้อยละ 85 
ผลิตสื่อและใช้สื่อ
เทคโนโลยี 
ในการสอน  
 

2.ครูร้อยละ 85  
นำภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาพัฒนา 
การเรียนรู้ ผู้เรียน 

มาตรฐานที ่2 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 
 

2.4 พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 
 
มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 
ตัวบ่งชี้ 2.5 
จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและ
สังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 
 

ฝ่ายวิชาการ 
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8.  ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  ของโรงเรียนสุคนธีรวิทย์  
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

 
โครงการ  กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) ปีการศึกษา  2561 

สนองมาตรฐาน
ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี 

 
ฝ่าย

รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
37.โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อม 
37.1 กิจกรรมซ่อมบำรุง  
       อาคารสถานที่ 
 37.2 กิจกรรมจัดสภาพ 
       แวดล้อมร่มรื่น สวยงาม 
37.3 กิจกรรมจัดทำ 
       แหล่งเรียนรู ้
37.4 กิจกรรมตรวจ 
       อาคารสถานที่ 
 
38. โครงการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศภายในห้องสมุด 

 

การวางแผนและจัด
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพอยู่ใน 
ระดับดี 
 
 
 
 
 
มีระบบสารสนเทศ 
ที่ใช้ในห้องสมุด  
เพ่ือการเรียนรู้ 
ของนักเรียน 

การวางแผนและจัด
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคม
ที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมี
คุณภาพอยู่ใน 
ระดับดีเยี่ยม 
 
 
 
 

 
มีระบบสารสนเทศ 
ที่ใช้ในห้องสมุด  
เพื่อการเรียนรู้ของ
นักเรียนระดับดีเลิศ 

มาตรฐานที ่2 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 
ตัวบ่งชี้ 2.5 
จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและ
สังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 
 
มาตรฐานที ่2 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 
2.6 จัดระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการ
บริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู ้

ฝ่ายบริหาร 
งานทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายบริหาร 
งานทั่วไป 
 

39. โครงการโรงเรียนยุคใหม ่  
     ใส่ใจ ICT 
39.1 กิจกรรมจัดทำข้อมูล   
       สารสนเทศของโรงเรียน 
39.2 กิจกรรมให้บริการ  
       สารสนเทศ 
39.3 กิจกรรมทำบัตรนักเรียน 
       และระบบเติมเงิน 
39.4 กิจกรรมอบรมครู 
       ใชส้ื่อเทคโนโลยี 
 
 

1. มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ สนับสนุน
การบริหารจัดการและ
การเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิผล ระดับดีเลิศ 
 
2. ให้บริการสารสนเทศ
ทั้งภายในห้องเรียน 
และนอกห้องเรียน 
ระดับดีเลิศ 

1. มีระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
สนับสนุนการ
บริหารจัดการ 
และการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิผล 
ระดับดเียี่ยม 
 
2. ให้บริการ
สารสนเทศทั้ง
ภายในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน
ระดับดเียี่ยม 

มาตรฐานที ่2 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 
2.6 จัดระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู ้

ฝ่ายบริหาร 
งานทั่วไป 
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8.  ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  ของโรงเรียนสุคนธีรวิทย์  
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

 
โครงการ  กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) ปีการศึกษา  2561 

สนองมาตรฐาน
ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี 

 
ฝ่าย

รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
40.โครงการส่งเสริมการ  
   จัดการเรียนการสอนที่เน้น  
    ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
40.1 กิจกรรมแผนการจัดการ 
      เรียนรู ้
40.2 กิจกรรมการจัดกิจกรรม 
       การเรียนการสอน 
40.3 กิจกรรมประเมินผลการ 
       จัดการเรียนการสอน 

 

1.การมีกระบวนการ
เรียนการสอนที่สร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนทุกคน 
มีส่วนร่วมอยู่ใน 
ระดับดีเลิศ 
2.การจัดการเรียนการ
สอนที่ยึดโยงกับบริบท
ของชุมชนและท้องถิ่น
อยู่ในระดับดีเลิศ 
3.การตรวจสอบและ
ประเมินความรู้ความ
เข้าใจของผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและ 
มีประสิทธิภาพอยู่ใน
ระดับดีเลิศ 
 

1.มีกระบวนการ
เรียนการสอน 
ที่สร้างโอกาสให้
ผู้เรียนทุกคนมีส่วน
ร่วม ระดับดีเลิศ 
2.การจัดการเรียน
การสอนที่ยึดโยง
กับบริบทของชุมชน
และท้องถิ่น 
ในระดับดีเลิศ 
3.การตรวจสอบ
และประเมินความรู้
ความเข้าใจของ
ผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
ในระดับดีเลิศ 
 

มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง
และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ดำรงชีวิต 

ฝ่ายบริหาร 
งานวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41. โครงการวิจัยในชั้นเรียน 
41.1 กิจกรรมผลงานการวิจัย 
41.2 กิจกรรมนำเสนอผลงาน 
      การวิจัย 
 
 
 

 
 
 
 

42. โครงการบูรณาการ 
      STEM ed 

ครูร้อยละ 85 
มีผลงานการวิจัย 
ในชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผู้เรียนร้อยละ 80  
เรียนรู้บูรณาการ STEM
จากการปฏิบัติจรืง 
ผู้เรียนร้อยละ 80 
สามารถออกแบบ 
ชิ้นงานได้ 

ครูร้อยละ 90 
มีผลงานการวิจัย 
ในชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เรียนร้อยละ 85  
เรียนรู้บูรณาการ 
STEMจากการ
ปฏิบัติจรืง 
ผู้เรียนร้อยละ 85 
สามารถออกแบบ 
ชิ้นงานได้ 

มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 
ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและนำผล
มาพัฒนาผู้เรียน 
 
 

มาตรฐานที่ 3 
3.1.1 จัดการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจรงิและ
สามารถนำไป
ประยุกต์ใชใ้นการ
ดำรงชีวิต 

ฝ่ายบริหาร 
งานวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหาร 
งานวิชาการ 
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8.  ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  ของโรงเรียนสุคนธีรวิทย์  
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของโรงเรียนที่โดดเด่น 

 
โครงการ  กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) ปีการศึกษา  2561 

สนองมาตรฐาน
ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี 

 
ฝ่าย

รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
43. โครงการส่งเสริมระเบียบ  
      วินัยและความประพฤติ 
43.1  กิจกรรมหน้าเสาธง 
43.2  กิจกรรมปฐมนิเทศ 
43.3  กิจกรรมตรวจ 
        ระเบียบ วินัย 
43.4  กิจกรรมรณรงค์ 
       ประหยัดน้ำ ไฟฟ้า 
43.5  กิจกรรมรณรงค์ 
        แยกขยะ 
43.6  กิจกรรมห้องเรียน 
       สะอาด 
43.7  กิจกรรมสารวัตร 
       นักเรียน 
43.8  กิจกรรมผู้นำหน้าเสาธง 
 

 

1. ผู้เรียนร้อยละ 85 
เข้าร่วมกิจกรรมหน้า 
เสาธงได้ทันเวลา 
2. ผู้เรียนร้อยละ 85 
เข้าร่วมกิจกรรม
ปฐมนิเทศ 
3. ผู้เรียนร้อยละ 85
ปฏิบัติตามระเบียบวินัย
ที่โรงเรียนกำหนด 
4. ผู้เรียนร้อยละ 85 
เข้าร่วมกิจกรรม 
ประหยัดน้ำ ไฟฟ้า 
5. ผู้เรียนร้อยละ 85 
เข้าร่วมกิจกรรมแยกขยะ 
6. ผู้เรียนร้อยละ 85 
เข้าร่วมกิจกรรม
ห้องเรียนสะอาด 
7. ผู้เรียนร้อยละ 85 
ให้ความร่วมมือกับ
สารวัตรนักเรียน 
8. ผู้เรียนร้อยละ 85 
ให้ความช่วยเหลือกับ
ผู้นำหน้าเสาธง 

1. ผู้เรียนร้อยละ 90
เข้าร่วมกิจกรรม 
หน้าเสาธงได้ทันเวลา 
2. ผู้เรียนร้อยละ 90
เข้าร่วมกิจกรรม
ปฐมนิเทศ 
3. ผู้เรียนร้อยละ 90
ปฏิบัติตามระเบียบวินัย
ที่โรงเรียนกำหนด 
4. ผู้เรียนร้อยละ 90
เข้าร่วมกิจกรรม 
ประหยัดน้ำ ไฟฟ้า 
5. ผู้เรียนร้อยละ 90
เข้าร่วมกิจกรรม 
แยกขยะ 
6. ผู้เรียนร้อยละ 90
เข้าร่วมกิจกรรม
ห้องเรียนสะอาด 
7. ผู้เรียนร้อยละ 90 
ให้ความร่วมมือกับ
สารวัตรนักเรียน 
8. ผู้เรียนร้อยละ 90 
ให้ความช่วยเหลือ 
กับผู้นำหน้าเสาธง 

มาตรฐานที่ 5 
ส่งเสริม 
อัตลักษณ์ 
เอกลักษณ์ของ
โรงเรียน 
ที่โดดเด่น 
 

ฝ่ายบริหาร 
งานกิจการ
นักเรียน 
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8.  ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  ของโรงเรียนสุคนธีรวิทย์  
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของโรงเรียนที่โดดเด่น 

 
โครงการ  กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) ปีการศึกษา  2561 

สนองมาตรฐาน
ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี 

 
ฝ่าย

รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
44.โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
เชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
44.1 กิจกรรมทักษะการใช้   
      เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
44.2 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 
44.3 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
แห่งชาติ 
 
 

1.การมีกระบวนการ
เรียนการสอนที่สร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนทุกคน 
มีส่วนร่วมอยู่ในระดับดี 
2.การจัดการเรียนการ
สอนที่ยึดโยงกับบริบท
ของชุมชนและท้องถิ่น
อยู่ในระดับดี 
3.การตรวจสอบและ
ประเมินความรู้ความ
เข้าใจของผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพอยู่ใน 
ระดับดี 
 

1.มีกระบวนการ
เรียนการสอนที่
สร้างโอกาสให้
ผู้เรียนทุกคน 
มีส่วนร่วมอยู่ใน 
ระดับดีเยี่ยม 
2.การจัดการเรียน
การสอนที่ยึดโยง
กับบริบทของชุมชน
และท้องถิ่นอยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม 
3.การตรวจสอบ
และประเมินความรู้
ความเข้าใจของ
ผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 

มาตรฐานที่ 5
ส่งเสริมอัตลักษณ์ 
เอกลักษณ์ ของ
โรงเรียนให้โดดเด่น 

ฝ่ายบริหาร 
งานวิชาการ 
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8.  ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  ของโรงเรียนสุคนธีรวิทย์  
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาและแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
โครงการ  กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) ปีการศึกษา  2561 

สนองมาตรฐาน
ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี 

 
ฝ่าย

รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
45. โครงการตามรอยพ่อ 
    สู่ความพอเพียง 
 

1.ผู้เรียนร้อยละ 85 
ความภูมิใจในท้องถิ่น
และรักความเป็นไทย 
 

1.ผู้เรียนร้อยละ 90
ความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและรัก
ความเป็นไทย 
 

มาตรฐานที่ 5
ส่งเสริมนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษา
และน้อมนำหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
สู่การปฏิบัติ 

ฝ่ายบริหาร 
งานกิจการ
นักเรียน 
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ตอนที่  2  ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 
             1. ผลการประเมินเป็นรายมาตรฐาน 

      มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

               1.ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

ตารางแสดงผลการประเมิน  มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน  
 

รายละเอียดของมาตรฐาน  
ประเด็นพิจารณา  

จำนวนนักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวนนักเรียนที่มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์  

ร้อยละที่ได้ ระดับคุณภาพ 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 2,134 คน 2,039คน 95.54 ยอดเยี่ยม 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 2,134 คน 2,134 คน 100 ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1    ยอดเยี่ยม 

 
2. กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 

      โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ได้ดำเนินการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ โดยใช้กระบวนการพัฒนาและมีผลการดำเนินงาน  
ของรายละเอียดมาตรฐานที่ 1 ดังนี้ 
 

    1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

       โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการที่สูงขึ้น  ให้มีความรู้ความก้าวหน้าทางการ
เรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษา และมีความพร้อมในการศึกษาต่อ โดยจัดโครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถอ่าน
ออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้น เน้นเรื่องการอ่านออก อ่านคล่อง เขียนได้ถูกต้องเป็น
สำคัญ โดยจัดกิจกรรมคลินิกภาษา เพ่ือคัดแยกนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน โดยให้อ่านให้ฟังทีละคน สอนเสริม
ช่วงเวลาหลังเลิกเรียน สำหรบันักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน โดยใช้สื่อที่เป็นบัตรคำจากง่ายไปหายาก ใช้แถบ
ประโยคให้นักเรียนอ่าน และเพ่ิมเนื้อเรื่องที่อ่านให้มากข้ึน ใช้บัญชีคำพ้ืนฐาน และขอความร่วมมือกับผู้ปกครองให้
ช่วยฝึกฝนการอ่านเมื่ออยู่ที่บ้าน พัฒนาการเขียนโดยมีการฝึกคัดลายมือ เขียนตามคำบอก จัดกิจกรรมวันภาษาไทย 
กิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อส่งเสริมด้านการอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง อ่านคำประพันธ์ โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน การใช้
ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ด้านการสื่อสารจัดให้นักเรียนได้นำเสนอผลงานหรือรายงานทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาจีน โดยใช้โปรแกรม True Click Life  การ
สอน Maths English และ Science English  กิจกรรมการสอนของ Fun Language โดยใช้ชาวต่างชาติที่เป็น
เจ้าของภาษาโดยตรง จัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นกิจกรรมการฟัง พูด อ่าน 
เขียน ด้านส่งเสริมการคิดคำนวณ ได้จัดทำโดยการเปิดโลกกว้างทางคณิตศาสตร์เพ่ือให้ผู้เรียนนำเสนอวิธีคิด วิธี
แก้ปัญหาด้วยวิธีการของตนเอง ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงาน โดยมีกิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์ จัดสอนเสริม
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดคำนวณ ให้นักเรียนในช่วงหลังเลิกเรียน มีกิจกรรม Math on the wall เพ่ือให้
นักเรียนได้คุ้นเคยกับสูตรคณิตศาสตร์ต่าง ๆ ตลอดจนการท่องสูตรคูณเป็นประจำ เพ่ือนำไปใช้ในการคิดคำนวณได้
ง่ายขึ้น จัดกิจกรรมตลาดนัดสุคนธีรวิทย์ เพื่อฝึกฝนการคิดคำนวณ ต้นทุนกำไร การทอนเงินได้ถูกต้อง ในการจัดการ
เรียนการสอนได้สอดแทรกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการทดสอบกระบวนการคิดภาคเรียนละ 2 ครั้ง จัดกิจกรรมบูรณาการ 
Stem Education เพ่ือให้ความรู้สู่การปฏิบัติ เพื่อสร้างชิ้นงานหรือผลงาน จัดแสดงผลงาน สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมและมัธยม ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมหุ่นยนต์ และส่งเข้า
แข่งขันกับหน่วยงานภายนอก     จัดการเรียนการสอนและกิจกรรม  เพ่ือเพ่ิมความสามารถของนักเรียนในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ใช้สำหรับในการทำงานการค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างสร้างสรรค์ 
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และมีคุณธรรม ได้จัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ช่วยพัฒนาเด็กเก่งให้
พัฒนามากข้ึน ช่วยเหลือเด็กที่เรียนช้าให้พัฒนามากข้ึน จัดให้มีการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ RT NT และ   
O-NET ในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ กำหนดผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาต่าง ๆ ไม่ต่ำ
กว่าระดับเกรด 3 ในทุกรายวิชา จัดกิจกรรมให้ความรู้ทักษะพ้ืนฐานด้านการงานอาชีพ แนะแนว  เพ่ือการศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงขึ้น ทั้งการทำงานและอาชีพ 
 

ผลการดำเนินงาน  
 จากการจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสาร 
การคิดคำนวณ มีความสามารถในด้านการคิด การวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา สามารถสร้างสรรค์ผลงานจากการ
คิดค้นการประดิษฐ์ เป็นชิ้นงาน นวัตกรรม โดยใช้ความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มาช่วยในการ
ค้นคว้า มีผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียน สูงกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด อีกท้ังผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ระดับสังกัด ระดับจังหวัด มีแนวโน้มค่าเฉลี่ยสูงขึ้น ตลอด3 ปี ย้อนหลัง  ผลการ
ดำเนินงานเป็นดังนี้  

   1) นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละ 
       ระดับชั้น จำนวน 2,134 คน จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,134 คน ร้อยละ100  

 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

   2) นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
       และแก้ปัญหาจำนวน 2,134 คน จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,134 คน ร้อยละ100  
 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม    

   3) นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม จำนวน 1,819 คน จากจำนวนนักเรียน 
ทั้งหมด 2,134 คน  ร้อยละ 85.00  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

   4) นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน2,125 คน จากจำนวนนักเรียน  
ทั้งหมด 2,134  คน ร้อยละ 99.57  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม   

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา จำนวน 2,101 คน จากจำนวนนักเรียน 
ทั้งหมด 2,134 คน ร้อยละ 98.45  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม   

6)  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ จำนวน 1,926 คน จากจำนวนนักเรียน 
ทั้งหมด 2,134 คน ร้อยละ 90.25  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม     
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ตารางผลการทดสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปี 2559 - 2561 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2559 
ในวิชาภาษาไทย  วิชาสังคมศึกษา ฯ  วิชาภาษาอังกฤษ   วิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์ 

ประถมศึกษาปีที่ 6 ปกีารศึกษา 2559 
 

จำแนกตามรายวิชา 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 

จำนวน 
ผู้เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงแบน 
มาตรฐาน 

 

คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด 

วิชาภาษาไทย (61)  146 68.39 11.79 90.50 32.00 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม (62) 

 

146 
 

62.16 
 

12.22 
 

85.00 
 

22.50 

วิชาภาษาอังกฤษ (63) 146 65.41 22.10 100 22.50 
วิชาคณิตศาสตร์ (64) 146 67.09 19.06 100 10.00 
วิชาวิทยาศาสตร์ (65) 146 58.59 12.23 88 18.00 
 
 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 
 

จำแนกตามรายวิชา 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

จำนวน 
ผู้เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงแบน 
มาตรฐาน 

 

คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด 

วิชาภาษาไทย (91)  254 58.56 10.52 84.00 23.00 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม (92) 

 

254 
 

61.31 
 

10.42 
 

90.00 
 

62.00 

วิชาภาษาอังกฤษ (93) 254 49.49 15.76 90.00 18.00 
วิชาคณิตศาสตร์ (94) 254 53.31 19.60 100 7.20 
วิชาวิทยาศาสตร์(95) 254 42.76 11.16 72.00 20.00 
 
 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 
 

จำแนกตามรายวิชา 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

จำนวน 
ผู้เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงแบน 
มาตรฐาน 

คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด 

วิชาภาษาไทย (01)  196 66.74 12.24 93.00 27.00 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม (02) 

 

196 
 

41.72 
 

8.34 
 

63.00 
 

25.00 

วิชาภาษาอังกฤษ (03) 196 44.21 17.26 86.25 41.25 
วิชาคณิตศาสตร์ (04) 196 37.74 17.01 87.50 10.00 
วิชาวิทยาศาสตร์(05) 196 39.52 10.50 78.00 15.00 
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ประถมศึกษาปีที่ 6 ปกีารศึกษา 2560 
 

จำแนกตามรายวิชา 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 

จำนวน 
ผู้เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงแบน 
มาตรฐาน 

 

คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด 

วิชาภาษาไทย (61)  139 62.68 12.90 89.75 25.25 
วิชาภาษาอังกฤษ (63) 139 64.19 21.21 97.50 15.00 
วิชาคณิตศาสตร์(64) 139 56.51 18.48 100 20.00 
วิชาวิทยาศาสตร์(65) 139 54.42 14.12 88.00 21.00 
           
 
 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 

จำแนกตามรายวิชา 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

จำนวน 
ผู้เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงแบน 
มาตรฐาน 

 

คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด 

วิชาภาษาไทย (91)  246 63.80 11.90 91.00 34.00 
วิชาภาษาอังกฤษ (93) 247 43.81 14.89 98.00 12.00 
วิชาคณิตศาสตร์(94) 246 50.33 22.01 100 4.00 
วิชาวิทยาศาสตร์(95) 247 42.73 10.54 76.00 14.00 
 
 
 
 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 

จำแนกตามรายวิชา 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

จำนวน 
ผู้เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงแบน 
มาตรฐาน 

 

คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด 

วิชาภาษาไทย (01)  174 62.72 12.31 88.50 24.00 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม (02) 

 

174 
 

40.90 
 

8.15 
 

62.00 
 

21.00 

วิชาภาษาอังกฤษ(03) 174 45.69 16.07 86.25 12.50 
วิชาคณิตศาสตร์(04) 174 41.74 20.30 97.50 10.00 
วิชาวิทยาศาสตร์(05) 174 41.01 14.41 79.70 13.70 
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ประถมศึกษาปีที่ 6 ปกีารศึกษา 2561 
 

จำแนกตามรายวิชา 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 

จำนวน 
ผู้เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงแบน 
มาตรฐาน 

 

คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด 

วิชาภาษาไทย (61)  158 74.80 9.89 95.25 42.75 
วิชาภาษาอังกฤษ (63) 158 69.07 18.41 100 20.00 
วิชาคณิตศาสตร์(64) 158 67.82 19.21 100 20.00 
วิชาวิทยาศาสตร์(65) 158 61.15 11.75 91.50 29.50 

 

 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 

จำแนกตามรายวิชา 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

จำนวน 
ผู้เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงแบน 
มาตรฐาน 

 

คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด 

วิชาภาษาไทย (61)  258 72.89 10.00 94.00 43.00 
วิชาภาษาอังกฤษ (63) 258 43.67 16.09 90.00 16.00 
วิชาคณิตศาสตร์(64) 258 56.91 22.60 100 8.00 
วิชาวิทยาศาสตร์(65) 258 49.27 11.30 76.00 20.00 
 
 
 
 
 
 
 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 
 
 

จำแนกตามรายวิชา 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

จำนวน 
ผู้เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงแบน 
มาตรฐาน 

 

คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด 

วิชาภาษาไทย (61)  173 63.07 11.73 88.00 17.00 
วิชาภาษาอังกฤษ (63) 173 52.11 15.04 87.50 18.75 
วิชาคณิตศาสตร์(64) 173 51.53 21.84 100 15.00 
วิชาวิทยาศาสตร์(65) 173 41.13 12.76 92.00 15.20 
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ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET 

   โรงเรียนสุคนธีรวิทย์  อำเภอสามพราน   จังหวัดนครปฐม 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 (ปกีารศึกษา 2559 – 2561)    
 

ชั้น ปี ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ รวมทุกกลุ่มสาระฯ 
 

ป.6 
2559 68.39 67.09 58.59 65.41 64.87 
2560 62.68 56.51 54.42 64.19 59.45 
2561 74.80 67.82 61.15 69.07 68.21 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ

กราฟแสดงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2559 - 2561)
สังกัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา2561
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ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET 
   โรงเรียนสุคนธีรวิทย์  อำเภอสามพราน   จังหวัดนครปฐม 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 (ปีการศึกษา 2559 – 2561)    
   
 

ชั้น ปี ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ รวมทุกกลุม่สาระฯ 
 

ม.3 
2559 58.56 53.31 42.76 49.49 51.03 
2560 63.80 50.33 42.73 43.81 50.16 
2561 72.89 56.91 49.27 43.67 55.68 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ

กราฟแสดงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปีการศึกษา 2559 - 2561)
สังกัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา2561
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ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET 

   โรงเรียนสุคนธีรวิทย์  อำเภอสามพราน   จังหวัดนครปฐม 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 (ปีการศึกษา 2559 – 2561)   
  
 

ชั้น ปี ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ รวมทุกกลุม่สาระฯ 
 

ม.6 
2559 66.74 37.74 39.52 44.21 47.05 
2560 62.72 41.74 41.01 45.69 47.79 
2561 63.07 51.53 41.13 52.11 51.96 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ตารางเปรียบเทียบผล O - NET3 ปี (2559 , 2560 , 2561) ให้เห็นความต่อเนื่องจากผลการดำเนินงาน ส่งผลให้
ผู้เรียน ป.1-ม.6 จำนวน 2,101 คน ร้อยละ 98.45 มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของทั้ง   8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สูงกว่า
เป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดไว้ เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีความพร้อมที่เข้าสู่บริการ เชื่อมต่อระหว่างชั้น ได้เลื่อนชั้นไป
เรียนในระดับท่ีสูงขึ้น   
 
สรุปผลจาการดำเนินงาน มาตรฐานที่  1  ข้อ 1.1  มีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ

กราฟแสดงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2559 - 2561)
สังกัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา2561
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     1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

          ทางโรงเรียนได้พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม และมีจิตสำนึกที่ดี  
โดยจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมรักความเป็นไทย , กิจกรรมวันไหว้ครู , กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ , กิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ , กิจกรรมรดน้ำขอพรคุณครูวันสงกรานต์ , กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 , กิจกรรมเนื่องในวัน
ปิยมหาราช ,  กิจกรรมพระธรรมทูต  ,  กิจกรรมสอบธรรมศึกษา  ,  โครงการคุณธรรมส่องทางเสริมสร้างปัญญา 
กิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิทุกเช้าวันศุกร์  (วันพระประจำโรงเรียน) , กิจกรรมทำบุญตักบาตรมหากุศล , กิจกรรม
เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ  , กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้คู่พุทธมณฑล  , กิจกรรมเข้าปฏิบัติธรรม ป.1 - ม.6 
กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา , กิจกรรมการเรียนรู้ธรรมกับพระอาจารย์ , โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยและความ
ประพฤติ ,  กิจกรรมหน้าเสาธง  , กิจกรรมปฐมนิเทศวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ,  กิจกรรมตรวจระเบียบทุก 1 เดือน 
กิจกรรมแยกขยะ , กิจกรรมห้องเรียนสะอาด , กิจกรรมสารวัตรนักเรียน , กิจกรรมผู้นำหน้าเสาธง   , โครงการ
ลูกเสือ - เนตรนารี , กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  , การเดินสวนสนามและการประกวด
ระเบียบแถว ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับจังหวัด , กิจกรรมถวายราชสดุดี รัชกาลที่  6  ,  กิจกรรมการอยู่
ค่ายพักแรม ป.1 - ม.3 , กิจกรรมฝึกอบรมนายหมู่  , กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด , กิจกรรมลูกเสือจราจร  
กิจกรรมการเรียนตามหลักสูตรลูกเสือ , โครงการสุคนสานสัมพันธ์ , กิจกรรมปฐมนิเทศรับน้องใหม่ , กิจกรรมปัจฉิม
นิเทศ  , โครงการสุคนธ์คนเก่งเรียนรู้สู่ความเป็นผู้นำ , กิจกรรมอบรมผู้นำนักเรียน  ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี รวมทั้งภูมิปัญญาไทยตาม
ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล  โดยจัดโครงการส่งเสริมนักเรียนดังนี้ โครงการส่งเสริมคุณธรรมรักความเป็นไทย 
กิจกรรมวันลอยกระทง , กิจกรรมวันสงกรานต์  , กิจกรรมอบรมมารยาทไทย  , กิจกรรมคำขวัญจังหวัดนครปฐม  , 
กิจกรรมคำขวัญอำเภอสามพราน  , โครงการทัศนศึกษากับปราชญ์ชาวบ้าน ได้แก่   สวนสามพราน   โรงโอ่ง
รัตนโกสินทร์ ศูนย์การเรียนรู้แม่น้ำท่าจีน อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ  กาญจนาฟาร์มเห็ด  บ้านศาลาดิน
ศาลายา สวนส้มโอไทยทวี  พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหัวอ่าว จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง  โดยจัดกิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ,  กิจกรรม
อาเซียน   , กิจกรรมเปิดประตูสู่แดนมังกร , กิจกรรมวันคริสมาสต์ , กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
การรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม  ในแต่ละช่วงวัย    สามารถอยู่
ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข  เข้าใจผู้อื ่นไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื ่น โดยจัดโครงการส่งเสริม สุขภาพกายและ
สุขภาพจิต  , กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน - กีฬาภายนอกกับหน่วยงานอื่น  , อบรมพัฒนาทักษะฟุตซอล ,  กิจกรรม
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย  , กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก  , กิจกรรมอบรมเพศศึกษาและโรคเอดส์  , กิจกรรม
ความรู้เรื่องยาเสพติด  , กิจกรรมอย.น้อย  , โครงการตรวจสุขภาพประจำปี  , กิจกรรมตรวจภาวะการเจริญเติบโต 
ตรวจสุขภาพของร่างกาย ,  กิจกรรมลดพุง ลดโรค  , โครงกายกินอยู่ 5 หมู่เรียนรู้กับครัวสุคนธ์  , กิจกรรมอาหาร
กลางวันสำหรับเด็ก  , กิจกรรมจัดบอร์ดความรู้ด้านโภชนาการ ,  กิจกรรมล้างมือก่อนรับประทานอาหาร  , 
โครงการป้องกันยาเสพติด่ในโรงเรียน  , กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ,  กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  , 
กิจกรรมตรวจสารเสพติด (ม.1-6) , กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด  , กิจกรรมเวทีคนกล้า กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  , 
โครงการสร้างศิลป์สร้างสรรค์  , กิจกรรมวันศิลปะ ,  กิจกรรมศิลปะบนกำแพง ,  กิจกรรมดนตรีสากล ดนตรีไทย 
วงดุริยางค์  , กิจกรรมนาฎศิลป์และการแสดงพ้ืนบ้าน  ,  กิจกรรมกีฬาไทย โครงการแบ่งปันน้ำใจ รักสิ่งแวดล้อม  , 
กิจกรรมบริจาคเงินช่วยเหลืออาหารกลางวันให้น้องและร่วมสร้างโรงเรียนให้น้องที่ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ  , 
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม  , กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก กระตุ้น ปลูกจิตสำนึก อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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 ผลการดำเนินงาน  
       1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  
          จำนวน 2,134 คน   จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,134  คน ร้อยละ 100 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม   
       2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
          จำนวน 2,134 คน   จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,134  คน ร้อยละ 100 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม   
       3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
          จำนวน 2,134 คน   จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,134  คน ร้อยละ 100 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม   
       4)  มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
          จำนวน 1,921 คน   จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด2,134 คน ร้อยละ 90.01ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม   
       จากการดำเนิน  ส่งผลให้ผู้เรียน  ป.1-ม.6  จำนวน  2,080  คน  ร้อยละ 97.46  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
มีพฤติกรรมที่แสดงออกด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และมีจิตสำนึกที่ดีตามที่โรงเรียนกำหนดสูงกว่าเป้าหมายที่
โรงเรียนกำหนด  และแสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่น  และความเป็นไทย  และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีรวมทั้งภูมิปัญญาไทย  ตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละบุคคล  สูงกว่าเป้าหมายที่ดรงเรียน
กำหนด   
 สรุปผลจาการดำเนินงาน มาตรฐานที่  1  ข้อ 1.2  มีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม 
 
 3. จุดเด่น   

  1) นักเรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
 2) นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
          และแก้ปัญหา 
 3) นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 4) นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 5) นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ O-NET สูงกว่าระดับจังหวัด สังกัด ประเทศ 
 6) นักเรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 7) นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด มีวินัย ปฏิบัติตามระเบียบที่สถานศึกษา 
          กำหนด มีความขยัน อดทน ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ รักความสะอาด ทั้งในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน มีความอ่อน 
          น้อมถ่อมตน มารยาทดี และกตัญญ ู
     
4. จุดควรพัฒนา   
    ส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นทุกระดับอย่างต่อเนื่อง พัฒนานักเรียนด้านการใช้สื่อ
เทคโนโลยีและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ พัฒนาสุขภาวะโภชนาการให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีกำหนด  
   
5.การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดี  หรือเป็นเลิศ 
    โรงเรียนจัด โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ครอบคลุมทุกคนอย่างต่อเนื่อง ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรยีน
ต้นแบบส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความม่ันคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ (ภาคกลาง) จาก
ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความม่ันคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ประจำวัดหลวงพ่อสด
ธรรมกายาราม 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

           1.ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
 

 
รายละเอียดของมาตรฐาน 

และประเด็นพิจารณา 
 

การบริหารจัดการของผู้บริหาร 
มีการปฏิบัติ  
 

ระดับคุณภาพ ไม่มีการปฏิบัติ 

2.1  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนด
ชัดเจน 

 ยอดเยี่ยม  

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา        ยอดเยี่ยม  
2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย       

 ยอดเยี่ยม  

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ         ยอดเยี่ยม  
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ 
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ         

 ยอดเยี่ยม  

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร 
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 ยอดเยี่ยม  

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2  ยอดเยี่ยม  

 

   
  2.  กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 
          โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ได้มีกระบวนการบริหารจัดและจัดการ  และมีผลการดำเนินงาน  ดังนี้ 
 
          2.1  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
                โรงเรียนจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามปี  มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ  
ไว้อย่างชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น  แผนได้รับความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  กระบวนการจัดทำแผนทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดทำ  ได้แก่  ผู้บริหาร  ครู  
บุคลากร  และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  จัดโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามปี  กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 

 

     ผลการดำเนินงาน ส่งผลให้  โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของ ชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ 
นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  ระดับคุณภาพระดับยอดเยี่ยม 
สรุปผลจาการดำเนินงาน มาตรฐานที่  2  ข้อ 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  
มีคุณภาพ ระดับ ยอดเยี่ยม  
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2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   
      โรงเรียนบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยจัดโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ฝ่าย  
ได้แก่  ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายกิจการนักเรียน   ฝ่ายงบประมาณ  และฝ่ายบริหารงานทั่วไป   มีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง   โดยการรายงานผลการดำเนินโครงการ    กิจกรรมมีการวางแผน 
การบริหารอัตรากำลัง   ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ที่เป็นระบบ โดยจัดโครงการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โครงการจัดจ้างครูและบุคลากร  โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน   โดยจัดโครงการนิเทศการสอน     กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนการสอน  
กิจกรรมสังเกตการสอน   และนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาครู  บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นระบบ 
ส่งเสริมให้ผู ้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษา   โดยจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา   กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน   
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง  
   
    ผลการดำเนนิงาน  ส่งผลให้  โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
 มีระดับคุณภาพ ระดับ ยอดเยี่ยม  
 

   สรุปผลจาการดำเนินงาน มาตรฐานที่  2  ข้อ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
มีคุณภาพ ระดับ ยอดเยี่ยม 
       
 2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่ม เป้าหมายอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันสมัย  จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน 
กิจกรรมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  กิจกรรมประเมินผลการใช้หลักสูตร   โดยปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามที่
กระทรวงศึกษาธิการประกาศ  โดยจัดทำหลักสูตรโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ จังหวัดนครปฐม ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) เป็นหลักสูตรที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมปัจจุบัน มีการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 

      ผลการดำเนินงาน  ส่งผลให้  การดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่ม เป้าหมายอย่างรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  มีระดับคุณภาพ ระดับ ยอดเยี่ยม  

     สรุปผลจาการดำเนินงาน มาตรฐานที่  2  ข้อ 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย มีระดับคุณภาพ ระดบั ยอดเยี่ยม   
 
    2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
         สถานศึกษามีการกำหนดแผนงาน  เพ่ือพัฒนาครู และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   โดยจัด
โครงการพัฒนาครูและบุคลากร  กิจกรรมอบรม  สัมมนา และศึกษาดูงาน  รายงานผลการเข้าร่วมอบรม สัมมนา 
และศึกษาดูงาน  นำมาขยายผล เพ่ือพัฒนาครู และบุคลากร ในสถานศึกษา 

     ผลการดำเนินงาน  ส่งผลให้  ครู 81 คน ร้อยละ 100 ได้รับการอบรม / สัมมนา ครบ  20  ชั่วโมง  

ต่อคน : ต่อปี และมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ  มีระดับคุณภาพ ระดับ ยอดเยี่ยม 

   สรุปผลจาการดำเนินงาน มาตรฐานที่  2  ข้อ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
มีระดับคุณภาพระดับยอดเยี่ยม 
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     2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีปลอดภัยและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม ทางกายภาพภายในห้องเรียนทุกห้องเรียบร้อย สะอาด สวยงาม มีบอร์ด
ความรู้และจัดสภาพแวดล้อมนอกห้องเรียน  จัดโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม   กิจกรรม
ห้องเรียนสะอาด  บรรยากาศ  น่าเรียน   กิจกรรมห้องเรียนสวย   มีระบบความปลอดภัย  อุปกรณ์ป้องกันเกิดอัคคีภัย 
ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดตามจุดต่าง ๆ ของสถานศึกษา สำรวจจุดเสี่ยงภายในโรงเรียนแล้วดูแลป้องกัน จัดระบบ
การจราจรที่คล่องตัวและปลอดภัย   

   ผลการดำเนินงาน  ส่งผลให้   สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน 
และสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย ผู้เรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจ
ในสภาพแวดล้อมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  ระดับยอดเยี่ยม 

สรุปผลจาการดำเนินงาน มาตรฐานที่  2  ข้อ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ปลอดภัยและเอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  มีระดับคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม 
 
     2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
            สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการระบบสารสนเทศท่ีเป็นระบบ  ครบถ้วนครอบคลุมงานทั้ง  4 ฝ่าย  
สามารถนำมาใช้ได้ทันที   จัดทำข้อมูลไว้ในรูปแฟ้มเอกสาร  และในคอมพิวเตอร์   ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ
งาน  มีข้อมูลให้ครูใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ โดยใช้ระบบ School ICT ระบบการเติมเงิน ระบบ 
WIFI และ Website ประชาสัมพันธ์ข่าวสารโรงเรียน  
ผลการดำเนินงาน  ส่งผลให้  สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการระบบสารสนเทศท่ีครบถ้วนครอบคลุมงานทั้ง  
4 ฝ่าย  สามารถนำมาใช้ได้ทันที   มีข้อมูลที่นำมาใช้เพ่ือการประกันคุณภาพภายในได้อย่างครบถ้วน  ใช้เทคโนโลยี
ในการบริหารจัดการงาน  และจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  ทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ  มีระดับคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม 
สรุปผลจาการดำเนินงาน มาตรฐานที่  2  ข้อ 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้    มีระดับคุณภาพระดับยอดเยี่ยม   
3. จุดเด่น   

1. ผู้บริหารมีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
2. ผู้บริหารมีการวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย 

และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
3. ผู้บริหารมีการวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
4. ผู้บริหารมีการวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
5. ผู้บริหารมีการวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 
6. ผู้บริหาร บริหารงานแบบมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัด

การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
7. ผู้บริหารมีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
8. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจในระบบการบริหารการจัดการของโรงเรียน 

4. จุดควรพัฒนา   
 ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ิมมากขึ้นในการจัดการเรียนการสอน 

5.การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดี  หรือเป็นเลิศ 
           โรงเรียนใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ ด้านระบบ School ICT ในการรายงานผลการ
เรียน กำหนดเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ  ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลประวัตินักเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (S.D.Q) 
ระบบการตรวจข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบเติมเงินด้วยบัตรเติมเงินใช้จ่ายในโรงเรียน 
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มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
             1.ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
 

รายละเอียดของมาตรฐาน 
และประเด็นพิจารณา  

จำนวนครู
ทั้งหมด 

จำนวนครูที่
ที่ผ่านเกณฑ์
ระดับดีขึ้นไป  

ร้อยละที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 

3.1  จัดการเรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้        

81 คน 74 คน 91.35 ยอดเยี่ยม 

3.2 ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

81 คน 69 คน 85.18 
ดีเลิศ 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 81 คน 73 คน 90.12 ยอดเยี่ยม 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน          

81 คน 72 คน 88.88 
ดีเลิศ 

.3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และใช้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้     

81 คน 71 คน 87.65 
ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3    ดีเลิศ 
 
   2.  กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 
     โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ได้มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมีผลการดำเนินงาน  ดังนี้ 

         3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 

                ผู้บริหารจัดอบรมให้ครูรับรู้เรื่องการปรับหลักสูตรใหม่  ปี  2560 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับข้ันพ้ืนฐาน กิจกรรมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  กิจกรรมประเมินผลการใช้หลักสูตร โดยเชิญวิทยากรมาให้
ความรู้  และไปอบรมภายนอก  ทั้งส่งเสริมให้ทำแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    เน้นให้ครูสอนและ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมารฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมกระบวนการคิด การทำโครงงาน จัดอบรมส่งเสริมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
อย่างมืออาชีพ   กิจกรรมจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  กิจกรรมประเมินแผนการจัดการเรียนรู้   
  ผลการดำเนินงาน  ส่งผลให้  ครู 74 คน ร้อยละ 91.35 ระดับ ยอดเยี่ยม กิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้  ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาจริง ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้  ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  โดย
ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติ  จากการทำโครงงาน การนำเสนอผลงาน การอธิบาย อภิปรายและ มีการจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะการแสดงออก การ
แสดงความคิดเห็นและนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนทุกกลุ่มสาระฯ  ที่ผู้เรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  เน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน  เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เรียนได้รับการฝึกจริง  จัดกิจกรรมฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะและการแสดงความคิดเห็นตามศักยภาพ    
สรุปผลจาการดำเนินงาน มาตรฐานที่  3  ข้อ 3.1   จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต   มีคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม 
     3.2 ครใูช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ 
ประสบการณ์ตรง  เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข 
         ผู้บริหารมีนโยบายให้ครูผลิตสื่อและใช้สื่อการสอน  โดยจัดโครงการผลิตสื่อการสอน  กิจกรรมผลิตสื่อและ
ใช้สื่อการสอน    ใช้สื่อเทคโนโลยีในการสอน  ครูได้เชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ให้ผู้เรียน
ได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อท่ีหลากหลายจากห้องสมุด อินเตอร์เน็ต แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน นอกโรงเรียน 
ทั้งจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก  เช่น  อุกปกรณ์ในการทดลอง  วัสดุต่างๆ     
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 ผลการดำเนินงาน  ครู  69  คน  ร้อยละ  85.18  ระดับดีเลิศ   ผลิตสื่อใช้สื่อการสอน  ใช้เทคโนโลยี  สิ่งอำนวย
ความสะดวกข้อมูลสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้  
ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย  ส่งผลให้ สถานศึกษาจัดหา พัฒนา และบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ  เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ  ให้บริการเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้อย่างเพียงพอ   
สรุปผลจาการดำเนินงาน มาตรฐานที่  3  ข้อ 3.2   ครูใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  มีคุณภาพระดับดีเลิศ 
     3.3 ครมูีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
           ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน  ให้ความรัก  ความอบอุ่น  ดูแลเอาใจใส่อย่างดี  ส่งเสริมให้รักการเรียนรู้  
โดยใช้วิธีชี้แนะ  แนะนำ  ให้คำปรึกษา   
ผลการดำเนินงาน  ส่งผลให้  ครู  73  คน  ร้อยละ 90.12 ระดับยอดเยี่ยม   มีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้น
การมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่าง 
มีความสุข 
สรุปผลจาการดำเนินงาน มาตรฐานที่  3  ข้อ 3.3 ครมูีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  มีคุณภาพระดับยอดเยี่ยม 
     3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  ประเมินพัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
          ครูมีการตรวจงาน การบ้าน  แบบฝึกหัด และชิ้นงาน โครงงานของนักเรียน อย่างเป็นระบบ มีการจัดทำ
เครื่องมือในการประเมินผลงาน   มีเกณฑ์ในการตรวจสอบและจัดอบรมส่งเสริมการสร้างเครื่องมือประเมินผู้เรียน
อย่างมืออาชีพ กิจกรรมสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล 
ผลการดำเนินงาน  ส่งผลให้  ครู  72  คน  ร้อยละ 88.88  ระดับดีเลิศ  มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั ้นตอนชัดเจน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับ
เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ สามารถให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน ผู้ปกครอง และนำผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
อย่างต่อเนื่อง  ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์  รวมทั้งให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
เพ่ือนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
สรุปผลจาการดำเนินงาน มาตรฐานที่  3  ข้อ 3.4   มีคุณภาพระดับดีเลิศ 
     3.5  ครมูีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
           ครูทุกคนจะแจ้งผลการตรวจงาน การบ้าน  แบบฝึกหัด และชิ้นงาน  โครงงานของนักเรียน ย้อนกลับกับ
นักเรียนเมื่อมีข้อผิดพลาดหรือความบกพร่องของงาน ทั้งชี้แนะให้แก้ไข นำไปปรับปรุงการจัดการเรียนรู้แลกเปลี่ยน
ข้อมูลในการพัฒนานักเรียนกับผู้ปกครอง โดยรายงานผลการเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้งและครูได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับเพ่ือนครู ผู้ปกครอง ในการร่วมกันพัฒนานักเรียน 
ผลการดำเนินงาน  ส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาและครูแก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียน  ครูปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนอยู่เสมอ  ระดับดีเลิศ  
สรุปผลจาการดำเนินงาน มาตรฐานที่  3  ข้อ 3.5  คร ู71 คน ร้อยละ 87.65 ระดับดีเลิศ  มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพ ระดับดีเลิศ 

3. จุดเด่น   
     1) ครมูีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
    2) ครจูัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
     3) ครูมีการผลิตสื่อและใช้สื่อการสอน สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
     4) ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
4. จุดควรพัฒนา   
     จัดการเรียนการสอนมุ่งสู่การจัดทำโครงงานให้มากข้ึน 
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5. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดี หรือดีเลิศ 
การส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน 
      โรงเรียนได้กำหนดอัตลักษณ์ของนักเรียน  “มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้”  ที่สนองต่อปรัชญา  วิสัยทัศน์ของโรงเรียน  
บรรลุผลตามที่กำหนดไว้   
ผลการดำเนินงาน  นักเรียน  2,134  คน  ร้อยละ 100  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  
    การส่งเสริมนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21  
    โรงเรียนจัดโครงการพิเศษสนองต่อนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21    จัดโครงการตามรอยพ่อ 
สู่ความพอเพียง  กิจกรรมปลูกผักสวนครัว กิจกรรมรีไซเคิลขวดน้ำ กิจกรรมของดีในท้องถิ่น กิจกรรมทัศนศึกษา 
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
   ผลการดำเนินงาน นักเรียน 1,835  คน ร้อยละ 85.98 มีความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอพียง บรรลุผลตามที่กำหนดไว้ 
 
2. สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

1. ระดับคุณภาพ   ระดับ ยอดเยี่ยม 
2. ข้อมูลสนับสนุนผลการประประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  

มาตรฐานที่  1  ผลการประเมินการอ่าน  การเขียน  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
จำนวน  2,134  คน  ร้อยละ  100  มีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณสูงกว่าเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษากำหนดในแต่ละระดับชั้น และมีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป  มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ทั้ง  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้  สูงกว่าเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนด  และมีผลการทดสอบ
ระดับชาติทีสู่งกว่าเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนด  และสูงกว่าระดับชาติ   

         มาตรฐานที่ 2  โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ มีการกำหนดปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าหมายความสำเร็จที่
ชัดเจน   มีการกำหนดอัตลักษณ์ไว้ชัดเจน  “มีวินัย ใฝ่เรียนรู้”    และเอกลักษณ์ “จัดการศึกษาเด่น เน้นคุณภาพ
ผู้เรียน” นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีวินัย สนใจในการเรียน ค้นคว้าหาความรู้
เพ่ิมเติม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี     มีผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่า  ระดับจังหวัด  สังกัดและระดับประเทศ 
จนกลายเป็นอัตลักษณ์ของนักเรียนที่เห็นได้ชัดเจน  โรงเรียนมีการจัดการศึกษาท่ีโดดเด่นเป็นที่พึงพอใจของผู้ปกครอง 
เน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีการจัดทำหลักสูตร
สถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.2551  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.2560)  ครูได้รับการอบรม
มากกว่า 20  ชั่วโมงต่อปี ทุกคน   ตามท่ีคุรุสภากำหนด  และรายงานผลการอบรมสัมมนา  การศึกษาดูงาน   
มีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น  น่าอยู่และปลอดภัย  มีสื่อและเทคโนโลยีให้ครูใช้  การดำเนินโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน   
ที่เป็นระบบตามกระบวนการ  PDCA  มีการวางแผนการดำเนินงานไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามปีและ
แผนปฏิบัติการประจำปี   มีการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้  แต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายงานรับผิดชอบในการประเมินผล
และตรวจสอบผลการดำเนินงาน  มีการรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  เป็นลายลักษณ์อักษร   ที่สารมารถ
ตรวจสอบได้   เปิดโอกาสให้พ่อ  แม่  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเป็นประจำ  ได้แก่  การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  ของโรงเรียน  ประชุมผู้ปกครอง   ภาคเรียนละ  
2  ครั้ง   ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนภาคเรียนละ  1  ครั้ง   ประชุมครูและบุคลากรเดือนละ 1  ครั้ง ประชุม
ผู้บริหารอาทิตย์ละ 1 ครั้ง  ในการประชุม  มีวาระการประชุม และรายงานการประชุมอย่างชัดเจน  ได้รับการสนับสนุน
จากโรงพยาบาลวิชัยเวช มหาชัยและสามพราน   สาธารณสุขสามพราน   สถานีตำรวจสามพราน   สำนักงานบรรเทา 
สาธารณภัยสามพราน เทศบาลเมืองสามพราน และการนำเด็กไปเรียนรู้นอกสถานที่ในแหล่งเรียนรู้ภายนอก  และจาก
ภูมิปัญญาในท้องถิ่น  พร้อมกับไปร่วมงานกับชุมชนและหน่วยงานภายนอกเป็นประจำ  ได้แก่  งานประเพณีแห่เทียน
พรรษา  งานกฐิน ผ้าป่าวัดเดชานุสรณ์ ผู้บริหารได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบมาตรฐานในการประเมินตนเอง  3  มาตรฐาน  
จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)  นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ให้ความเห็นชอบและจัดส่งรายงานไปยังสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักศึกษาธิการจังหวัด
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นครปฐม  และนำผลการประเมินตนเองไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  โดยมีการประชุมร่วมกันทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องและนำข้อเสนอแนะของผู้เกี่ยวข้องไปพัฒนาการครูให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดประสบการณ์เด็กให้ดียิ่งขึ้น       
มาตรฐานที่ 3  โรงเรียนมีครูทั้งหมด  81  คน  มีครู  จำนวน 72  คน  คิดเป็นร้อยละ  88.88  จัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  มีการนิเทศการสอน  และสังเกตการณ์สอน  พบว่าครูจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้มีผลงานจากการทำโครงงานและงานประดิษฐ์ที่หลากหลาย
นำมาแสดง  ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่  สื่อที่ครูผลิต  หรือจัดหามา  ทีวี  สื่อจาก 
Youtube  ใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต  Wifi  ของโรงเรียนเชื่อมต่อกับทีวีดิจิตอล ครูมีเครื่องมือในการวัดและประเมิน  
และตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ บันทึกผลไว้ในสมุด ปพ. ตรวจการบ้าน  ใบงาน
แบบฝึกหัดและแจ้งผลการตรวจกลับแก่ผู้เรียน และผู้ปกครอง 

      3.แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  
        แผนปฏิบัติงานที่  1  จัดหาวิทยากร หรือส่งครูไปอบรมเกี่ยวกับการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
        แผนปฏิบัติงานที่  2  สำรวจชุมชน  เพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กมากข้ึน  ทั้งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น   
        แผนปฏิบัติงานที่  3  หาแนวทางทำความร่วมมือกับคณะครุศาสตร์  ในการพัฒนาครู  ให้ตรงกับความ
ต้องการของครู  เช่น  การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้   
       แผนปฏิบัติงานที่  4    จัดหาวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
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ส่วนที่ 3   
สรุปผลการพัฒนา 

 

1. จุดเด่น  
ด้านคร ู
    1) จัดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อพัฒนาการผู้เรียน 
    2) ปลูกฝังเด็กให้มีระเบียบวินัย   มีมารยาทงาม 
    3) ครูมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน 
    4) มีการทำงานร่วมกันเป็นทีม 
    5) จบการศึกษาตรงตามวิชาที่สอน 
    6) ดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนทั่วถึง 
    7) เป็นแบบอย่างท่ีดีของผู้เรียน 
    8) พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ/อบรม/ศึกษาดูงาน/ติดตามข่าวสาร ข้อมูลใหม่ๆมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง

ผู้ปกครอง  ชุมชน และผู้เรียน 
 
ด้านผู้บริหาร 
    1) ผู้บริหารมีมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ   
    2) ผู้บริหารมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการศึกษา 
    3) มีวิสัยทัศน์และภาวะผู้นำทั้งด้านวิชาการและการบริหาร 
    4) มีคุณธรรมจริยธรรม  มีเมตตา 
    5) มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
    6) สร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรในโรงเรียนอย่างทั่วถึง 
    7) ผู้บริหารมีความตระหนักและส่งเสริมให้ครูปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 
    8) มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครอง/ชุมชน/ผู้เรียน 
 ด้านผู้เรียน 

   1) ยิ้มแย้ม ร่าเริง  แจ่มใส 
   2) มีระเบียบวินัย  รับผิดชอบ  ซื่อสัตย์ ขยันและอดทน 
   3) มีมารยาทที่ดี ไหว้สวย 
   4) มีนิสัยรักความสะอาด 
   5) มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
   6) ช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชน์ แบ่งปันน้ำใจ 
   7) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
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ด้านสถานศึกษา 
    1) การบริหารงบประมาณโปร่งใสตรวจสอบได้ 
    2) จัดองค์กร/โครงสร้างการบริหารงานโดยบุคลากรมีส่วนร่วม 
    3) มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจำปี 
    4) มีระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีที่ทันสมัย  
    5) ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน 
    6) ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง เข้ารับการอบรม 
    7) ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนให้ผู้ปกครองและชุมชนทราบ 
    8) การเรียนการสอนเหมาะสมกับพัฒนาการ/ความต้องการของผู้เรียน 
    9) ส่งเสริม/จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เหมาะกับศักยภาพและความต้องการของผู้เรียน 
    10)จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะชีวิตของผู้เรียน 
    11) จัดกิจกรรมที่สร้างจิตสาธารณะให้แก่ผู้เรียน 
 

   2) จุดที่ควรพัฒนา 

  ด้านคร ู
     1) ใช้สื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อนวัตกรรม 
     2) ศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในศตวรรษที่  21 
 
 ด้านผู้บริหาร 

1)  การกำกับติดตามงานทั้ง  4  ฝ่าย  โดยใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน
ให้ครูและบุคลากร  ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

 
 ด้านผู้เรียน 

1) การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2) การสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ 
3) การเรียนรู้ด้วยโครงงานและนวัตกรรม 

 
 ด้านสถานศึกษา 

1) พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในให้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2)  ส่งเสริมผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 
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 3)  แนวทางการพัฒนา 

ด้านคร ู
    1) อบรมการสร้างสื่อ ใช้สื่อเทคโนโลยี และสื่อนวัตกรรม 
    2) อบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 
    3) ครูผู้สอนได้รับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิควิธีและนวัตกรรมที่หลากหลายพัฒนา

ผู้เรียนให้มีประสบการณ์จริง การดำรงชีวิต การใช้ชีวิตประจำวัน 
 
ด้านผู้บริหาร 
    ดำเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง 
 
ด้านผู้เรียน 
1) ปลูกจิตสำนึกผู้เรียนโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
2) พัฒนาการสื่อสารทางด้านภาษาต่างประเทศ 
3) พัฒนาการสร้างนวัตกรรมและนำไปใช้ในชีวิต 
 
ด้านสถานศึกษา 
1) วางแผนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีคุณภาพเอ้ือต่อการเรียนรู้ปลอดภัย 
2) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้กระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ในรูปแบบการสอน 
   ที่หลากหลาย 

4. ความต้องการความช่วยเหลือ 

ด้านคร ู
  1) การผลิตสื่อและใช้สื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
  2) การปฐมพยาบาลเด็กเบื้องต้นอย่างถูกวิธีและ CPR 
  2) การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี  21 
ด้านผู้บริหาร 
  1) การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ด้านผู้เรียน 
1) การรักษาสุขภาพอนามัยและโภชนาการไม่ให้เกินเกณฑ์ 

 
ด้านสถานศึกษา 
   ไม่มี 
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ภาคผนวก 
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การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 

เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

    ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศกึษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมือ่วันท่ี 6 สิงหาคม 
พ.ศ. 2561 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการประกันคณุภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพตามกฎกระทรวง
การประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ จึงได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของ
โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปีการศึกษา 2562 ไว้ดังรายละเอยีดที่แนบท้ายประกาศ ต่อไปนี ้

 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับดีเลศิ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ ระดับดีเลศิ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับดีเลศิ 

มาตรฐานที่ 4 สร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนท่ีโดดเด่น ระดับดีเลศิ 

มาตรฐานที่ 5 การส่งเสริมนโยบายปฏิรูปการศึกษาและน้อมนำหลกัปรัชญา            
                 ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏบิัต ิ

ระดับดีเลศิ 

 

ประกาศ ณ วันท่ี   1   พฤษภาคม   พ.ศ. 2562 

 

 

 (นางสาวปรางศรี   พณิชยกุล) 

ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสุคนธีรวิทย ์
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มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียนสุคนธีรวิทย ์

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 
เป้าหมาย

ความสำเร็จ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

 

ระดับดีเลิศ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 

ดีเลิศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดีเลิศ 

 

 

 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

     (1) ผู้เรียนทุกคน/ร้อยละ 85 ของผู้เรียนช้ัน ป.1-ม.6 ผ่านการทดสอบการอ่านภาษาไทย ได้คะแนนร้อย
ละ70 ข้ึนไป ตามแบบการทดสอบการอ่าน ของแต่ละระดับช้ันท่ีโรงเรียนจัดทำขึ้น 

     (2) ผู้เรียนทุกคน/ร้อยละ 85 ของผู้เรียนช้ัน ป.1-ม.6 ผ่านการทดสอบการอ่านภาษาอังกฤษ ได้คะแนน
ร้อยละ 65 ข้ึนไป ตามแบบการทดสอบการอ่าน ของแตล่ะระดับช้ัน 

ที่โรงเรียนจดัทำขึ้น 

     (3) ผู้เรียนทุกคน/ร้อยละ 85 ของผู้เรียนช้ัน ป.1-ม.6 ผ่านการทดสอบการเขียน ได้คะแนนร้อยละ 60 
ขึ้นไปตามแบบทดสอบการเขียนท่ีโรงเรียนจัดทำขึ้น 

     (4) ผู้เรียนทุกคน/ร้อยละ 85 ของผู้เรียนสามารถนำเสนอช้ินงาน และตอบคำถามเกี่ยวกับช้ินงานที่
ตนเองปฏิบัตไิดไ้ม่ต่ำกว่าระดับคณุภาพ 3 จาก 5 ระดับ ในการประเมินผลการนำเสนอช้ินงานอย่างน้อย 2 
ช้ิน/ภาคเรียน 

     (5) ผู้เรียนทุกคน/ร้อยละ 85 ของผู้เรียนช้ัน ป.1-ม.6 ผ่านการทดสอบทักษะการคิดคำนวณ ไดค้ะแนน
ร้อยละ 60 ข้ึนไป ตามแผนทดสอบแต่ละระดับชั้น ตามมาตรฐาน/ตวัช้ีวัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

2) มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

     (1) ผู้เรียนทุกคน/ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีคสามารถในการคดิ จำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตรต่รอง 
พิจารณาอยา่งรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

     (2) ผู้เรียนทุกคน/ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีการแลกเปลีย่นความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

อย่างมีเหตผุล 

3) มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 
เป้าหมาย

ความสำเร็จ 

     (1) ผู้เรียนทุกคน/ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  

 

ดีเลิศ 

 

 

ดีเลิศ 

 

 

 

 

ดีเลิศ 

     (2) ผู้เรียนทุกคน/ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่นำนวัตกรรมมาใช้และเผยแพร่ 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร          

     (1) ผู้เรียนทุกคน/ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

เพื่อการเรยีนรู ้

     (2) ผู้เรียนทุกคน/ร้อยละ 85 ของผู้เรียน ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศอย่างสร้างสรรค ์

และมีคณุธรรม 

5) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนตามหลักสูตรสถานศึกษา    

     (1) ผู้เรียนทุกคน/ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนตามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษากำหนด ไม่ตำ่
กว่าระดับ 3 

 

 

 

 

ดีเลิศ 

 

 

 

 

ระดับดีเลิศ 

 

ดีเลิศ 

 

 

 

ดีเลิศ 

 

     (2) ผู้เรียนทุกคน/ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่มผีลการทดสอบระดบัชาติ สูงกว่าค่าเฉลีย่ระดับประเทศ 

6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตี่องานอาชีพ 

     (1) ผู้เรียนทุกคน/ร้อยละ 85 ของนักเรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ 

     (2) ผู้เรียนทุกคน/ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหรืออาชีพ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเปน็ไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  

     (1) ผู้เรียนทุกคน/ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมนิคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่
สถานศึกษากำหนด 

     (2) ผู้เรียนทุกคน/ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่มีคา่นิยมพื้นฐาน 8 ประการ 

2) มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มสี่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปัญญาไทย  

     (1) ผู้เรียนทุกคน/ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่มีความภูมิใจในท้องถิ่นและเห็นคุณค่าของความเป็นไทย 

     (2) ผู้เรียนทุกคน/ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่มีค่านยิม 

3) มีการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 
เป้าหมาย

ความสำเร็จ 

     (1) ผู้เรียนทุกคน/ร้อยละ 85 ของผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน
เพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณ ี

 

 

 

ดีเลิศ 

 

 

ดีเลิศ 

4) มีสุขภาวะทางร่างกายและจติสงัคม 

     (1) ผู้เรยีนทุกคน/ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่สุขภาวะร่างกายตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

     (2) ผู้เรียนทุกคน/ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่ผูร้ักษาสุขภาพกาย สขุภาพจิต อารมณ์ สังคม และกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม อยูร่่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ไมม่ีความขัดแย้ง  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 

ระดับดีเลิศ 

2.1 มีเป้าหมายวสิัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน  ดีเลิศ 

 

 

ดีเลิศ 

     1) สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสยัทัศน์ พันธกิจ ชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ระดับดีเลิศ 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา 

     1) มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนำแผนไปปฏิบัติ มีการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล ปรับปรุงงาน ระดับดเีลิศ 

     2) มีการจัดบริหารอัตรากำลังทรัพยากรทางการศึกษา ระดับดีเลิศ 

     3) มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีนและการนิเทศภายใน ระดบัดีเลิศ  

 

ดีเลิศ 

 

 

 

 

 

ดีเลิศ 

 

 

     4) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มสี่วนร่วมวางแผน ปรับปรุงพัฒนาการศึกษา ระดับดีเลิศ 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบดา้นตามหลกัสูตรสถานศึกษา  

และทุกกลุม่เป้าหมาย 

     1) มีหลักสูตรสถานศึกษา และกิจกรรมเสริมหลักสตูรที่เน้นผู้เรยีนรอบด้าน เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง ระดับดี
เลิศ 

     2) มีการนำหลักสูตรไปใช้ และการประเมินผลหลักสูตรการปรับเปลี่ยนหลักสตูร  

ระดับดีเลศิ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

     1) ครูบุคลากร ร้อยละ 90 ไดร้ับการอบรมตรงตามหรือสอดคลอ้งกับหน้าท่ีที่ปฏิบัติ 

อย่างน้อย 20 ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา ระดับดเีลิศ 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 
เป้าหมาย

ความสำเร็จ 

     2) ครูบุคลากร ร้อยละ 90 พัฒนากลวิธี/เทคนิคการสอนอย่างน้อย 2 รูปแบบ ระดับดเีลศิ  

 

 

ดีเลิศ 

 

 

 

ดีเลิศ 

     3) สถานศึกษานำชุมชนการเรยีนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานละการเรียนรู้ของผู้เรยีน อย่างน้อย 
5 เรื่องต่อป ีระดับดีเลศิ 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่อื้อต่อการจดัการเรยีนรู้อย่างมีคณุภาพ 

     1) โรงเรียนมสีภาพแวดล้อมรม่รื่น ปลอดภัยมีแหล่งพักผ่อนเพียงพอสำหรับนักเรยีน 

และมีแหล่งสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงได้ง่าย ระดับดีเลิศ 

     2) โรงเรียนมีห้องสมุด ห้องปฏิบัติการเพียงพอ ระดับดีเลศิ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจดัการและการจัดการเรยีนรู้ 

     1) โรงเรียนมรีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศสนบัสนุนการบริหารจดัการและการเรียนรู้ 

อย่างเพียงพอและใช้ประโยชน์เตม็ศักยภาพ ระดับดเีลิศ 

     2) โรงเรียนจัดให้ทุกห้องเรียนเป็น Smart Classroom และใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า  

ระดับดีเลศิ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 

ระดับดีเลิศ 

3.1 จัดการเรยีนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ดีเลิศ 

 

 

 

 

 

 

ดีเลิศ 

     1) ครูทุกคน/ร้อยละ 85 ของครูวิเคราะห์ข้อมลูผูเ้รียนเป็นรายบุคคลและนำผลจากการวิเคราะหม์าใช้ใน
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ และจัดทำแผนการจัดการเรยีนรู้ ระดับดีเลิศ 

     2) ครูทุกคน/ร้อยละ 85 ของครูจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ามมาตรฐาน ตัวช้ีวัดของหลักสตูรสถานศกึษาที่
เน้นใหผู้้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์คดิสร้างสรรค์ ฯลฯ และการปฏิบัตจิริงผ่านการทำ
โครงงาน/กิจกรรม/การฝึกปฏิบตัิในสถานการณ์จริง และนักเรยีนขยายความคิดนำไปใช้ชีวิตได้ ระดับดีเลิศ 

3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้ 

     1) ครูทุกคน/ร้อยละ 85 ของครูพัฒนาและใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ระดับดีเลศิ 

     2) ครูทุกคน/ร้อยละ 85 ของครูที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่สอดคล้องกับสาระที่สอนสร้างแรงจูงใจให้
นักเรียนสนุกในการเรียนรู้ ระดับดเีลิศ 

 

 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  



SAR หน้า 85 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 
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ความสำเร็จ 

     1) ครูทุกคน/ร้อยละ 85 ของครู มีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นการมีปฏิสมัพันธ์ 

เชิงบวก เช่น บุคลิกภาพของครู บรรยากาศในช้ันเรียนท่ีส่งเสรมิให้เรียนรูร้่วมกันอย่างมีความสุข ระดบัดีเลิศ 

ดีเลิศ 

 

 

 

ดีเลิศ 

 

 

 

ดีเลิศ 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรยีนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรยีน 

     1) ครูทุกคน/ร้อยละ 85 ของครู มีการตรวจสอบ และประเมินคณุภาพ การจัดการเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือ 
และวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมตามสภาพจริง ระดับดเีลศิ 

     2) ครูทุกคน/ร้อยละ 85 ของครู ท่ีนำผลการประเมินผลพัฒนาการเรยีนรู้ ระดับดเีลิศ 

3.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ขอ้มูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู ้

     1) ครูทุกคน/ร้อยละ 85 ของครูร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และข้อมลูป้อนกลบั เพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาการจดัการเรียนรู้ ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 4 สร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่โดดเด่น ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 5 การส่งเสริมนโยบายปฏิรูปการศึกษาและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงสู่การ
ปฏิบัต ิ

 

ระดับดีเลิศ 
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