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คำนำ 

ด้วยกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา  ปีพุทธศักราช 2562  ข้อที่2 “การประกันคุณภาพ

การศึกษา” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

แต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่

สถานศึกษาจัดขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้น

สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือ

หน่วยงานที่กำกับดูแลในส่วนข้อที่3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาโดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและ

ประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด  พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้จัดให้มีการประเมินผลและ

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล

สถานศึกษาเป็นประจำทุกปี   เพ่ือให้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาช่วยเหลือและแนะนำ

สถานศึกษา เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2542และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2)  

ปีพุทธศักราช 2545   หมวดที่6  มาตราที่48  ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง

ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อต้นสั งกัด   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อ

สาธารณชนเพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  โดย

สถานศึกษาจะต้องดำเนินการประกันคุณภาพภายในให้แล้วเสร็จก่อน 

ทางโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ได้ดำเนินการประเมินตนเองและจัดทำรายงานประจำปี(SAR)ประจำปีการศึกษา2562  

เพ่ือเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  รายงานผลการจัดการศึกษาและการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในปีที่ผ่านมา  เพ่ือ

เปิดเผยต่อสาธารณชนต่อไปและ ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน  ที่ให้ข้อมูลในการ

ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นอย่างดี จนทำให้การจัดทำรายงานประจำปี(SAR)  สำเร็จลุล่วงในครั้งนี้   

 
                          (นายมนต์ชัย    มั่นวศิน)  

                                                                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปของผู้บริหาร 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 

 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์  รหัส 173100047   ที่ตั้งเลขที่  304 หมู่ 8 ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม  73110   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   โทรศัพท์ 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 เตรียมอนุบาล ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  
จำนวนนักเรียน 2,459 คน   จำนวนบุคลากรโรงเรียน 137 คน 
ตอนที่ 2 การนำเสนอผลการประเมินตนเอง 
ระดับขั้นพื้นฐาน 
 1) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
           2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ 
          2.1 มาตรฐานที่ 1  

    1) สมุดบันทึกการอ่าน 

    2) ผลงานของนักเรียน เช่น โครงงาน ศิลปะ เกียรติบัตรรางวัลการแข่งขัน 

    3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระฯ ของโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 

    4) รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (RT /NT /O-NET) ปีการศึกษา 2562 

    5) แบบทดสอบต่าง ๆ และแบบทดสอบการอ่าน คิด วิเคราะห์ 

    6) แบบฝึกต่าง ๆ 

    7) แบบสรุปผลการประเมินทักษะความสามารถในการอ่าน การเขียน ของนักเรียนระดับชั้น 

        ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

    8) รายงานผลการตรวจสุขภาพของนักเรียนทุกคน บันทึกสถิติสำหรับห้องพยาบาลและรายงานการตรวจสารเสพติด 

    9) แบบสรุปผลการประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

10) แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนเกียรติบัตรนักเรียนที่มีคุณธรรมด้านต่าง ๆ 

11) แบบบันทึกการเข้าใช้ห้องคอมพิวเตอร์  

12) โล่รางวัล  เกียรติบัตร  ผลการแข่งขันจากภายนอก 

13) โครงการพลังอ่านสร้างสรรค์ปัญญา , โครงการส่งเสริมสร้างสรรค์สืบสานความเป็นไทย , โครงการจุดประกาย

ความคิดด้วยวิทยาศาสตร์ , โครงการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย , โครงการเปิดโลกกว้างทางคณิตศาสตร์ 

, โครงการอาชีพสร้างค่าเทคโนโลยีพัฒนาคุณภาพคน  ,  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ,  โครงการ

กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี , โครงการคุณธรรมส่องทางเสริมสร้างปัญญา , โครงการส่งเสริมคุณธรรมรักความเป็นไทย , 

โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต  โครงการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน , โครงการสร้างศิลป์สร้างสรรค์ , 

โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยและความประพฤติ ,  โครงการแบ่งปันน้ำใจรักสิ่งแวดล้อม 

mailto:sukhon@sukhon.ac.th
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  2.2 มาตรฐานที่ 2   

                1) หลักสูตรสถานศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2562    

                2) สื่อและสื่อเทคโนโลยี 

                3) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสามปี 2560-62 

                4) แผนปฏิบัติการประจำปี    

                5) รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน    

                6) โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 

                7) วาระการประชุมและรายงานการประชุม 

                8) หนังสือให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการโรงเรียน เรื่องการประเมินคุณภาพภายใน 

    สถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 

                9) รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา2559 - 2562 

               10) ปฏิทินปฏิบัติงาน 

               11) เครื่องมือการประเมินภายในระดับข้ันพ้ืนฐาน ตามมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ 

               12) คำสั่งของโรงเรียน 

              13) หนังสือเชิญวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น 

               14) สภาพแวดล้อมในโรงเรียน 

               15) โล่รางวัล / ถ้วยรางวัล / เกียรติบัตร 

  16) แฟ้มสะสมผลงานครู Portfolio 

             2.3 มาตรฐานที่ 3   

                1) แผนการจัดการเรียนรู้   

                2) วิจัยในชั้นเรียน 

                3) สภาพแวดล้อมในห้องเรียน 

                4) เกียรติบัตร 

                5) สื่อที่ครูผลิต 

                6) ใบงาน / ใบความรู้    

                7) บันทึกหลังสอน 

       8) ภาพแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและสื่อเทคโนโลยี 

       9) นิเทศการสอน 

       10) เอกสารการ ปพ.1 / ปพ.5 / ปพ.6 /  ปพ.8 

               3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้ระดับคุณภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ 
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3.1  แผนปฏิบัติงานที่  1   จัดหาวิทยากร หรือส่งครูไปอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 
3.2  แผนปฏิบัติงานที่  2   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาไทยภาษาอังกฤษ  สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.3  แผนปฏิบัติงานที่  3   จัดระบบการบริหารและการจัดการศึกษาให้เป็นระบบอย่างยั่งยืนและดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่องตลอดไป 
             4) นวัตกรรม/แบบอย่างท่ีดี   
                  4.1โรงเรียนสุคนธีรวิทย์  ได้จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เพ่ือแก้ปัญหานักเรียนที่มีผล

สอบ โอเน็ตต่ำกว่าระดับประเทศและยกระดับผลสัมฤทธิ์ ด้านการอ่าน การเขียน ทักษะการคิดคำนวณ รายวิชา

คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งผลให้การเรียนของปี

การศึกษา  2562  นักเรียนมีผลทดสอบโอเน็ตสูงกว่าระดับประเทศ    

           5) ความโดดเด่นของสถานศึกษา 

5.1  โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ จัดโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยและความประพฤติ ทำให้นักเรียนรู้จักหน้าที่ของตนเอง  ใน
การมาเรียน  นั่งเรียน  ทำกิจกรรม   มีระเบียบวินัย  ในการเดิน   เข้าแถว  การรอคอย  จนกลายเป็นอัตลักษณ์ของ
ผู้เรียนที่เห็นได้ชัดเจน   กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม  โดยนักเรียนได้เข้าค่ายคุณธรรมสองคืน  สามวัน   มีพระ
วิทยากรให้การอบรม  จัดเป็นประจำทุกปีการศึกษา 
5.2 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์  จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำและ
ส่งเสริมนักเรียนที่มีผลการเรียนดีให้มีความรอบรู้มากขึ้น ค้นคว้าหาความรู้ในเกณฑ์ที่ดีและผลการสอบระดับชาติ มี
คะแนนเฉลี่ยสุงกว่าระดับชาติ  ระดับสังกัด และระดับจังหวัดได้รับการจัดอันดับที่ 89 ของประเทศ ที่ได้จากการนำผล
การสอบ O-NET ทั่วประเทศนำมาเรียงลำดับ 
           6) โรงเรียนได้ดำเนนิงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
 6.1 การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด        

6.2 การจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การอาชีพและการมีงานทำฝึกและปฏิบัติจริงด้านทักษะอาชีพ 
6.3 การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีการ Active Learning 
6.4 การจัดการเรียนการสอน เพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน Coding 
6.5 การพัฒนาครูให้มีความชำนาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์ 
6.6 การจัดการเรียนรู้ด้วย STEM   Education 
 6.1 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM   Education  
 6.2 สถานศึกษามีนวัตกรรมจากการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM   Education 
6.7 การเรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือใช้ในการสื่อสารและเพ่ิมทักษะสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
6.8 การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) 
6.9 การส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ภาษาอ่ืน 

  
     ลงนาม....................................................ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

     (นายมนต์ชัย   มั่นวศิน) 
                     5  พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐาน 

1. ข้อมูลพื้นฐาน 
1.1  โรงเรียนสุคนธีรวิทย์     รหัสโรงเรียน  1173100047    
   เลขที ่ 304 หมู่ 8 ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน   โทรศัพท์ 034-325-782 ,034-325-783 , 034-325-784   โทรสาร 034-325-785   
E-mail: sukhon@sukhon.ac.th ได้รับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2545 เปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล 
ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียน 2,459 คน จำนวนบุคลากรโรงเรียน 137 คน 

ลักษณะผู้รับใบอนุญาต  
   บุคคลธรรมดา 

 นิติบุคคล 
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด/บริษัท 
 มูลนิธิในพุทธศาสนา/การกุศลของวัด 
 มูลนิธิในคริสต์ศาสนา 
 มูลนิธิในศาสนาอิสลาม 
 อ่ืน ๆ  (ระบุ).................................     

ประเภทโรงเรียน 
   ประเภทโรงเรียนในระบบ 

   สามัญศึกษา 
    การกุศลของวัด 
    การศึกษาพิเศษ 
    การศึกษาสงเคราะห์ 
    ในพระราชูปถัมภ์  
    สามัญปกติ 
    อิสลามควบคู่สามัญ  
การจัดการเรียนการสอน 

   ปกติ  (สามัญศึกษา) 
   English  Program   ได้รับอนุญาตเมื่อ................................................... 

 
   
 
 
 
 
 
 แผนที่สำหรับการเดินทางมาโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ แผนผังโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 
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จำนวนห้องเรียน / ผู้เรียนจำแนกตามระดับที่เปิดสอน 
 

ระดับที่เปิดสอน 
จำนวนห้องเรียน 

จำนวนผู้เรียน
ปกติ  

จำนวนผู้เรียนที่มี
ความต้องการ

พิเศษ 
รวมจำนวน

ผู้เรียน 
ห้องเรียนปกติ ห้องเรียน EP ชาย หญิง ชาย หญิง 

ระดับก่อนประถมศึกษา - - - - - - 
อนุบาลปีที ่1 3 - 47 47 - - 94 
อนุบาลปีที ่2 3 - 50 51 - - 101 
อนุบาลปีที ่3 3 - 60 58 - - 118 

รวม 9  157 156   313 
ระดับประถมศึกษา - - - - - - - 
ประถมศึกษาปีที่ 1 4 - 91 71 - - 162 
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 - 84 68 - - 152 
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 - 68 72 - - 140 
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 - 73 55 - - 128 
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 - 84 56 - - 140 
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 - 81 76 - - 157 

รวม 24  481 398   879 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - - - - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 - 120 124 - - 244 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 - 120 111 - - 231 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 6 - 132 144 - - 276 

รวม 18  372 379   751 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - - - - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 - 85 97 - - 182 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 - 76 97 - - 173 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 - 69 87 - - 156 

รวม 12 - 230 281 - - 511 
รวมทั้งสิ้น 63  1,240 1,214   2,454 
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----------------------------- 

รองผู้อำนวยการ 

ฝ่ายวิชาการ 

รองผู้อำนวยการ 

ฝ่ายกิจการนักเรียน 

รองผู้อำนวยการ 

ฝ่ายงบประมาณ 

รองผู้อำนวยการ 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 

แผนกอนุบาล 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 

แผนกประถมศึกษา 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 

แผนกมัธยมศึกษา 

   โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

1. งานพัฒนาหลักสูตร 

   การเรียนการสอน 

2. งานการเรียนการสอน 

3. งานนิเทศการสอน 

4. งานส่งเสริมวิชาการ 

5. งานทะเบียน 

6. งานวัดผล 

7. งานวิจัยช้ันเรียน 

๘. งานห้องสมดุ 

      

  

  

  

  

  

     

คณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

ผู้จัดการโรงเรียน 

ผู้รับใบอนุญาต 

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
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 นางสาวสายหยุด   น้อยพิทักษ์   
ผู้จัดการโรงเรียน 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี (ค.บ.) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ระยะเวลาท างาน 14 ปี  
โทรศัพท์ 089-616-3147    E-mail: Sukhon@Sukhon.ac.th 

 นายมนต์ชัย   ม่ันวศิน   
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (ศศ.ม.)  การบริหารการศึกษา 
ระยะเวลาท างาน 14 ปี 
โทรศัพท์ 086-028-0798  E-mail: Monchai0798@gmail.com 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรางศรี    พณิชยกุล     
ผู้รับใบอนุญาต 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก (Ed.D) หลักสูตรการสอนและภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
เริ่มรับต าแหน่งเมื่อปี พ.ศ. 2549   ระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่ง  14 ปี    
โทรศัพท์   0-3432-5872-5    E-mail: Sukhon@Sukhon.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 นางก ษณา   ม่ันวศิน   
รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (ศศ.ม.)  การบริหารการศึกษา 
ระยะเวลาท างาน 14 ปี 
โทรศัพท์ 095-675-4404  E-mail Kris.monwasin@gmail.com 

 นายทินก ต  พณิชยกุล    
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (ศศ.ม.)  การบริหารการศึกษา 
ระยะเวลาท างาน 14 ปี   
โทรศัพท์   092-351-6152 E-mail tinnkrit sun@hotmail.com 

คณะผู้บริหารโรงเรียนสุคนธีรวิทย ์
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 นายธนิต   พณิชยกุล   
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจการจัดการคุณภาพ 
ระยะเวลาท างาน 6 ปี 
โทรศัพท์ 080-028-0798  E-mail: Sukhon@Sukhon.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นางสาวศุภมาส   พณิชยกุล     
รองผู้อ านวยการฝ่ายงบประมาณและผู้ช่วยผู้อ านวยการแผนกอนุบาล 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (ศศ.ม.)  การบริหารการศึกษา 
ระยะเวลาท างาน 6   ปี 

 

  นางสาวขนิษฐา    ทองสมเพียร    
ผู้ช่วยผู้อ านวยการแผนกประถมศึกษา 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี (ค.บ.)  วิชาเอกประถมศึกษา 
ระยะเวลาท างาน 14 ปี 
โทรศัพท์ 082-7490119  E-mail: Sukhon@Sukhon.ac.th 

 นางสิริรัตน์    เยาวนนท์      
ผู้ช่วยผู้อ านวยการแผนกมัธยมศึกษา 

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี (ศศ.บ.)  วิชาเอกภาษาไทย 
ระยะเวลาท างาน 11 ปี  
โทรศัพท์ 086-166-6350  E-mail: Sukhon@Sukhon.ac.th 

นายพรพจน์  พ กษานันท์ 

นายทะเบียน 

วุฒิการศึกษา สูงสุดปริญญาตรี 

ระยะเวลาทำงาน 5 ปี 

โทรศัพท์  087-360-0939  E-mail : Sukhon.ac.th 
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1.3  จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา   
  1.3.1 สรุปจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตำแหน่ง 

ประเภท/ตำแหน่ง 
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวม 
ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      
- ผู้รับใบอนุญาต - - - 1 1 
- ผู้จัดการ - 1 - - 1 
- ผู้อำนวยการ - - 1 - 1 
- รอง/ผู้อำนวยการ - 1 3 - 4 

รวม - 2 4 1 7 
2. ผู้สอนการศึกษาปฐมวัย      

- ครูบรรจ ุ - 28 - - 28 
- ครูต่างชาต ิ - 1 - - 1 

3. ผู้สอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   -   
ระดับประถมศึกษา   -   

- ครูบรรจ ุ - 43 - - 43 
- ครูต่างชาต ิ - 7 - - 7 

ระดับมัธยมศึกษา   -   
- ครูบรรจ ุ - 40 5 - 45 
- ครูต่างชาติ  - 4 - - 4 

รวม - 44 5 - 49 
4. บุคลากรทางการศึกษา      

- เจ้าหน้าท่ี - 2 - - 2 
5.อื่น ๆ (ระบุ)... - - - - - 

รวม  2 - - 2 
รวมท้ังสิ้น  134 9 1 137 

สรุปอัตราส่วน 
 ระดับปฐมวัย 

จำนวนผู้เรียนต่อครู    30 :  2 
จำนวนผู้เรียนต่อห้อง  30. : 1 

 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ระดับประถมศึกษา 

จำนวนผู้เรียนต่อครู    35 :  2 
จำนวนผู้เรียนต่อห้อง  35 :  1 

  ระดับมัธยมศึกษา 
จำนวนผู้เรียนต่อครู    40 : 2 
จำนวนผู้เรียนต่อห้อง  40 : 1 
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 1.3.2  สรุปจำนวนครูผู้สอน จำแนกตามระดับและกลุ่มสาระการเรียนรู ้  

   กรณีที่ 1  ครูสอนหลายระดับชั้นให้กรอกข้อมูลในระดับท่ีมีจำนวนช่ัวโมงสอนมากท่ีสดุ 
   กรณีที่ 2  ครูที่จบวิชาเอกการประถมศึกษาถือว่าตรงเอกสามารถสอนได้ในทุกวิชา ในระดับประถมศึกษา 

ระดับ/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวนครูผู้สอน 

ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
ตรงเอก ไม่ตรงเอก ตรงเอก  ไม่ตรงเอก ตรงเอก ไม่ตรงเอก 

ปฐมวัย 28 - - - - - 
ภาษาไทย - - 7 - 5 - 
คณิตศาสตร ์ - - 8 - 7 - 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 6 - 9 - 
สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม - - 5 - 4 - 
สุขศึกษาและพลศึกษา - - 7 - 4 - 
ศิลปะ - - 4 - 5 - 
การงานอาชีพ - - 2 - 2 - 
ภาษาต่างประเทศ - - 5 - 5 2 

   
 
 
  

  1.3.3  สรุปจำนวนครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
จำนวนครูผู้สอน 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

  กิจกรรมนักเรียน 82 92 
- ลูกเสือ 5 22 
- เนตรนารี 31 22 
- ยุวกาชาด - - 
- ผู้บำเพ็ญประโยชน์ - - 
- รักษาดินแดน (รด.) - - 
- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 46 48 
- อ่ืน ๆ...ให้ระบุ - - 

   กิจกรรมแนะแนว 31 20 
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 24 30 
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   1.3.4   สรุปจำนวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ 

ลูกเสือ/เนตรนาร ี
/ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 

จำนวน
ผู้บังคับบัญชา 

จำนวนวุฒิทางลูกเสือ การจัดต้ังกองลูกเสือ 

มีวุฒิ ไม่มีวุฒิ จัดต้ัง ไม่จัดต้ัง 

ลูกเสือ เนตรนารี สำรอง 15 15 -  - 
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ  20 20 -  - 
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 45 45 -  - 
ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ - - - - - 
ยุวกาชาด - - - - - 
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ - - - - - 

รวม 80 80 - 3 - 
 
 
 
 
 

   1.3.5  สรุปจำนวนครูที่ทำหน้าที่คัดกรองและนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
                 (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนร่วม) 
 

จำนวนครูที่ทำหน้าท่ีคัดกรอง จำนวนนักเรียนพิเศษ 

เข้ารับ 
การอบรม 

หน่วยงานท่ีเข้ารับการอบรม 
ครูที่ไดร้ับการขึ้นทะเบียน 

เป็นผู้คัดกรองของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ครูที่ไดร้ับเงิน
เพิ่มพิเศษ 
(พ.ค.ก.) 

ทั้งหมด 
ขึ้น

ทะเบียน 
ไม่ขึ้น

ทะเบียน 

- 1.              - - - - - - 
- 2.              - - - - - - 
- 3.   เพิ่มได ้ - - - - - 

 
 
 
  1.3.6 สรุปจำนวนครูที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม 
 

จำนวนครูที่เข้ารับ 
การอบรม 

หน่วยงานที่เข้ารับการอบรม ปี พ.ศ.2562 

2 ท่าน 1. มูลนิธิยุวพัฒน์ 2562 
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2. ข้อมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ปรัชญา นำพัฒนาการ  ผสานการเรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม 
วิสัยทัศน์  ภายในปีการศึกษา2560-2562โรงเรียนสุคนธีรวิทย์เป็นสถานศึกษาชั้นนำ 

เลิศล้ำทางวิชาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นตาม
หลักสูตร ใช้หลักธรรมนำชีวิต สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสาธารณะ สภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
โดยครูและบุคลากรมืออาชีพ 
 

พันธกิจ โรงเรียนกำหนดพันธกิจตอบสนองปรัชญาและวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ดังนี้ 
1. พัฒนาผู้เรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสร้างสมรรถนะสำคัญ 
การอ่าน คิด วิเคราะห์และผลการทดสอบระดับชาติ 
2. ส่งเสริมผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ของโรงเรียน 
4. ส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีมีสุนทรียภาพ ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน 
อย่างมีความสุข 
6. พัฒนาการบริหารเชิงกลยุทธ์ โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมและสร้างภาคี
เครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
7. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพโรงเรียนและท้องถิ่น 
8. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติงานได้ 
อย่างมีคุณภาพ 
9. พัฒนาการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
10. พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก 
11. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
12. พัฒนาการประกันคุณภาพภายใน โดยใช้ระบบบริหารคุณภาพ 
(PDCA) เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
13. ส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียนให้โดดเด่น 
14.จัดกิจกรรมพิเศษตามนโยบายจุดเน้นตามแนวปฏิรูปการศึกษา 
ในศตวรรษท่ี 21 และแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

เป้าหมาย 1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสมรรถนะสำคัญ การอ่าน  
   คิดวิเคราะห์และผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น 
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2.ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม    
   มีประสิทธิภาพ 
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   ของโรงเรียน 
4. ผู้เรียนปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม 
   ของไทย 
5. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน 
   อย่างมีความสุข 
6. มีระบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมและสร้าง 
    ภาคีเครือข่ายเพ่ือการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
7. มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสมกับสภาพโรงเรียนและท้องถิ่น 
8. ครูและบุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ 
9. การบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
10.โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาที่เอ้ือต่อ 
    การเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก 
11.ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
12.โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยใช้ระบบ 
    บริหารคุณภาพ(PDCA) เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
13.ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น 
14.โรงเรียนจัดกิจกรรมพิเศษบรรลุตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา 
    ศตวรรษท่ี 21 และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
               ตามท่ีโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กำหนด 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของ  
              โรงเรียนสุคนธีรวทิย์ให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
              เป็นสำคัญ 
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียนให้โดดเด่น 
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21  
             และน้อมนำหลักของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนในสถานศึกษา    
             นำไปสู่สถานศึกษาพอเพียง  

เอกลักษณ์ จัดการศึกษาเด่น  เน้นคุณภาพผู้เรียน 

อัตลักษณ์ มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ 
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3. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของโรงเรียน โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

สอดคล้อง
กับ

ยุทธศาส
ตร์ สช. 

 

สอดคล้องกับตัวชี้วดั
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จำนวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        
ยุทธศาสตร์ ที ่1 
พัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน 
เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 

ทางวิชาการ 

1. โครงการพลังอ่าน
สร้างสรรค์ปัญญา 

85 ดีเลิศ 100 ยอดเยี่ยม 1.1 1 1.มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสาร  
และการคิดคำนวณ 

2. โครงการส่งเสริมการ
อ่าน 

85 ดีเลิศ 99.93 ยอดเยี่ยม 1.1 1 1.มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสาร  
และการคิดคำนวณ 

3. โครงการเปิดโลกกวา้ง
ทางคณิตศาสตร์ 

85 ดีเลิศ 88.41 ดีเลิศ 1.1 1 1.มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสาร  
และการคิดคำนวณ 

4. โครงการส่งเสริมการ
เรียนวิทยาศาสตร์ 

85 ดีเลิศ 97.83 ยอดเยี่ยม 1.1 1 2.มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

5. โครงการเปิดโลกทัศน์
ทางวิทยาศาสตร์ 

85 ดีเลิศ 95.35 ยอดเยี่ยม 1.1 1 2.มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

6. โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษา 
 
 

85 ดีเลิศ 94.01 ยอดเยี่ยม 1.1 1 3.มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

7. โครงการนวัตกรรม
สร้างค่าเทคโนโลยีพัฒนา
คุณภาพคน 

85 ดีเลิศ 98.53 ยอดเยี่ยม 1.1 1 3.มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 
4.มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร          

8. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

 

85 ดีเลิศ 97.57 ยอดเยี่ยม 1.1 1 5.มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา    

9. โครงการทักษะอาชีพ
พัฒนาคน พัฒนาชาต ิตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพยีง 
 

85 ดีเลิศ 87.16 ดีเลิศ 1.1 1 6.มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน  
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

10. โครงการพัฒนาภาษา
ก้าวหน้าสู่สากล 

85 ดีเลิศ 94.33 ยอดเยี่ยม 1.1 1 1.มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสาร  
และการคิดคำนวณ 

11. โครงการ  
Fun Language 

85 ดีเลิศ 99.08 ยอดเยี่ยม 1.1 1 1.มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสาร  
และการคิดคำนวณ 

12. โครงการ 
MINI   EP 

85 ดีเลิศ 98.46 ยอดเยี่ยม 1.1 1 1.มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสาร  
และการคิดคำนวณ 

13. โครงการเปิดประตูสู่
แดนมังกร 

85 ดีเลิศ 87.19 ดีเลิศ 1.1 1 1.มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสาร  
และการคิดคำนวณ 
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ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของโรงเรียน โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

สอดคล้อง
กับ

ยุทธศาส
ตร์ สช. 

 

สอดคล้องกับตัวชี้วดั
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จำนวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        
ยุทธศาสตร์ ที ่2 
 พัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน 
ให้มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

1. โครงการสร้างศิลป์ 
สร้างสรรค์ 

85 ดีเลิศ 96.82 ยอดเยี่ยม 1.2 1 2.มีความภูมิใจในท้องถ่ิน เห็น
คุณค่าของความเป็นไทย มีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 

2. โครงการคุณธรรมส่อง
ทางเสริมสร้างปัญญา 

85 ดีเลิศ 100 ยอดเยี่ยม 1.2 1 2.มีความภูมิใจในท้องถ่ินเห็น
คุณค่าของความเป็นไทย มีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 

3. โครงการส่งเสริม
คุณธรรม รักความ 
เป็นไทย 

85 ดีเลิศ 93.85 ยอดเยี่ยม 1.2 1 2.มีความภูมิใจในท้องถ่ินเห็น
คุณค่าของความเป็นไทย มีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 

4. โครงการพัฒนาสุขภาพ
กาย สุขภาพจิต 

85 ดีเลิศ 90.00 ยอดเยี่ยม 1.2 1 4.มีสุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม 

5. โครงการส่งเสริม
ระเบียบวินยั 
และความประพฤต ิ

85 ดีเลิศ 90.43 ยอดเยี่ยม 1.2 1 1.มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด 

6. โครงการส่งเสริม
กิจกรรมระบอบ
ประชาธิปไตย 

85 ดีเลิศ 90.46 ยอดเยี่ยม 1.2 1 3.มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

7. โครงการกินอยู่5หมู ่
เรียนรู้ ครัวสุคนธ์ 

85 ดีเลิศ 97.00 ยอดเยี่ยม 1.2 1 4.มีสุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม 

ยุทธศาสตร์ ที ่3
พัฒนากระบวนการ
บริหารและการจัด

การศึกษา 
ของโรงเรียน ให้มี
ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

1. โครงการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายใน 

- ดีเยี่ยม - ยอดเยี่ยม 2 3 1.มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ 
พันธกิจที่สถานศึกษากำหนด
ชัดเจน 
2.มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 

2. โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน 

- ดีเลิศ - ยอดเยี่ยม 2 3 2.มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 

3. โครงการนิเทศภายใน 85 ดีเลิศ 100 ยอดเยี่ยม 2 3 3.ดำเนินงานพัฒนาวิชาการ 
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา  
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

4. โครงการพัฒนา
หลักสูตร 

- ดีเลิศ - ยอดเยี่ยม 2 3 3.ดำเนินงานพัฒนาวิชาการ 
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา  
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

5. โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากร 

85 ดีเลิศ 100 ยอดเยี่ยม 2 3 4.พัฒนาครูและบุคลากร 
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
  

6. โครงการพัฒนาอาคาร 
สถานที่และสภาพแวดล้อม 

- ดีเลิศ - ยอดเยี่ยม 2 3 5.จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

7. โครงการโรงเรียนยุค
ใหม่ใส่ใจ ICT 

- ดีเลิศ - ยอดเยี่ยม 2 3 6.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 
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8. โครงการวิจัย 
ในชั้นเรียน 
 

85 ดีเลิศ 100 ยอดเยี่ยม 2 1 3.ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา  
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 
ยุทธศาสตร์ตาม

แผนฯของโรงเรียน โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

สอดคล้อง
กับ

ยุทธศาส
ตร์ สช. 

 

สอดคล้องกับตัวชี้วดั
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จำนวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        
ยุทธศาสตร์ ที ่4
พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1. โครงการเรียนรู้กับ 
ภูมิปัญญา ปราชญ ์
และวิทยากรท้องถิ่น 

85 ดีเลิศ 97.50 ยอดเยี่ยม 2 1 2.ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
3.มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก  

2. โครงการพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ 
ในห้องสมุด 

- ดีเลิศ - ยอดเยี่ยม 2 3 2.ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

3. โครงการส่งเสริมการ
จัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้อย่างมืออาชีพ 

85 ดีเลิศ 100 ยอดเยี่ยม 3 1 1.จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริงและสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

4. โครงการผลิตสื่อ 
การสอน 

85 ดีเลิศ 100 ยอดเยี่ยม 3 1 2.ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

5. โครงการส่งเสริมการ
สร้างเครื่องมือประเมิน
ผู้เรียนอย่างมืออาชีพ 

85 ดีเลิศ 100 ยอดเยี่ยม 3 1 4.ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 
5.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ ที ่5 

ส่งเสริมเอกลักษณ์
และอัตลักษณ์ของ
โรงเรียนให้โดดเด่น 

1. โครงการคนดี 
ศรีสุคนธ์ 

85 ดีเลิศ 90 ยอดเยี่ยม 4 1 มฐ.4 สร้างอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
ที่โดดเด่น 

2. โครงการแข่งขัน
ความสามารถทางวิชาการ 

85 ดีเลิศ 90 ยอดเยี่ยม 4 1 มฐ.4 สร้างอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
ที่โดดเด่น 

3. โครงการส่งเสริมวินัย 
ความประพฤต ิ

85 ดีเลิศ 90 ยอดเยี่ยม 4 1 มฐ.4 สร้างอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
ที่โดดเด่น 

ยุทธศาสตร์ ที ่6 

ส่งเสริมนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษา 

ในศตวรรษที่ 21และ
น้อมนำหลักของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ขับเคลื่อนใน
สถานศึกษา 

1. โครงการสถานศึกษา
พอเพียง 

85 ดีเลิศ 90 ยอดเยี่ยม 5 1 มฐ.5การส่งเสริมนโยบายปฏิรูป
การศึกษาและน้อมนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
สู่การปฏิบัติ 

2. โครงการป้องกัน 
ยาเสพติดในสถานศึกษา 

85 ดีเลิศ 100 ยอดเยี่ยม 5 1 มฐ.5การส่งเสริมนโยบายปฏิรูป
การศึกษาและน้อมนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
สู่การปฏิบัติ 
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4.  ผลสัม ทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
  4.1  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
  เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

วิชา 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน 
นักเรียน    
ที่เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ยระดับ 
ประเทศ       
ปี 2562 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ (O-NET) ผลต่าง 

คะแนนเฉลี่ย 
(4) 

ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบ
กับร้อยละ 3 

(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

คณิตศาสตร ์ 157 157 32.90 56.51 67.82 54.49 -13.33 -19.65 ไม่มีพัฒนาการ 
วิทยาศาสตร ์ 157 157 35.55 54.42 61.15 59.74 -1.41 -2.30 ไม่มีพัฒนาการ 

ภาษาไทย 157 157 49.07 62.68 74.80 65.59 -9.21 -12.31 ไม่มีพัฒนาการ 
ภาษาอังกฤษ 157 157 34.42 64.19 69.07 62.02 -7.05 -10.20 ไม่มีพัฒนาการ 

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

วิชา 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน
นักเรียน   
ที่เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ยระดับ 
ประเทศ       
ปี 2562 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ (O-NET) ผลต่าง 

คะแนนเฉลี่ย 
(4) 

ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบ
กับร้อยละ 3 

(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

คณิตศาสตร ์ 276 276 26.73 50.33 56.91 52.71 -4.20 -7.38 ไม่มีพัฒนาการ 
วิทยาศาสตร ์ 276 276 30.07 42.73 49.27 42.09 -7.18 -14.57 ไม่มีพัฒนาการ 

ภาษาไทย 276 276 55.14 63.80 72.89 69.86 -3.03 -4.15 ไม่มีพัฒนาการ 
ภาษาอังกฤษ 276 276 33.25 43.81 43.67 55.43 11.76 26.92 มีพัฒนาการ 

  

 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

วิชา 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน
นักเรียน   
ที่เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ยระดับ 
ประเทศ       
 ปี 2562 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ (O-NET) ผลต่าง 

คะแนนเฉลี่ย 
(4) 

ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบ
กับร้อยละ 3 

(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

คณิตศาสตร ์ 155 155 25.41 41.74 51.53 41.06 -10.47 -20.31 ไม่มีพัฒนาการ 
วิทยาศาสตร ์ 155 155 29.20 41.01 41.13 40.71 -0.42 -1.02 ไม่มีพัฒนาการ 

ภาษาไทย 155 155 42.41 62.72 63.07 55.68 -7.39 -11.71 ไม่มีพัฒนาการ 
ภาษาอังกฤษ 155 155 29.20 45.69 52.11 45.23 -6.88 -13.20 ไม่มีพัฒนาการ 
สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

155 155 35.70 40.90 41.29 42.88 1.59 3.85 มีพัฒนาการ 
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 จำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับประถมศึกษา 
 

 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/
รายวิชา 

ระดับผลการเรียน 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
นักเรียนที ่
มีผลระดบั 
3 ข้ึนไป 

 
ร้อยละ 

 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
นักเรียนที่
มีผลระดบั 
3 ข้ึนไป 

 
ร้อยละ 

 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
นักเรียนที่
มีผลระดบั 
3 ข้ึนไป 

 
ร้อยละ 

 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
นักเรียนที่มี
ผลระดับ 
 3 ข้ึนไป 

 
ร้อยละ 

 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
นักเรียนที่มี
ผลระดับ  
3 ข้ึนไป 

 
ร้อยละ 

 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
นักเรียนที่
มีผลระดบั 
 3 ข้ึนไป 

 
ร้อยละ 

ภาษาไทย 163 162 99.38 151 151 100 142 142 100 128 128 100 141 141 100 157 157 100 

คณิตศาสตร ์ 163 163 100 151 151 100 142 142 100 128 128 100 141 141 100 157 157 100 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

163 163 100 151 151 100 142 142 100 128 128 100 141 141 100 157 157 100 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

163 163 100 151 151 100 142 142 100 128 128 100 141 141 100 157 157 100 

ประวัติศาสตร ์ 163 163 100 151 151 100 142 142 100 128 128 100 141 141 100 157 157 100 

สุขศกึษาและ 
พลศึกษา 

163 163 100 151 151 100 142 142 100 128 128 100 141 141 100 157 157 100 

ศิลปะ 163 161 98.77 151 151 100 142 142 100 128 128 100 141 141 100 157 157 100 

การงานอาชีพ 163 163 100 151 151 100 142 142 100 128 128 100 141 141 100 157 157 100 

ภาษาต่างประเทศ 163 163 100 151 151 100 142 142 100 128 128 100 141 138 97.87 157 133 84.71 

  
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/รายวิชา 

ระดับผลการเรียน  (ภาคเรียนที่ 2) 
ม.1 ม.2 ม.3 

จำนวนนักเรียน จำนวนนักเรียนที่ม ี
ผลระดับ 3 ข้ึนไป ร้อยละ จำนวน

นักเรียน 
จำนวนนักเรียนที่มี
ผลระดับ 3 ข้ึนไป ร้อยละ จำนวน

นักเรียน 
จำนวนนักเรียนที่มี
ผลระดับ 3 ข้ึนไป ร้อยละ 

ภาษาไทย 243 216 88.88 227 220 96.91 276 276 100 

คณิตศาสตร์ 243 215 88.47 227 176 77.53 276 229 82.97 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 243 231 95.06 227 223 98.23 276 250 90.57 

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

243 243 100 227 227 100 276 276 100 

สุขศึกษาและพลศกึษา 243 243 100 227 226 99.55 276 276 100 

ประวัติศาสตร์ 243 240 98.76 227 219 96.47 276 275 99.63 

ศิลปะ 243 243 100 227 227 100 276 275 99.63 

การงานอาชีพ 243 243 100 227 227 100 276 276 100 

ภาษาต่างประเทศ 243 222 91.35 227 208 91.62 276 243 88.04 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/รายวิชา 

ระดับผลการเรียน  (ภาคเรียนที่ 2) 
ม.4 ม.5 ม.6 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวนนักเรียน
ที่มีผลระดับ  

3 ข้ึนไป 
ร้อยละ จำนวน

นักเรียน 

จำนวนนักเรียนที่
มีผลระดบั 
 3    ข้ึนไป 

ร้อยละ จำนวน
นักเรียน 

จำนวนนักเรียนที่
มีผลระดบั  
3    ข้ึนไป 

ร้อยละ 

ภาษาไทย 186 186 100 172 172 100 155 155 100 
คณิตศาสตร์ 186 186 100 172 167 97.09 155 155 100 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 186 186 100 172 172 100 155 154 99.35 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

186 186 100 172 172 100 155 155 100 

สุขศึกษาและพลศกึษา 186 186 100 172 172 100 155 155 100 
ประวัติศาสตร์ 186 186 100 172 172 100 155 155 100 
ศิลปะ 186 186 100 172 172 100 155 155 100 
การงานอาชีพ 186 186 100 172 172 100 155 155 100 
ภาษาต่างประเทศ 186 181 97.31 172 166 96.51 155 150 96.77 
 

 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  
 เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 -2561 

สมรรถนะ 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน
นักเรียน 
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ 

ประเทศ 
ปี 2562 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบสมรรถนะ  

ผลต่าง 
คะแนนเฉลี่ย 

(4) 

 
ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบ
กับร้อยละ 3 

(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

ด้านภาษา
(Literacy) 

- - - 72.39 77.07 - - - - 

ด้านคำนวณ 
(Numeracy) 

- - - 62.72 72.77 - - - - 

ด้านเหตุผล 
(reasoning) 

- - - 62.15 66.60 - - - - 

 ผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 

สมรรถนะ 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน
นักเรียน 
ที่เข้า
สอบ 

คะแนน
เฉลี่ยระดับ 
ประเทศ 
ปี 2562 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบสมรรถนะ  

ผลต่าง 
คะแนนเฉลี่ย 

(4) 

 
ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบ
กับร้อยละ 3 

(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

ด้านคณิตศาสตร์
(Mathematics) 

140 140 44.94 - - 66.20 - - - 

ด้านภาษาไทย(Thai 

Language) 
140 140 46.46 - - 66.68 - - - 

รวมความสามารถทัง้ 2 
ด้าน 

140 140 45.70 - - 66.44 - - - 
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 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
     เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ความสามารถ 
ด้านการอ่าน 

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน
นักเรียน 
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย   
ระดับ     

ประเทศ       
ปี 2562 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบด้านการอ่าน ผลต่าง 

คะแนนเฉลี่ย 
(4) 

ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบ
กับร้อยละ 3 

(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

อ่านรู้เรื่อง 143 143 72.81 85.08 80.31 88.58 8.27 10.29 มีพัฒนาการ 
อ่านออกเสียง 143 143 68.50 92.49 83.77 88.99 5.22 6.23 มีพัฒนาการ 

  

 ผลการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET)ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  
  เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนต้น 

วิชา 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน
นักเรียน   
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ 

ประเทศ       
ปี 2562 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ I-NET ผลต่าง 

คะแนนเฉลี่ย 
(4) 

ร้อยละของ
คะแนน
เฉลี่ย 
(5) 

 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบ
กับร้อยละ 3 

(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

อัลกุรอานฯ - - - - - - - - - 
อัลหะดีษ - - - - - - - - - 
อัลอะกีดะห ์ - - - - - - - - - 
อัลฟิกฮ - - - - - - - - - 
อัตตารีค - - - - - - - - - 
อัลอัคลาก - - - - - - - - - 
มลายู - - - - - - - - - 
อาหรับ - - - - - - - - - 

  

 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนกลาง 

วิชา 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน
นักเรียน   
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ 

ประเทศ       
ปี 2562 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ I-NET ผลต่าง 

คะแนนเฉลี่ย 
(4) 

ร้อยละของ
คะแนน
เฉลี่ย 
(5) 

 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบ
กับร้อยละ 3 

(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

อัลกุรอานฯ - - - - - - - - - 
อัลหะดีษ - - - - - - - - - 
อัลอะกีดะห ์ - - - - - - - - - 
อัลฟิกฮ - - - - - - - - - 
อัตตารีค - - - - - - - - - 
อัลอัคลาก - - - - - - - - - 
มลายู - - - - - - - - - 
อาหรับ - - - - - - - - - 
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 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนปลาย 
 

วิชา 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน
นักเรียน   
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ 

ประเทศ       
ปี 2562 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ I-NET 

 
ผลต่าง 

คะแนนเฉลี่ย 
(4) 

 
ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบ
กับร้อยละ 3 

(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

อัลกุรอานฯ - - - - - - - - - 
อัลหะดีษ - - - - - - - - - 
อัลอะกีดะห ์ - - - - - - - - - 
อัลฟิกฮ - - - - - - - - - 
อัตตารีค - - - - - - - - - 
อัลอัคลาก - - - - - - - - - 
มลายู - - - - - - - - - 
อาหรับ - - - - - - - - - 

  

ผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังก ษ 
ค่าประเมินมาตรฐานภาษาอังก ษจากหน่วยงานทดสอบภาษาอังก ษ ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

ระดับ 
ชั้น 

จำนวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน
นักเรียน
ที่สอบ 

ระดับผลการทดสอบความสามารถด้าน
ภาษาอังก ษ (Common European 
Framework of Reference for Lan-

guages : CEFR)  

ผ่านการทดสอบอื่น ๆ 
(TOEIC, IEFL, TOEFL เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน) 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 
ป.1 - - - - - - - - - 
ป.2 - - - - - - - - - 
ป.3 - - - - - - - - - 
ป.4 - - - - - - - - - 
ป.5 - - - - - - - - - 
ป.6 - - - - - - - - - 
ม.1 - - - - - - - - - 
ม.2 - - - - - - - - - 
ม.3 - - - - - - - - - 
ม.4 - - - - - - - - - 
ม.5 - - - - - - - - - 
ม.6 - - - - - - - - - 
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5. นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Innovation /Best Practice ) 
   

ชื่อ นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี มาตรฐานด้าน ระดับการศึกษา 
1. หุ่นยนต์ (robot) คุณภาพผู้เรียน ประถมศึกษา 
2. หุ่นยนต์ (robot) คุณภาพผู้เรียน มัธยมศึกษาตอนต้น 
3. หุ่นยนต์ (robot) คุณภาพผู้เรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย 
4. ระบบ School ICT การบริหารจัดการ ปฐมวัยและขั้นพ้ืนฐาน 
5. หลักสูตร Fun Language การจัดการเรียนการสอน ปฐมวัยและขั้นพ้ืนฐาน 
6. หลักสูตร Math English การจัดการเรียนการสอน ขั้นพ้ืนฐาน 
7. หลักสูตร Science  English การจัดการเรียนการสอน ขั้นพ้ืนฐาน 
8. หลักสูตร True Click  Life การจัดการเรียนการสอน ปฐมวัยและขั้นพ้ืนฐาน 

 
  โรงเรียนจัดการเรียนการสอนหุ่นยนต์  เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 และ Thailand 4.0 
ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางในวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา เรียนรู้เข้าใจเทคโนโลยีหุ่นยนต์และกระบวนการทางวิศวกรรม ผ่านSTEM ROBOTICS   ฝึกให้นักเรียนมี
หลักการทางความคิด มีเหตุมีผล โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาเป็นพ้ืนฐาน  ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และ
การคิดแบบบูรณาการผ่าน STEM ROBOTICS สร้างทางเลือกให้นักเรียน ในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เปลี่ยนการ
เล่นเป็นการเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านสติปัญญา  ด้านทักษะการคิด การแก้ปัญหาและคุณลักษณะของผู้เรียน  
ผลการดำเนินงานโรงเรียนได้จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ในรายการต่าง ๆ ดังนี้ WRO World robot Olym-
piad จำนวน 9 ทีม รายการ FLL First Lego League จำนวน 1 ทีม  TPA สสท ยุวชน Robot จำนวน 2 ทีม    การ
แข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปี 2562 จำนวน 6 ทีม ผลจากการแข่งขันได้รับรางวัลระดับชาติ ระดับภาค 
ระดับจังหวัด ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ต่อเนื่องทุกปี 
 

ในการบริหารจัดการโรงเรียนได้นำระบบ School ICT มาใช้บริหารจัดการงานต่าง ๆ ได้แก่ งานวัดผลประเมินผล
การเรียน  งานตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบ  งานทะเบียนนักเรียน งานระบบการเงินค่าเล่าเรียน  งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  งานจัดทำตารางสอน   งานบัตรประจำตัวนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนสามารถเติมเงินสดผ่าน
บัตรในการใช้จ่ายและPrint งานเอกสารในรูปแบบต่าง ๆ   งานรับสมัครนักเรียนผ่านระบบ  Online ซึ่งทำให้การ
บริหารงานดังกล่าว มีความทันสมัย  สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได้ 

 

 โรงเรียนจัดหลักสูตรเพิ่มเติมทีทำให้สถานศึกษาประสบความสำเร็จและนำไปสู่ความเป็นเลิศ   ตามเป้าหมาย เป็นที่
ยอมรับในระบบงานวิชาการ ได้แก่ หลักสูตร Fun Language สอนโดยครูเจ้าของภาษา   หลักสูตร Math English และ 

Science  English จัดควบคู่ไปกับหลักสูตรแกนกลางวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
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6.  รางวัลทีส่ถานศึกษาได้รับ  
6.1  ปีการศึกษาปัจจุบัน 

ชื่อรางวัล ประเภท
รางวัล 

ระดับ หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

หมายเหตุ 

1. การแข่งขันตอบปัญหาความถนัด 
ทางภาษาบาลี PAT 7.6   
 ม.4 – 6   ปีการศึกษา 2562  
พระพุทธศาสนา เพชรยอดมงกุฎ 

ชมเชย  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตบาฬีศึกษา 
พุทธโฆส นครปฐม 

 

2. สนับสนุนสถานท่ีจัดการแข่งขัน 
ทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์โรงเรียน
เอกชน ครั้งท่ี 3 

สนับสนุน  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ  

3. การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ  เนตรนารี  
ระดับจังหวัด ปี2562 
ประเภท ลูกเสือสำรอง 

รองชนะเลิศ 
 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

4. การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ  เนตรนารี 
ระดับจังหวัด ปี2562 
ประเภท ลูกเสือ สามัญ 

รองชนะเลิศ  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

5. การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ  เนตรนารี 
ระดับจังหวัด ปี2562 
ประเภท เนตรนารี สามัญ 

รองชนะเลิศ  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

6. การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ  เนตรนารี 
ระดับจังหวัด ปี2562 
ประเภท ลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่ 

ชมเชย  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

7. การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ  เนตรนารี 
ระดับจังหวัด ปี2562 
ประเภท เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 

ชมเชย  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

8. การประกวดมารยาทไทย  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ชมเชย  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม  

9.ผลการทดสอบทางการศึกษา 
ปีการศึกษา 2562  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

เหรียญเงิน  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 

10.ผลการทดสอบทางการศึกษา 
ปีการศึกษา 2562  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

เหรียญ
ทองแดง 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 

11.การประเมินความสามารถด้านการอ่านป.1 
(Reading Test : RT)  
จำนวน 19 คน 

เต็ม100 
คะแนน 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

12.การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 
69 ปี2562  ระดับประถมศึกษา (ตอนปลาย)  
ประเภท โครงงานคณิตศาสตร์ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ 

รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 3 
เหรียญทอง
ระดับชาติ 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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ชื่อรางวัล ประเภท
รางวัล 

ระดับ หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

หมายเหตุ 

13. การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 
69 ปี 2562 ระดับประถมศึกษา (ตอนปลาย)
ประเภท โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้าง
ทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ 

เหรียญทอง  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

14.การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 
69 ปี 2562 ระดับมัธยมศึกษา (ตอนต้น) 
ประเภท การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP 

เหรียญเงิน  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

15.การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 
69 ปี 2562 ระดับมัธยมศึกษา (ตอนต้น)   การ
แข่งขัน A-MATH 

เหรียญเงิน  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

16.การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 
69 ปี 2562 ระดับมัธยมศึกษา (ตอนต้น)  การ
แข่งขันซูโดกุ 

เหรียญ
ทองแดง 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

17.การแข่งขันทักษะวิชาการ 
และประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียน 
โรงเรียนเอกชนประเภทการแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร์ 

รองชนะเลิศ 
อันดับท่ี 1 
เหรียญทอง
ระดับชาติ 

 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 

18.การแข่งขันทักษะวิชาการ 
และประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียน 
โรงเรียนเอกชนประเภทการแข่งขันสร้างสรรค์
ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP 

รองชนะเลิศ 
อันดับท่ี 1 
เหรียญทอง
ระดับชาติ 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 

19.การแข่งขันภาษาอังกฤษ 
เพชรยอดมงกุฎ ครั้งท่ี 14    

มีผลคะแนน 
ติดอันดับ 1 

ใน 100 
ท่ัวประเทศ 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

มูลนิธิร่มฉัตร  

20.จัดการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน ประจำปี
การศึกษา 2562 

รางวัลผู้มี 
วาทศิลป์

ดีเด่น 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สมาคมจงหัว 
แห่งประเทศไทย 

 

21.การแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกชิงแชมป์โลก 
World Robot Olympiad 2019 
ประจำปีการศึกษา 2562 
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ป ี ม.ต้น 

สุดยอดทีม 
ลำดับท่ี 28 
ระดับชาติ 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

บริษัท แกมมาโก้ 
(ประเทศไทย) จำกัด 

 

22.การประกวดขับขานประสานเสียง  
ป.1-ป.6 
 
 

เหรียญทอง 
อันดับ5 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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ชื่อรางวัล ประเภท
รางวัล 

ระดับ หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

หมายเหตุ 

23.การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง  
ป.1-ป.6 

เหรียญทอง 
อันดับ 36 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

24.การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ  
(Impromptu Speech) ป.1-ป.3 

เหรียญทอง 
อันดับ 4 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

25.การแข่งขันหุ่นยนต์ 
ระดับกลาง ป.1-ป.6 

เหรียญทอง 
อันดับ 6 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

26.การประกวดวงดนตรีสตริง 
 ม.1-ม.3 

เหรียญทอง 
อันดับ 4 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

27.การประกวดวงดนตรีสตริง  
ม.4-ม.6 

เหรียญทอง 
อันดับ 20 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

28.การประกวดขับขานประสานเสียง 
 ม.1-ม.3 

เหรียญทอง 
อันดับ 4 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

29.การประกวดขับขานประสานเสียง 
 ม.4-ม.6 

เหรียญทอง 
อันดับ 4 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

30.การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง  
ม.1-ม.3 

เหรียญทอง 
อันดับ 14 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

31.การแข่งขันการสร้าง  
Web Applications ม.4-ม.6 

เหรียญทอง 
อันดับ 6 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

32.การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง 
 ม.1-ม.3 

เหรียญทอง 
อันดับ 6 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

33.การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง 
 ม.4-ม.6 

เหรียญทอง 
อันดับ 6 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

34.การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 เหรียญทอง 
อันดับ 8 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

35.การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 เหรียญทอง 
อันดับ 10 

 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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ชื่อรางวัล ประเภท
รางวัล 

ระดับ หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

หมายเหตุ 

36.การแข่งขันหุ่นยนต์โอลมิปิกชิงแชมป์โลก 
World Robot Olympiad 2019 
ประจำปีการศึกษา 2562 
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ม.ปลาย 

สุดยอดทมี 
ลำดับที่ 28 

ระดับชาติ 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

บริษัท แกมมาโก ้
(ประเทศไทย) จำกัด 

 

37.การแข่งขันหุ่นยนต์โอลมิปิกชิงแชมป์โลก 
World Robot Olympiad 2019ประจำปี
การศึกษา 2562 
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ม.ต้น 

ทีมยอด
เยี่ยม 

ระดับชาติ 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

บริษัท แกมมาโก ้
(ประเทศไทย) จำกัด 

 

38.การแข่งขันหุ่นยนต์โอลมิปิกชิงแชมป์โลก 
World Robot Olympiad 2019ประจำปี
การศึกษา 2562 
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประถมศึกษา 

ทีมยอด
เยี่ยม 

ระดับชาติ 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

บริษัท แกมมาโก ้
(ประเทศไทย) จำกัด 

 

39.GAT ภาษาไทย จำนวน 27 คน 
(General Aptitude Test) ปี 2562    

เต็ม 150 
คะแนน 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

  

40.กิจกรรมการแข่งขันโต้วาที  
ม.ปลาย ปี 2562    

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ1 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สภาจำลอง วุฒิสภา    

41.การประกวดศิลปะเด็ก นานาชาติ 
ประเทศญี่ปุ่น 

เหรียญเงิน  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

บริษัท เพนเทล  
(ประเทศไทย) จำกัด 

 

 
 

 ประเภท ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

สถานศึกษา 
 
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 
 
  

ระดับเหรียญเงิน  
ผลการทดสอบทางการศึกษา 
ปีการศึกษา 2561  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 
 

ระดับเหรียญทองแดง 
ผลการทดสอบทางการศึกษา 
ปีการศึกษา 2561  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
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6.2 ปีการศึกษาที่ผ่านมา (ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี) 
 

ชื่อรางวัล 
ปี พ.ศ..... 

ที่ได้รับรางวัล 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
หมายเหตุ 

1.  โรงเรียนรางวัลพระราชทาน - - - 
2.  นักเรียนรางวัลพระราชทาน - - - 
3.  โรงเรียนมาตรฐานสู่สากล  (มาตรฐาน สช.) - - - 
2.  โรงเรียนคุณธรรม  (ระดับ สช. ระดับกระทรวง) - - - 
3. โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง - - - 

 
 
 
 
 
 
 
7. ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแต่ละปี) 
 

ประเด็นตัวชี้วัด มี ไม่มี 

1. การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  - 
2. การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำ  - 
3. การจัดการเรียนการสอนทีส่่งเสริมการคดิวิเคราะหด์้วยวิธีการ Active Learning  - 
4. การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกึทักษะการคิดแบบมีเหตผุลและเป็นข้ันตอน (Coding)  - 
5. การพัฒนาครูให้มีความชำนาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์
(Coding) 

 - 

6. การจัดการเรียนรู้ด้วย STEM Education 
6.1 สถานศึกษามีการจดัการเรียนการสอนแบบ STEM  Education 
6.2 สถานศึกษามีนวัตกรรมจากการเรยีนรู้ตามแนวทาง STEM Education 

 - 

7. การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารและเพิ่มทักษะสำหรบัใช้ในการประกอบอาชีพ  - 
8. การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม)  - 
9. การส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรยีนรู้ภาษาอื่น  - 
10. การใช้ดิจิทัลแพลตฟอรม์เพื่อการเรยีนรู้หรือสรา้งอาชีพ  - 
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8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ที่ผ่านมา 
 

รอบการประเมิน 
ระดับผลการประเมิน 

ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
รอบท่ี 2  (พ.ศ. 2549 – 2553) ดีมาก ดีมาก 
รอบท่ี 3  (พ.ศ. 2554 – 2558) ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
รอบท่ี 4  (พ.ศ. 2559 – 2563) - - 

 
 
9.  หน่วยงานภายนอกที่โรงเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
  สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

  สมาคมสหพันธ์โรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย 
  สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
  สมาคมประถมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
 สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
 สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
 สมาคมครูโรงเรียนเอกชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
 สมาคมโรงเรียนสอนภาษาจีน 
 สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 

ส่วนที่ 3  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวน
ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
กำหนด
(คน) 

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่ 

ปฏิบตั ิ

ผลสัม ทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน        

1 มีความสามารถในการอ่าน การเขยีน  
การสื่อสาร และการคดิคำนวณ 

  85 2,141 2,096 97.89 ยอดเย่ียม 

 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน 
ในแต่ละระดับช้ันตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กำหนด 

    2,127 99.34  

 1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการเขียน 
ในแต่ละระดับช้ันตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กำหนด 

    2,106 98.39  

 1.3 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร
ในแต่ละระดับช้ันตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กำหนด 

    2,141 100  

 1.4 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการคิด
คำนวณในแตล่ะดับช้ันตามเกณฑท์ี่
สถานศึกษากำหนด 

    2,010 93.88  

2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นและแก้ปญัหา 

  85 2,141 2,141 100 ยอดเย่ียม 

 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถ 
ในการคิดจำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ 
ไตรต่รองอย่างรอบคอบโดยใช้เหตผุล
ประกอบการตัดสินใจ 

    2,141 100  

 2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีการอภิปราย
แลกเปลีย่นความคดิเห็น  

    2,141 100  

 2.3 ร้อยละของผู้เรียนมีการแก้ปญัหา 
อย่างมีเหตผุล 

    2,141 100  

3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   85 2,141 1,845 86.17 ดีเลิศ 

 3.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถ 
ในการรวบรวมความรูไ้ด้ทั้งตัวเองและ 
การทำงานเป็นทีม 

    1,845 86.17 
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวน
ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
กำหนด
(คน) 

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่ 

ปฏิบตั ิ

 3.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถเชื่อมโยง 
องค์ความรู้และประสบการณม์าใช้ในการ
สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด 
โครงการ โครงงาน ช้ินงาน ผลผลติ 

    1,845 86.17  

4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 

  85 2,141 2,141 100 ยอดเย่ียม 

 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

    2,141 100  

 4.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพือ่พัฒนา
ตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การ
ทำงานอยา่งสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

    2,141 100  

5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

  85 2,141 2,078 97.05 ยอดเย่ียม 

 5.1 ร้อยละของผู้เรียนบรรลุการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

    2,089 97.57  

 5.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้
ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิม 

    2,141 100  

 5.3 ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผลการ
ทดสอบระดับชาติ หรอืผลการทดสอบอืน่ ๆ 

    2,005 93.64  

6 มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

  85 2,141 2,141 100 ยอดเย่ียม 

 6.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทกัษะพืน้ฐานและ
เจตคติที่ดีในการศึกษาต่อ  

    2,141 100  

 6.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทกัษะพืน้ฐานและ
เจตคติที่ดีในการจัดการ การทำงานหรืองานอาชีพ 

    2,141 100  

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน        

1 การมีคณุลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด 

  85 2,141 2,141 100 ยอดเย่ียม 

 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผูท้ี่มีคุณธรรม 
จริยธรรม เคารพในกฎกติกา   

    2,141 100  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวน
ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
กำหนด
(คน) 

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่ 

ปฏิบตั ิ

 1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีค่านิยมและจิตสำนึกตามที่
สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกบักฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

    2,141 100  

2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเปน็ไทย   85 2,141 2,141 100 ยอดเย่ียม 

 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความภูมิใจในทอ้งถิ่น  
เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  

    2,141 100  

2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมปิญัญาไทย 

    2,141 100  

3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

  85 2,141 2,141 100 ยอดเย่ียม 

 - ร้อยละของผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลในด้านเพศ วัย  เชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณ ี

    2,141 100  

4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม   85 2,141 2,030 94.81 ยอดเย่ียม 

 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และแสดงออก 
อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวยั  

    1,919 89.63  

4.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกบัคนอื่น 
อย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขดัแย้งกับผู้อื่น 

    2,141 100  

                สรุปผลการประเมิน    =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                 จำนวนประเด็นพิจารณา 

97.59 ยอดเยี่ยม 

 

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1   

      โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ได้ดำเนินการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ  โดยใช้กระบวนการพัฒนาและมีผลการดำเนินงาน  

ของรายละเอียดมาตรฐานที่  1  ดังนี้ 

1.1 ผลสัม ทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 

โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการที่สูงข้ึน  ให้มีความรู้ความก้าวหน้าทางการเรียน

ตามหลักสูตรของสถานศึกษา และมีความพร้อมในการศึกษาต่อ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน   

การสื่อสารและการคิดคำนวณ  เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านในทุก

ระดับชั้นโดยจัดโครงการส่งเสริมการอ่าน การเขียน คลินิกภาษาทุกระดับชั้น กบนอกกะลา วันภาษาไทย วันสุนทรภู่ 

กิจกรรมห้องสมุด  กิจกรรมมุมหนังสือ   กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด    กิจกรรมเสียงตามสาย   กิจกรรมบันทึกรักการ

อ่าน  กิจกรรมประกวดคัดลายมือ  การแข่งขันพูดภาษาจีนจากสมาคมจงหัว รางวัลผู้มีวาทศิลป์ดีเด่นการแข่งขันพูด

ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 รางวัลเหรียญทอง เป็นการส่งเสริมความสามารถนักเรียนในการอ่าน การ
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สื่อสารและครูได้คัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่านเป็นตัวแทนแข่งขันทักษะทางวิชาการภายนอกเช่น 

รายการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎภาษาไทย ได้รางวัลชมเชยและผ่านเกณฑ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1การประกวดอ่าน

ทำนองเสนาะในวันแม่แห่งชาติ ณ วัดพระปฐมเจดีย์  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2   การประกวดวาดภาพ ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6  จากการเข้าร่วมการแข่งขันการวาดภาพ “น้อมนำพระราชปณิธานสืบสานพระราชจริยวัตรสู่วิถี

ทัศน์สรรพวิทยาการเปิดบ้านสิรินธรราชวิทยาลัย” ประจำปีการศึกษา 2562 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 

การวาดภาพของมูลนิธิการศึกษาเพ่ือสันติภาพ รางวัลเหรียญเงินระดับชาติ  การแข่งขันวาดภาพไทยประเพณี ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ คิดใคร่ครวญไตร่ตรอง  พิจารณาอย่าง

รอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบและตัดสินใจ และมีความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  โดยจัดโครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ  กิจกรรมแข่งขันทักษะภายในโรงเรียนให้นักเรียน

ได้เรียนรู้และร่วมแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือหาตัวแทนของนักเรียนที่ชนะเลิศในระดับต่างๆแล้วนำผลงานไป

แสดงในงานวิชาการของโรงเรียนพร้อมทั้งมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศ   กิจกรรมแข่งขันทักษะ

ภายนอกโรงเรียน จัดกิจกรรมวันสำคัญในรอบปีการศึกษาเช่น กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรม

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ กิจกรรมแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้วันสิ่งแวดล้อมโลก   กิจกรรม A-MATH

และซูโดกุ  กิจกรรมเล่านิทานภาษาอังกฤษ   กิจกรรมบูรณาการอาเซียน  ครูได้จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้

เรียนรู้จนเกิดองค์ความรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันเอแม็ท (A-MATH) นักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รางวัลเหรียญเงินในการประกวดศิลปะเด็กนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น ได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีใน

วันที่ 8 มกราคม พุทธศักราช2563  การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีและการแข่งขันสร้างสรรค์

ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ   

ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   โดยจัดโครงการนวัตกรรมสร้างค่าเทคโนโลยีพัฒนา

คุณภาพคน กิจกรรมการเรียนรู้จากโครงงาน ให้นักเรียนทุกคนได้ทำโครงงานและสร้างนวัตกรรม จากการทำโครงงาน

ให้นักเรียนรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตัวเองและการทำงานเป็นทีม  ทำให้นักเรียนสามารถสร้างผลงานได้และไปแข่งขันกับ

หน่วยงานภายนอกจนประสบความสำเร็จได้รับรางวัล เช่น การแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกชิงแชมป์โลก World Robot 

Olympiad 2019 ได้รับรางวัลทีมยอดเยี่ยมทั้งประเภทประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทั้งหมด 9 ทีม รอบภูมิภาคภาค

กลาง รอบภูมิภาคภาคอีสานและรอบระดับชาติ (ชิงแชมป์ประเทศไทย) 

ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบinternet 

wifi  ในการเรียนรู้แต่ละวิชาและการทำงานกลุ่ม  นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้การสื่อสาร 

มีการทำงานอย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างถูกต้องและรู้เท่าทัน  

กิจกรรมท่องไปในโลก Internet  กิจกรรมรู้เท่าทันการใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนรู้  การสร้างผลงานจากการใช้

โปรแกรมตกแต่งต่าง ๆ  เขียนโปรแกรม สามารถสร้างผลงานได้ ไปแข่งขันกับหน่วยงานภายนอกจนได้รับรางวัล  เช่น 

การแข่งขันสร้าง Web Application ระดับชั้นมัธยมศึกษา4-6 การแข่งขันเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
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ระดับชั้นมัธยมศึกษา4-6 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากการเข้าร่วมการแข่งขัน

ศิลปหัตถกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 

ส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาด้านความรู้  ความเข้าใจ และทักษะ  

ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด  มีผลการทดสอบระดับชาติตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน  และ

เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ   โดยจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-

NET กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT อีกทั้งยังได้จัดค่ายวิชาการให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา1-3 ในภาค

เรียนที่ 2  โดยได้เชิญวิทยากรจากภายนอกมาร่วมกับคุณครูแต่ละกลุ่มสาระร่วมกันจัดฐานการเรียนรู้เป็นฐานต่าง  ๆ  

ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงทั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม เป็นผลให้นักเรียนสามารถสอบ 

RT ได้คะแนนเต็มร้อย จำนวน 19 คน การสอบ GAT ภาษาไทยได้คะแนนเต็ม 150  มีจำนวน 27 คน ผลการสอบ O-

NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ย        ในทุกกลุ่มสาระสูงกว่า 

ระดับประเทศ ระดับสังกัด และระดับจังหวัด  

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน 

 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ได้ปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  มี

จิตสำนึกที่ดีตามที่โรงเรียนกำหนด  โดยจัดโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยและความประพฤติ กิจกรรมขยะรีไซเคิล  

กิจกรรมคัดแยกขยะ  ครูฝึกให้นักเรียนรู้จักการทิ้งขยะให้ถูกที่และลงถัง  พร้อมทั้งคัดแยกขยะก่อนทิ้งทุกครั้ง  โดยมีพ่ี

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  ที่เป็นคณะกรรมการนักเรียนและจิตอาสา  คอยดูแลช่วยเหลือและเป็น

แบบอย่างแก่น้อง ๆ  จนนักเรียนทุกคนสามารถทิ้งขยะและคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้องและนำขวดพลาสติกส่งขาย  

พร้อมทั้งกับนำมารีไซเคิลเป็นงานประดิษฐ์ได้อีกเช่น การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น  การประกวด

ออกแบบชุดรีไซเคิล    จากการเข้าร่วมการแข่งขันวันสิ่งแวดล้อมโลก  ประจำปีการศึกษา 2562 การจัดกิจกรรมหน้าเสาธง 

ส่งเสริมคุณลักษณะ การฝึกระเบียบแถวของลูกเสือ-เนตรนารีและร่วมการแข่งขันการประกวดสวนสนามระดับจังหวัด

นครปฐม จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ต้านภัยยาเสพติด  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี พัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรม

ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ เพื่อสร้างคุณลักษณะความเป็นเป็นผู้นำ  กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน เพื่อรับทราบระเบียบของ

โรงเรียน การปฏิบัติตนทั่ว ๆไป สร้างความสมัครสมานสามัคคีในโรงเรียน  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เพ่ือให้นักเรียนได้แสดง

ความกตัญญูต่อครู อาจารย์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะในรอบปี โดยการจัดบูรณาการกับกิจกรรมวันสำคัญ

ต่าง ๆ 

         ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนได้แสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

วัฒนธรรมและประเพณี  รวมทั้งภูมิปัญญาไทย   จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม รักความเป็นไทย  กิจกรรมวันลอย

กระทง กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม  ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงออกในสัปดาห์วันลอยกระทงและทำกระทง

ประดิษฐ์ถวายวัดเดชานุสรณ์และวัดสรรเพชญ การประดิษฐ์พานไหว้ครู ให้นักเรียนประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ

โดยการทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีม  และมีการประกวดกระทงแต่ละระดับชั้น  ได้รับความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงาน
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อุทยานกาอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ในการนำภูมิปัญญามาทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนเช่น การทำขนมไทย  

การทำหมูโสร่ง การทำขนมใส่ไส้ การทำขนมบัวลอย การทำถั่วแปปเสวย การทำช่อม่วง การทำสาคูไส้ต่าง ๆ การทำ

ข้าวเกรียบปากหม้อ  การทำขนมกล้วย  การทำขนมฟักทอง  การทำกระหรี่พัฟ การทำงานประดิษฐ์ เช่น ร้อยพวง

กุญแจ เทียนเจล เทียนแฟนซี ดอกไม้ใยบัว สวนในโหลแก้ว เป็นต้น ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ แม่ 

ครูบาอาจารย์  สถาบันชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์  โดยจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม รักความเป็นไทย  

กิจกรรมวันไหว้ครู การรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ กิจกรรมถวายพระพรวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 10  

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ   กิจกรรมแสดงบนเวที  ทำให้นักเรียนทุกคนได้แสดงออกอย่าง

เหมาะสมตามวัย  จัดโครงการคุณธรรมส่องทางเสริมสร้างปัญญา  กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม  กิจกรรมสมาธิ

หน้าเสาธง  นำนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 ทั้งที่นับถือพุทธและคริสต์ ไปเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม วัดไร่ขิง 

อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม วัดปัญญานันทาราม อำเภอคลองหลวงปทุมธานี พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม วัด

เขานกกระจิบ อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี   ศูนย์พัฒนาเยาวชน อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   เพ่ือฝึกให้

นักเรียนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันและสามารถปฏิบัติตนได้ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ  จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย

ในโรงเรียน   กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน   กิจกรรมเลือกหัวหน้าห้องเรียน คณะกรรมการห้องเรียน กิจกรรมวัน

คริสต์มาส และกิจกรรมอาเซียน เพ่ือให้นักเรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายระหว่างบุคคล

ในด้าน  เพศ  วัย  เชื้อชาติ  ศาสนา  โดยมีพ่ีมัธยมคอยดูแลน้อง ๆ ช่วยคุณครูในการทำกิจกรรมต่าง ๆ และกิจกรรม

หน้าเสาธง ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการทำกิจกรรมหน้าเสาธง ระเบียบการแต่งกาย ช่วยสอดส่องดูแลจุดต่าง 

ๆ ในโรงเรียน 

 ส่งเสริมให้นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ มีการรักษาสุขภาพกายให้มีสุขภาพดีจากการออกกำลังกาย

เป็นประจำ   โดยจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต   จัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาภายในและกีฬาภายนอก 

กีฬาต้านยาเสพติด กีฬาไทย กิจกรรมตรวจสุขภาพ รับวัคซีน กิจกรรมชั่งน้ำหนัก - วัดส่วนสูง กิจกรรมห้องพยาบาล  

กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย  กิจกรรมวันเด็ก  กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหาร ล้างมือก่อนรับประทาน กิจกรรม

รื่นเริงรับปีใหม่   กิจกรรมดนตรีสนุกพาสุขใจ    ครูได้ดำเนินการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงของนักเรียนภาคเรียนละ 3 

ครั้ง  บันทึกผลไว้ในสมุดสุขภาพ  นำผลมาพัฒนานักเรียนที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์และเกินเกณฑ์  มีฝ่ายโภชนาการของ

โรงเรียนดูแลอาหารสำหรับนักเรียนเป็นประจำ จัดอาหารกลางวันให้นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่  ปลูกฝัง

ให้นักเรียนรับประทานอาหารที่มีประโยชน์  ได้รับความร่วมมือ  ฝ่ายโภชนาการอาหารมาตรวจคุณภาพด้านอาหาร

พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดโภชนาการด้านอาหารให้นักเรียนได้ดื่มนมเป็นประจำทุกวัน จัดโครงการจัดซื้อจัด

จ้างนมโรงเรียน  กิจกรรมสรรหาบริษัทนมโรงเรียน  กิจกรรมติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียน   ได้รับความ

ร่วมมือจากเจ้าหน้าที่พยาบาลจากโรงพยาบาลวิชัยเวช    ได้มาให้ความรู้แก่นักเรียนทุกคน เกี่ยวกับโรคระบาดชนิดต่าง 

ๆ และมาทำการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับนักเรียนทุกคน และตรวจสารเสพติด  พร้อมทั้งฉีดวัคซีนหลังจากการตรวจ

ได้บันทึกผลการตรวจสุขภาพเป็นรายบุคคล ส่งให้กับโรงเรียนเพ่ือแจ้งให้นักเรียนทุกคนได้ทราบ จัดทำห้องพยาบาล 

เจ้าหน้าที่พยาบาลมาประจำที่โรงเรียน พร้อมทั้งอุปกรณ์การรักษาพยาบาลเวชภัณฑ์สำหรับให้บริการนักเรียนและ
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บุคลากรในโรงเรียน สามารถส่งต่อการรักษาในกรณีฉุกเฉินด้วยรถแอมบูแลนซ์ ถึงทีมแพทย์ด้วยความรวดเร็วและ

ปลอดภัย จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดยการออมเงินแล้วรวบรวมไปบริจาค

ช่วยเหลือเพ่ือน ๆ นักเรียนที่ห่างไกล ได้มีอาหารกลางวันและช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบภัยพิบัติ นำสิ่งของอุปกรณ์การ

เรียน เครื่องกีฬา หนังสือ ของใช้อื่น ๆ ไปช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลน 
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     มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบตั ิ

ไม่ 
ปฏิบตั ิ

1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน   5 ยอดเยี่ยม 
 1.1  กำหนดเปา้หมายที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

ความต้องการของชุมชน ทอ้งถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสงักัด 

    

 1.2 กำหนดวิสยัทัศน์ และพันธกจิ ที่สอดคล้อง เช่ือมโยง           
กับเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ 
นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด 

    

 1.3 กำหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจ ทันต่อ             
การเปลี่ยนแปลงของสังคม 

    

 1.4 นำเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจผ่านความเห็นชอบ        
จากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

    

 1.5 นำเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพร่ 
ต่อสาธารณชน 

    

2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   5 ยอดเยี่ยม 
 2.1  มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาอย่างเป็น

ระบบ  
    

 2.2  มีการนำแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและ
ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

    

 2.3  มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน และระบบการนเิทศภายใน 

    

 2.4 สถานศึกษามีการนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา     
 2.5 สถานศึกษาให้บุคลากรและผู้ทีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

ในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการ
จัดการศึกษา 

    

3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

  
5 ยอดเยี่ยม 

 3.1  บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

    

 3.2  บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนา
หลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียน ที่สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น 

    

 3.3  บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านเช่ือมโยงวิถีชวีิตจริง  

    

 3.4  กำหนดหลกัสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียน
การสอนทุกกลุ่มเป้าหมาย  

    

 3.5  สถานศึกษามกีารปรับปรุง และพฒันาหลักสูตรให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม 

    

4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชพี   
5 ยอดเยี่ยม 

 4.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ  
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

ค่าเป้าหมาย  
ปฏิบตั ิ

ไม่ 
ปฏิบตั ิ

 4.2  จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ     
 4.3 นำชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาใช้ในการพัฒนา

งานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
    

 4.4  มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู 
บุคลากร ท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

    

 4.5  ถอดบทเรียนเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการท่ีเป็น
แบบอย่างที่ดีท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

    

5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคณุภาพ 

  5 ยอดเยี่ยม 

 5.1 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน ท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ และคำนึงถึงความปลอดภัย 

    

 5.2  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน ท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ และคำนึงถึงความปลอดภัย 

    

 5.3  จัดสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
เป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม 

    

 5.4  จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ และมีความปลอดภัย 

    

 5.5 จัดให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากการจัดสภาพแวดล้อม
ตามศักยภาพของผู้เรียน 

    

6 จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุน          
การบริหารจัดการและการจดัการเรียนรู ้

  5 ยอดเยี่ยม 

 6.1  ได้ศึกษาความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศ                  
ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

    

 6.2  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

    

 6.3  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

    

 6.4  ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริการ
จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 

    

 6.5  ติดตามผลการใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการบริการจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 

    

   สรุปผลการประเมิน       =      ผลรวมค่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา 
                                                 จำนวนประเด็นพิจารณา 

5 ยอดเย่ียม 
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กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2    

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ได้มีกระบวนการบริหารและการจัดการและมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

       2.1  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

             โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ได้นำมาตรฐานตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ   มากำหนดเป็น
มาตรฐานในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  และเพ่ิมมาตรฐานของโรงเรียนอีกสองมาตรฐาน  ได้แก่  
มาตรฐานที่ 4 ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ให้โดดเด่น  ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละผู้เรียนมี
คุณลักษณะใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  ตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละของผู้เรียนรู้หน้าที่มีระเบียบวินัย ตัวชี้วัดที่ 4.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ไม่มี
ปัญหาด้านพฤติกรรม  ตัวชี้วัดที่ 4.4 ร้อยละของผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่สนองต่อปรัชญา  วิสัยทัศน์ของ
โรงเรียน  บรรลุผลตามที่กำหนดไว้ และมาตรฐานที่  5  ส่งเสริมนโยบายการปฏิรูปการ ศึกษาในทศวรรษที่สอง  ตัวชี้วัด
ที่  5.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอพียง  ตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละของผู้เรียนรักษาสุขภาพของตนเองไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับสิ่งเสพติด  ตัวชี้วัดที่ 5.3 ร้อยละของผู้เรียนร่วมรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด  ตัวชี้วัดที่ 5.4 ร้อยละของผลสำเร็จ
โครงการพิเศษสนองต่อนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองบรรลุผลตามที่กำหนดไว้  
           โรงเรียนจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามปี  มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้ชั ดเจน  
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา   ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น   แผนได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียน  กระบวนการจัดทำแผนทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดทำ  ได้แก่  ผู้บริหาร  ครู  บุคลากร  และ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ได้ไปร่วมงานกับชุมชน เช่น กิจกรรมงานวัด  การประสานความร่วมมือกับสถานีตำรวจ
สามพราน มาช่วยดูแลเรื่องจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน  หน่วยบรรเทาสาธารณภัยให้ความรู้เรื่องการป้องกันอัคคีภัยและ
การฝึกซ้อมหนีไฟบนอาคารสูง โรงเรียนได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีและผู้บริหารโรงเรียนจาก
จังหวัดอุทัยธานี มาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 และเป็นสถานที่
จัดการแข่ขันงานวิชาการเอกชนภาคกลางวันที่ 29 กันยายน 2562 แข่งขันศิลปหัตถกรรม เขต2 วันที่ 18 ตุลาคม 2562 

  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   

             ผู้บริหารใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2562  จัดโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน   กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจำปี  กิจกรรมประเมินตนเองและจัดทำรายงานประจำปี   โดยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี  และจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับมาตรฐานที่สถานศึกษากำหนด   จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี   จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน  และดำเนินการ
ตามแผน  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ  มีการดำเนินตามโครงการ  กิจกรรมตามที่กำหนดไว้  จัดโครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม  กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง  กิจกรรมประชุมครูและบุคลากร  
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางการศึกษาของโรงเรียน โรงเรียนมีการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง ได้รับ
ความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดีเกิดความพึงพอใจ  ในการได้รับข่าวประชาสัมพันธ์ทางการศึกษาของโรงเรียน     
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 2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

        โรงเรียนสุคนธีรวิทย์มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันสมัย  โดยจัดโครงการพัฒนาและจัดทำหลักสูตร

สถานศึกษา   กิจกรรมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  มีการพัฒนาหลักสูตรในระยะ 2 -3 ปี  โดยปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ   โดยจัดทำหลักสูตรโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

(ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช 2562)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง  

พุทธศักราช  2560)  กิจกรรมประเมินผลการใช้หลักสูตร  มีการประเมินผลการใช้หลักสูตรโดยครู   เน้นการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นคุณภาพนักเรียนรอบด้านตามสาระการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระฯ  และเชื่อมโยงวิถีชีวิต

จริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  โดยส่งเสริมและช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์หรืออ่านไม่ได้  มี

หลักสูตรให้นักเรียนได้เรียนได้แก่  Fun Language, Math English , Science English ,True Click Life,ดนตรีสากล

จากโรงเรียนดนตรี YAMAHA และเรียนภาษาจีนกับเหล่าซือ เป็นต้น 

 

    2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

         โรงเรียนสุคนธีรวิทย์มีการกำหนดแผนงานเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  โดยจัด

โครงการพัฒนาครูและบุคลากร  กิจกรรมอบรม  สัมมนา  ภายในและภายนอกโรงเรียน   กิจกรรมศึกษาดูงานนอก

สถานที่  กิจกรรมขยายผลการอบรมสู่เพ่ือนครู  กิจกรรมรายงานผลการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน การอบรมพัฒนา

ครูในหัวข้อการสอนนักเรียนเป็นกลุ่ม การวิจัยชั้นเรียน การคิดวิเคราะห์และการสร้างข้อสอบ  จากวิทยากรโดย ดร.

ธัชากฤต  เทียนธรรม ณ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วันที่ 18 มีนาคม พุทธศักราช 2562 การอบรมพัฒนาองค์กรครูโรงเรียนสุ

คนธีรวิทย์ที่ จังหวัดชลบุรี วันที่ 7-8 พฤษภาคม พุทธศักราช2562 อบรมครูเรื่องการประเมินสถานศึกษาพอเพียงโด

ยศน.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ที่โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วันที่ 13 พฤษภาคม พุทธศักราช2562 จัดอบรม

พัฒนาองค์กรเรื่องสานพลังสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ณ คำแสดริเวอร์แควรีสอร์ทแอนด์ สปา จังหวัด

กาญจนบุรี วันที่ 5-7 กรกฎาคม พุทธศักราช2562 อบรมครูเรื่องการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมร่วมกับโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 

พัฒนาครูผู้สอน กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี โดยสำรวจครูที่ไม่มีวุฒิทางลูกเสือแล้วส่งเข้ารับการอบรมผู้กำกับลูกเสือและ

ส่งเสริมให้ครูที่มีวุฒิลูกเสือให้มีวุฒิสูงขึ้น คณะครูจะได้พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อม ๆ กับนักเรียนที่ไปเข้าค่าย

คุณธรรมประจำปีการศึกษา ส่งครูเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองตามกลุ่มสาระต่ าง ๆ จนมีชั่วโมงอบรมมากกว่า 20 

ชั่วโมงต่อปี 
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 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

            โรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียนทุกห้องที่สวยงาม   จัดโครงการส่งเสริมการใช้
แหล่งเรียนรู้และวิทยากรในท้องถิ่น  กิจกรรมเรียนในแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  กิจกรรมจัดบอร์ดความรู้
กิจกรรมนำผู้รู้สู่โรงเรียน  กิจกรรมทัศนศึกษา  โดยนำนักเรียนชั้น ป.1-3 ไปเรียนรู้ที่บริเวณพุทธมณฑล นครปฐม   
ชั้นป.4-6 ไปเรียนรู้ที่สวนสยาม ชั้นม.1-3  ไปเรียนรู้ ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตก 7 สาวน้อยจังหวัดสระบุรี วังโบราณ
จังหวัดอยุธยา  ที่ณ สัทธาอุทยานไทย จังหวัดราชบุรี ที่สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ชลบุรี และจัด
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  รวมทั้งนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ และสร้างโอกาสให้นักเรียนได้
แสวงหาความรู้ตามศักยภาพของนักเรียนจากสื่อที่หลากหลาย  เช่น  สื่อเทคโนโลยี  สื่อจากอินเตอร์เน็ต  สื่อที่ครูนำมา
ให้ศึกษา  สื่อจากภูมิปัญญา จัดทำห้องสมุดที่ทันสมัย หนังสือ มุมค้นคว้าทาง IT ยืมคืนด้วยระบบออนไลน์ และมุมอ่าน
หนังสือนอกห้องสมุด  มีระบบความปลอดภัย ด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปิดทั่วทุกพ้ืนที่ทั้งในและนอกโรงเรียน  จัด
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติภัย  กิจกรรมรู้ทันอันตรายภายในและภายนอกโรงเรียน    เชิญวิทยากรมาให้การ
อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ได้รับความร่วมมือจากสำนักป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย อำเภอสามพราน มาให้ความรู้และซ้อมหนีไฟ  เจ้าหน้าที่ขับรถรับส่งนักเรียนของโรงเรียนได้ให้ความรู้และ
สาธิตเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติเมื่อติดอยู่ในรถตู้   จัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาอาคารสถานที่  กิจกรรมซ่ อม
บำรุงอาคารสถานที่  กิจกรรมปรับภูมิทัศน์  โรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณต่าง ๆของโรงเรียนให้
สวยงาม ร่มรื่นและได้ความรู้  สร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน เช่น ห้องนิทรรศการโครงการพระราชดำริ โรงเพาะ
เห็ด สวนสมุนไพร สวนไม้ดอกและไม้ประดับ ฐานคัดแยกขยะ น้ำหมักชีวภาพ โดมปลูกเมล่อน แปลงผักและผักสวน
ครัว แหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นต้น ปรับปรุงสนามกีฬาในโดม และกลางแจ้งให้เหมาะสม ในการที่จะให้นักเรียน
ได้ปฏิบัติกิจกรรมกีฬาและกิจกรรมอ่ืน ๆ ได้อย่างปลอดภัย จัดพัฒนาสนามเด็กเล่น เครื่องออกกำลังกายให้ เหมาะสม 
มั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยกับนักเรียน จัดบริการรถตู้รังส่งนักเรียน ด้วยระบบติดตาม ตรวจสอบได้โดยครูและ
ผู้ปกครองในทุกขณะที่นักเรียนเดินทางไปกลับบ้านและโรงเรียน จัดการจราจรในบริเวณโรงเรียนให้คล่องตัวและ
ปลอดภัย โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรและพนักงานขับรถตู้ช่วยดูแลการเข้าออกหน้าประตูโรงเรียน จัดสภาพสังคมใน
โรงเรียนให้ปลอดภัย มีความรักใคร ปรองดองและความสามัคคี    

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ 

         สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการระบบสารสนเทศที่เป็นระบบ ครบถ้วน  ครอบคลุม งานทั้ง  4  ฝ่าย  

สามารถนำมาใช้ได้ทันที  จัดทำข้อมูลไว้ในรูปแฟ้มเอกสาร  และในคอมพิวเตอร์  ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการงาน

ทะเบียนนักเรียน งานวัดผล งานตรวจข้อสอบและวิเคราะห์ข้อสอบ จัดตารางสอน ข้อมูลนักเรียน ระบบบัตรนักเรียน 

บัตรเติมเงินใช้จ่ายในโรงเรียน   ทะเบียนครู  งานวิชาการ การรับสมัครนักเรียนใหม่  งานงบประมาณ  งานบุคลากร 

งานจัดทำสำเนาเอกสาร  และการจัดการเรียนการสอน  มีข้อมูลให้ครูใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  ครูมี

การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและการประกอบสื่อการสอน  และเป็นแหล่งข้อมูลในการสืบค้น  โดย

ทุกห้องเรียนมีการติดตั้งคอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง  และระบบไวไฟ  ที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลการเรียนการสอนที่ครูสร้าง

ขึ้น  โดยจัดโครงการโรงเรียนยุคใหม่ใส่ใจ ICT    กิจกรรมให้บริการสื่อการสอนและสื่อ ICT มีจุดบริการอินเตอร์เน็ต

และปริ้นท์งาน  จัดกิจกรรมอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแก่คณะครูและนักเรียน 
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   มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
        

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวนครู
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียน
กำหนด(คน) 

ผลการประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้
ปฏิบตั ิ

 
ไม่ 

ปฏิบตั ิ

1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได ้

  85 82 77 93.90 ยอดเยี่ยม 

 1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง 

       

 1.2  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไป
จัดกิจกรรมได้จริง 

       

 1.3  มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะ
สำหรับผู้ท่ีมีความจำเป็น และต้องการความ
ช่วยเหลือพิเศษ  

       

 1.4  ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้แสดงออก แสดง
ความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ และนำเสนอ
ผลงาน 

       

 1.5  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

       

2 ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการเรียนรู ้

  85 82 71 86.58 ดีเลิศ 

 2.1 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้ 

       

 2.2 ใชแ้หล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การจัดการเรียนรู้ 

       

 2.3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากสื่อท่ีหลากหลาย 

       

3 มีการบรหิารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก   85 82 81 98.78 ยอดเยี่ยม 

 3.1 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน 
โดยเน้นการมีปฏิสมัพันธ์เชิงบวก  

       

 3.2 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน 
ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก 
เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรูร้่วมกัน
อย่างมีความสุข 
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวนครู
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียน
กำหนด(คน) 

ผลการประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้ปฏิบตั ิ
 

ไม่ 
ปฏิบตั ิ

4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็น
ระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

  85 82 80 97.56 ยอดเยี่ยม 

 4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ 

       

 4.2 มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวธิีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู ้

       

 4.3 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีสว่นเกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 

       

 4.4 ให้ข้อมูลย้อนกลบัแก่ผู้เรียนเพื่อนำไปใช้ใน
การพัฒนาการเรียนรู้ 

       

5 มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู ้

  85 82 77 93.90 ยอดเยี่ยม 

 5.1 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ 

       

 5.2 นำข้อมูลป้อนกลบัไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง 

       

                     สรุปผลการประเมิน    =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                จำนวนประเด็นพิจารณา 

94.14 ยอดเยี่ยม 
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กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3   

      โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ได้มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

         3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต                

         จัดโครงการส่งเสริมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ กิจกรรมจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้   

กิจกรรมประเมินแผนการจัดการเรียนรู้  โดยให้ครูจัดทำแผนการเรียนรู้ตามมารฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตร

สถานศึกษาที่เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้  โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ ครูเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม

มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในศตวรรษที่21 ส่งเสริม

กระบวนการคิด การลงมือปฏิบัติด้วยการสืบค้นจากแหล่งการเรียนรู้ในห้องสมุด  อินเตอร์เน็ต  การทำงานกลุ่ม  ทัศน

ศึกษา การทำโครงงาน การนำเสนอผลงาน การอธิบาย อภิปราย ครูมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไป

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้จริงส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการฝึกทักษะการแสดงออก การแสดงความคิดเห็นและ

นำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนทุกกลุ่มสาระฯ โดยนักเรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ ที่เกิดจากการเรียนรู้ไปใช้

ในชีวิตประจำวันได้   

       3.2 ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่ เอ้ือต่อการเรียนรู้  สร้างโอกาสให้นักเรียนได้รับ

ประสบการณ์ตรงเล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

         ผู้บริหารมีนโยบายให้ครูผลิตสื่อและใช้สื่อการสอน โดยจัดโครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ กิจกรรมผลิตสื่อและใช้

สื่อการสอน กิจกรรมจัดทำวิจัยในชั้นเรียน ครูผลิตสื่อการสอนคนละ 2 ชิ้น ต่อภาคเรียน ส่งฝ่ายวิชาการมีมีการบันทึก

การยืมสื่อการสอนและครูทุกคนได้รับการนิเทศการสอน ครูได้เชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้

นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลายจากห้องสมุด อินเตอร์เน็ต แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและนอก

โรงเรียน อีกทั้งจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกเช่น อุปกรณ์ในการทดลอง วัสดุต่าง ๆ ครูสามารถสร้างสื่อนวัตกรรมใช้ใน

การจัดการเรียนการสอนได้  โดยใช้เทคโนโลยีในการสร้างสื่อการสอนและเป็นแหล่งข้อมูลในการสืบค้นของแต่ละหน่วย

การเรียนรู้และเรื่องที่สอน ซึ่งครูสร้างสื่อการสอน เช่น ใบงาน สื่อทำมือ การทดลองฯลฯ   หลังจากท่ีครูจัดการเรียนการ

สอน นักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้จากเรื่องที่เรียน ด้วยการทำใบงานหรือชิ้นงานให้เสร็จสมบูรณ์และยังสามารถนำ

ผลงานของนักเรียนมาแสดงในกิจกรรมวันวิชาการได้อีก 

     3.3 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

           ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน ให้ความรักความอบอุ่น  ดูแลเอาใจใส่อย่างดี  โดยกล่าวทักทาย ยิ้มแย้ม  
สนทนาพูดคุยแบบเป็นกันเอง ส่งเสริมให้รักการเรียนรู้ โดยใช้วิธีชี้แนะ แนะนำ ให้คำปรึกษา ทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน  สร้างวินัยให้นักเรียนในการเรียนรู้การทำกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน สร้างบรรยากาศการเรียน
การสอน ให้เอ้ือต่อการเรียนการสอนเชิงบวก  หลีกเลี่ยงการลงโทษด้วยการตีหรือการใช้คำพูดที่กระทบความรู้สึกของ
นักเรียนด้านลบ  
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  3.4  ตรวจสอบและประเมินนักเรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนานักเรียน  

        ครูมีการตรวจงานการบ้าน แบบฝึกหัดและชิ้นงาน โครงงานของนักเรียนอย่างเป็นระบบ มีการออกแบบจัดทำ
เครื่องมือในการประเมินผลงาน มีเกณฑ์ในการตรวจสอบ สร้างเครื่องมือประเมินผู้เรียนอย่างมืออาชีพ   กิจกรรมสร้าง
เครื่องมือวัดและประเมินผลและนำผลการตรวจงาน ชิ้นงาน ไปพัฒนานักเรียน 
 
  3.5 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

       ครูทุกคนจะแจ้งผลการตรวจงานการบ้าน แบบฝึกหัดและชิ้นงาน โครงงานของนักเรียน ย้อนกลับกับนักเรียนเมื่อ

มีข้อผิดพลาดหรือมีความบกพร่องของงาน ครูให้คำแนะนำและแนวทางแก้ไข สามารถนำไปปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลในการพัฒนานักเรียนกับผู้ปกครอง โดยรายงานผลการเรียนภาคเรียนละ1ครั้ง ทั้งที่เป็นลายลักษณ์

อักษรและการพูดคุยทำความเข้าใจ โดยคุณครูประจำชั้นจะเปิดห้องเรียนพบผู้ปกครองในวันประชุมผู้ปกครองภาคเรียน

ละ1ครั้งและครูได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพ่ือนครู ผู้ปกครอง ในการร่วมกันพัฒนานักเรียน 
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มาตรฐานที่  4  ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่โดดเด่น 
 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

 
จำนวน 
นักเรียน 

/ครู
ทั้งหมด
(คน) 

 
จำนวน

น ักเรียน/ครู
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียน
กำหนด(คน) 

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่

ปฏิบตั ิ

1 ผู้เรยีนมีคณุลักษณะใฝรู่้ ใฝ่เรียน   85.00 
 

2,141 2,141 100 ยอดเยี่ยม 

2 ผู้เรยีนรู้หน้าท่ีมรีะเบียบวินัย   85.00 2,141 2,141 100 ยอดเยี่ยม 

3 ผู้เรยีนไมม่ีปัญหาด้านพฤติกรรม   85.00 2,141 2,141 100 ยอดเยี่ยม 

4 ผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่
สนองต่อปรัชญา  วิสัยทัศน์ของ
โรงเรียน  บรรลุผลตามที่กำหนดไว้   

  85.00 2,141 2,141 100 ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมิน 100 ยอดเย่ียม 

 
1.ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

          2.กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่เพิ่มเติม  มาตรฐานที่ 4 

     การส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนโดยมีกระบวนการพัฒนาและมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

โรงเรียนได้กำหนดอัตลักษณ์ของนักเรียน “มีวินัย ใฝ่เรียนรู้”และเอกลักษณ์ของโรงเรียน“จัดการศึกษาเด่น   

เน้นคุณภาพผู้เรียน” ที่สนองต่อปรัชญา วิสัยทัศน์ของโรงเรียน บรรลุผลตามที่กำหนดไว้และดำเนินการจัดโครงการเด็ก

ดีศรีสุคนธีรวิทย์   กิจกรรมของหายได้คืน  กิจกรรมบันทึกความดี  กิจกรรมแบ่งปันน้ำใจ กิจกรรมเด็กประพฤติด ี

มีคุณธรรมในวันเด็ก  กิจกรรมลูกกตัญญูในวันแม่  ครูปลูกฝังให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อตนเองและต่อบุคคล

อ่ืน เช่น ไม่เอาของคนอ่ืนเป็นไปของตนเองเมื่อเก็บได้ก็ต้องส่งคืน  ไม่เอารัดเอาเปรียบมีน้ำใจต่อเพ่ือน  ต่อครูอาจารย์  

โดยมีพ่ีๆชั้นมัธยมเป็นแบบอย่างในเรื่องจิตอาสา  คอยดูแลช่วยเหลือน้อง ๆ  และเป็นแบบอย่างในการเสียสละ  จนทำ

ให้นักเรียนทุกคน  รู้หน้าที่ของตนเองโดยไม่ต้องให้ครูคอยควบคุม  เช่น นักเรียนทุกคนจะถอดรองเท้าก่อนเดินแถวขึ้น

ห้องเรียนอย่างเป็นระเบียบ  เมื่อได้ยินเสียงเพลงพ่อของแผ่นดิน  นักเรียนทุกคนจะเข้าแถวรวมกันที่ลานกิจกรรมอย่าง

รวดเร็วและส่งเสริมให้นักเรียนทุกคน ในแต่ละระดับชั้นทำความสะอาดบริเวณต่าง ๆ ทางโรงเรียนตามที่แบ่งเขต

รับผิดชอบในทุกๆวัน ในตอนเช้า  เมื่อได้ยินเสียงเพลงจิตอาสา โครงการส่งเสริมความสามารถนักเรียน  กิจกรรมแข่งขัน

ความสามารถทางวิชาการ  กิจกรรมแสดงความยินดีกับนักเรียน  โดยฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันความสามารถด้าน

วิชาการและทักษะต่าง ๆ กับหน่วยงานภายนอก ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET  มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า

ระดับประเทศ ระดับสังกัด ระดับจังหวัด ทุกปีการศึกษา จึงเป็นที่พึงพอใจของผู้ปกครอง  ผู้เกี่ยวข้อง และหน่วยงาน

การศึกษาภายนอกสถานศึกษา  จนกลายเป็นอัตลักษณ์ของนักเรียน ส่งผลให้เกิดเอกลักษณ์ของโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 



49 

มาตรฐานที ่ 5 การส่งเสริมนโยบายปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขับเคลื่อนสู่สถานศึกษา 

  

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ 

 

ปฏิบตั ิ
 

ไม่ปฏบิัต ิ
 

1 ผู้เรยีนมีความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอพียง   90.00 
 

ยอดเยี่ยม 

2 ผู้เรยีนมีสุขภาพที่ไมยุ่่งเกี่ยวยาเสพติด   100 
 

ยอดเยี่ยม 

3 ผู้เรยีนร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพตดิ   100 
 

ยอดเยี่ยม 

4  ผลสำเร็จโครงการพิเศษสนองต่อนโยบายการปฏิรปู
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 บรรลผุลตามที่กำหนดไว้   

  95.00 
 

ยอดเยี่ยม 

 สรุปผลการประเมิน 96.25 ยอดเยี่ยม 

 

1.ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
           

2.กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่เพิ่มเติม  มาตรฐานที่  5     

          โรงเรียนจัดโครงการพิเศษสนองต่อนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยได้น้อมนำพระราชดำริ

ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในรัชกาลที่9 จัดโครงการสถานศึกษาพอเพียง 

โดยการนำหลักของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กระบวนการขับเคลื่อนในสถานศึกษาได้ระบุอยู่ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์

ของโรงเรียนมีการบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกถอดบทเรียนโดยใช้หลัก 2 3 4 ที่บริเวณหน้าเสาธงใน

ตอนเช้า จัดให้มีตลาดนัดพอเพียง การออมกับธนาคารออมสิน  ฝึกปฏิบัติทักษะอาชีพต่าง ๆ โดยมีวิทยากรจากอุทยาน

การอาชีพชัยพัฒนา ให้ความรู้และปฏิบัติจริง นักเรียนแกนนำเศรษฐกิจพอเพียงได้ไปศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์เกษตร

เฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานี จัดทำแหล่งเรียนรู้ความพอเพียง โรงเพาะเห็ด แยกขยะรีไซเคิล  สวนสมุนไพร  ปุ๋ยชีวภาพ 

สวนไม้ดอกไม้ประดับ  เรือนปลูกเมล่อน  แปลงผักและผักสวนครัว  เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ด  เลี้ยงปลา  เกษตรทฤษีใหม่ ให้

นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้และลงมือปฏิบัติจริง  จัดโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  กิจกรรมล้อมรั้ววัยใสต้านภัยสิ่ง

เสพติด  กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด  ปลูกฝังให้นักเรียนทุกคนรู้จักรักษาสุขภาพของตน ไม่ข้องเกี่ยวกับสิ่งเสพติด

ให้โทษโดยได้รับความร่วมมือจาก สถานีตำรวจภูธรสามพราน มาให้ความรู้เรื่องสิ่งเสพติดและวิธีป้องกันตนเองจากสิ่ง

เสพติดชนิดต่าง ๆ และทำการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 ผลไม่พบผู้ติดสารเสพติด 
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    3.จุดเด่น  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คุณภาพของผู้เรียน 
1. นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่าน   การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
2. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์   คิดริเริ่ม   สร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม 
3. นักเรียนมีความสามารถและความพร้อมด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร 
4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 
5. ผลการสอบระดับชาติ (O-NET) มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติ ระดับสังกัด ระดับจังหวัด อย่างต่อเนื่อง 
ทุกปีและผลรวมคะแนนสอบ (O-NET) อยู่ในระดับ 1 ใน100ของประเทศ 
6. นักเรียนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และสามารถเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาของรัฐบาลได้ 100%  
ทุกปีการศึกษา 
7. ผลการแข่งขันความสามารถทางวิชาการของนักเรียน  สามารถเข้าสู่ระดับ เขต จังหวัด  ภูมภิาค และประเทศ 
8. นักเรียนมีความโดดเด่นทางด้านการแข่งขันเทคโนโลยีและหุ่นยนต์ ในระดับภูมภิาคและประเทศ 
9. นักเรียนมีความโดดเด่นด้านการแข่งขันดนตรี เช่น การร้องประสานเสียง วงดนตรีสากลระดับภาคและประเทศ 
10. นักเรียนมีผลการสอบ (O-NET) ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบได้คะแนนเต็ม100 ในวิชา
คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ 
11. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบGAT ภาษาไทย ได้คแนนเต็ม 150 ทุกปีการศึกษา 
12. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถสอบเข้าค่าย สอวน. ในวิชาฟิสิกส์  เคมี และชีววิทยา ได้ทุกปีการศึกษา 
13. นักเรียนมีผลงานด้านกีฬา ประเภททีมฟุตซอล ทีมว่ายน้ำ และทีมบาสเกตบอล ในระดับเขตและจังหวัด 
14. นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม ทุกปีการศึกษา เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ในสถานที่จัดฝึกอบรมต่าง ๆ โดยนิมนต์
พระวิทยากร ดำเนินการจัดอบรม โดยมีคณะครูเข้าร่วมฝึกปฏิบัติและดูแลนักเรียน 
15. นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณี 
กิจกรรมปลูกฝังความกตัญญู ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายด้วยความปรองดอง สามัคคี 
16. นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียน มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  
17. นักเรียนประพฤติตนไม่ยุ่งเกี่ยวสิ่งเสพติดและอบายมุขทุกประเภท 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย ที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สนอง
นโยบายของรัฐบาลและแผนการศึกษาชาติ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนด 
2. โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี   ที่ตอบสนอง วิสัยทัศน์  
พันธกิจ  เป้าหมาย และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
3. โรงเรียนมีกระบวนการดำเนินงานด้วยระบบPDCA อย่างต่อเนื่องยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
4. โรงเรียน มีระบบกำกับ  ติดตาม  ตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
5. โรงเรียนมีการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
6. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา ที่ครอบคลุม มาตรฐานชี้วัด และเชื่อมโยงกับท้องถิ่นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
7. ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่น มีหลักการบริหารและมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน 
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กระบวนการบริหารและการจัดการ 
8. โรงเรียนมีหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้แก่ Math English / Science  English 
9. โรงเรียนมีหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ ได้แก่ Fun Language 
10. โรงเรียนใช้หลักสูตรTrue Click Life ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติมในวิชาภาษาอังกฤษ   ภาษาจีน และคอมพิวเตอร์ 
11. โรงเรียนจัดให้มีหลักสูตรส่งเสริมด้านการเรียนดนตรี  โดยสถาบัน  YAMAHA ในระดับอนุบาล ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
12. การจัดการเรียนสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เชิญอาจารย์จากมหาวิทยาลัย ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในวิชาฟิสิกส์  
ชีววิทยา  เคมี  คณิตศาสตร์  สังคมศึกษา  ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  ตามตารางเรียน 
13. โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่เข้มแข็ง เช่น การดูแลเรื่องการเรียน  ระเบียบวินัยพฤติกรรม  
การแนะแนวแก้ไขปัญหานักเรียน การติดต่อประสานงานผู้ปกครอง การประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น 
14. การพัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
15. โรงเรียนมีพ้ืนที่จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างกว้างขวางเหมาะสม 
16. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ร่มรื่นและสภาพสังคมที้อ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
17. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ ได้แก่ ระบบ 
School ICT  ระบบการเงิน  ระบบวัดผล ระบบการเติมเงินผ่านบัตรประจำตัวนักเรียน  การตรวจข้อสอบผ่านระบบการแสก
นพร้อมวิเคราะห์ข้อสอบ  ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1 คน ต่อ 1 เครื่อง พร้อมระบบ Internet นักเรียนทุกคนมี Password ใน
การเข้าถึง WiFi 
18. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาที่โดดเด่นเป็นแบบอย่าง เป็นที่พ่ึงพาใจของผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้องและหน่วยงานต้นสังกัด 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1. จัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เน้นการปฏิบัติด้วยตนเองหรือเป็นกลุ่ม 
2. จัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการคิดและสร้างชิ้นงานต่อยอดด้วยความรู้ตนเอง 
3. นำสื่อเทคโนโลยี มาใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน 
4. ผลิตสื่อการสอนและนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
5. จัดทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาทุกปีการศึกษา 
6. การจัดกิจกรรมวันสำคัญเน้นการบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในรูปแบบนิทรรศการให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า หาความรู้
ด้วยตนเองจากการปฏิบัติกิจกรรม 
7. จัดการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในโรงเรียน 
8. จัดห้องเรียนเป็นแบบ Smart Classroom ทุกห้องเรียน ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่อง Projector 
เครื่องเสียง Microphone   ระบบ Internet  แบบLan Cable แล ะแบบ WiFi 
9. จัดการเรียนการสอนแบบSTEM  โดยเชิญคณะวิทยาการผู้ชำนาญการ มีประสบการณ์ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ  มาจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิด การประดิษฐ์ ด้วยการปฏิบัติจริง เกิดชิ้นงาน ผลงาน 
10. จัดการเรียนสอนส่งเสริมการสร้างอาชีพ จากวิทยากรท้องถิ่น ได้แก่ คณะวิทยากรจากอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  อาจารย์
จากวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม เป็นต้น 
11. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้แก่ ตลาดนัดพอเพียง  ตลาดนัดมือสอง  การประกอบอาหาร
ในรูปแบบต่าง ๆ  การจัดร้านค้าในวันที่มีกิจกรรมในโรงเรียน 
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4.  จุดควรพัฒนา 
   

  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คุณภาพของผู้เรียน 
1. ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การเขียน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
2. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมทางการเรียนและการนำเสนอผลงาน 
3. พัฒนานักเรียนด้านภาวะโภชนาการ น้ำหนัก ส่วนสูง ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ส่งเสริมการออกกำลังกาย 
ด้วยกิจกรรมผ่านเกมนำไปสู่กีฬาและการเล่นกีฬาประเภทเดี่ยวและทีม 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
2. การมอบหมายงาน บทบาทหน้าที่ ให้มีความชัดเจนเหมาะสม 
3. นำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ การเก็บรวบรวมข้อมูล ให้สะดวกและรวดเร็ว 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1. จัดการเรียนการสอนเน้นกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เหมาะสม 
2. การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาในท้องถิ่นท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
3. จัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลายสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วดั 

 

5.  แนวทางการพัฒนา 

   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สร้างลักษณะนิสัยรักการอ่าน พัฒนาความสามารถด้านกระบวนการคิด 

และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการสืบค้นความรู้ได้อย่างเหมาะสมส่งเสริมการ

สร้างนวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก เช่น  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์   ภาษาอังกฤษ สังคม

ศึกษา ภาษาไทยให้สูงขึ้น  ปลูกฝังคุณลักษณะด้านความพอเพียงและจิตสำนึกต่อสังคม พัฒนาสุขภาวะทางกายให้

เหมาะสมตามวัย พัฒนาการบริหารจัดการด้านวิชาการ บุคลากร สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี มีประสิทธิภาพ เกิด

ประสิทธิผลที่สูงขึ้น จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ มีระบบการจัดการความรู้ โดยการขับเคลื่อนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ให้เกิดการ

พัฒนาที่ยั่งยืน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือช่วยพัฒนาวิชาชีพและคุณภาพการศึกษา 

  
6. ความต้องการช่วยเหลือ 

1. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ิมพูนทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  
2. การพัฒนาครูผู้สอนในเรื่องการคิดและการประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง 
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7. ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
 
 
 

 
ความโดดเด่นของสถานศึกษา 

ได้รับการยอมรับเป็นต้นแบบระดับ 
นานาชาต ิ

(C3) 
ชาติ 
(C2) 

ท้องถิ่น/ภูมิภาค
(C1) 

1. ผลการทดสอบทางการศึกษา (O-NET) 
ปีการศึกษา 2561 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 

- เหรียญเงิน - 

2. ผลการทดสอบทางการศึกษา (O-NET) 
ปีการศึกษา 2561 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 

- เหรียญ
ทองแดง 

- 

3. ผลการทดสอบทางการศึกษา (O-NET) 
ปีการศึกษา 2562 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 

- เหรียญเงิน - 

4. ผลการทดสอบทางการศึกษา (O-NET) 
ปีการศึกษา 2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 

- เหรียญ
ทองแดง 

- 

5. ผลการทดสอบทางการศึกษา (National Test) 
ปีการศึกษา 2561 ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 

- - ลำดับที่ 44 

6. ผลการทดสอบทางการศึกษา (National Test) 
ปีการศึกษา 2562 ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 

- - ลำดับที่ 38 

7. โรงเรียนที่มีคะแนน (O-NET) รวมสูงสุดระดับประเทศ 
ปีการศึกษา 2561 ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 

- ลำดับที่ 89 - 

8. โรงเรียนที่มีคะแนน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร์สูงสุด
ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2561 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 

- ลำดับที่ 73 - 

9. โรงเรียนที่มีคะแนน (O-NET) วิชาภาษาไทยสูงสุด
ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2561 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 

- ลำดับที่ 77 - 

10. การแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกชิงแชมป์โลก ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ปีการศึกษา 2562 

- สุดยอดทีม 
ลำดับที่ 28 

- 

11. การแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกชิงแชมป์โลก ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ปีการศึกษา 2562 

- สุดยอดทีม 
ลำดับที่ 28 

- 

12. การแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกชิงแชมป์โลก ระดับประถมศึกษา 
ปีการศึกษา 2562 

- ทีมยอดเยี่ยม - 

13. การแข่งขันหุ่นยนต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562 

- ลำดับที่ 6 - 

14. การแข่งขันหุ่นยนต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2562 

- ลำดับที่ 6 - 

15. การแข่งขันหุ่นยนต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค - ลำดับที่ 6 - 
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ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2562 
16. การแข่งขันหุ่นยนต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2562 

- ลำดับที่ 8 - 

17. การแข่งขันหุ่นยนต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2562 

- ลำดับที่ 10 - 

 
ความโดดเด่นของสถานศึกษา 

ได้รับการยอมรับเป็นต้นแบบระดับ 
นานาชาต ิ

(C3) 
ชาติ 
(C2) 

ท้องถิ่น/ภูมิภาค
(C1) 

18. การแข่งขันขับขานประสานเสียง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562 

- ลำดับที่ 5 - 

19. การแข่งขันขับขานประสานเสียง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2562 

- ลำดับที่ 4 - 

20. การแข่งขันขับขานประสานเสียง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2562 

- ลำดับที่ 4 - 

21. การแข่งขันวงดนตรีสตริง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2562 

- ลำดับที่ 4 - 

22. การแข่งขันวงดนตรีสตริง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2562 

- ลำดับที่ 4 - 

23. การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียน 
โรงเรียนเอกชน ประเภทการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2562 

- ลำดับที่ 2 - 

24. การแข่งขันประกวดศิลปะเด็กนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น เหรียญเงิน - - 
 

กระบวนการพัฒนาความโดดเด่นของสถานศึกษา 
 

      โรงเรียนจัดการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้เต็มตามหลักสูตร มุ่งเน้นวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ   สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียน จัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มีคุณภาพ  ช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  พัฒนางานด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศที่
ทันสมัย เติมเต็มงานด้านศิลปะ ดนตรี พัฒนาด้านภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในการสื่อสาร ส่งเสริมการวัดผลและประเมินผล
การเรียนรู้ที่สอดคล้องตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ ส่งเสริมครูให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้พัฒนาตามศักยภาพเต็ม
ตามความสามารถ ส่งเสริมผู้บริหารโรงเรียนให้เป็นผู้มีความสามารถเต็มตามบทบาทหน้าที่ 
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การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 

เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

           ตามท่ี กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อ

วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ จึงได้กำหนดมาตรฐาน

การศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562  

ไว้ดังรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศ ต่อไปนี้ 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 4 สร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่โดดเด่น ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 5 การส่งเสริมนโยบายปฏิรูปการศึกษาและน้อมนำหลักปรัชญา            

                 ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
ระดับดีเลิศ 

ประกาศ ณ วันที่   1   พฤษภาคม   พ.ศ. 2562 
 
 
 

มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(นางสาวปรางศรี   พณิชยกุล) 

ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เป้าหมาย

ความสำเร็จ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 

1.1 ผลสัม ทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 

ดีเลิศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ดีเลิศ 

 

 

 

 

ดีเลิศ 

 

 

ดีเลิศ 

 

 

ดีเลิศ 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

     (1) ผู้เรียนทุกคน/ร้อยละ 85 ของผู้เรียนชั้น ป.1-ม.6 ผ่านการทดสอบการอ่านภาษาไทย  

ได้คะแนนร้อยละ70 ขึ้นไปตามแบบการทดสอบการอ่านของแต่ละระดับชั้นที่โรงเรียนจัดทำข้ึน 

     (2) ผู้เรียนทุกคน/ร้อยละ 85 ของผู้เรียนชั้น ป.1-ม.6 ผ่านการทดสอบการอ่านภาษาอังกฤษ  

ได้คะแนนร้อยละ 65 ขึ้นไป ตามแบบการทดสอบการอ่าน ของแต่ละระดับชั้นที่โรงเรียนจัดทำขึ้น 

     (3) ผู้เรียนทุกคน/ร้อยละ 85 ของผู้เรียนชั้น ป.1-ม.6 ผ่านการทดสอบการเขียน  

ได้คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไปตามแบบทดสอบการเขียนที่โรงเรียนจัดทำขึ้น 

     (4) ผู้เรียนทุกคน/ร้อยละ 85 ของผู้เรียนสามารถนำเสนอชิ้นงาน และตอบคำถามเกี่ยวกับชิ้นงาน

ที่ตนเองปฏิบัติได้ไม่ต่ำกว่าระดับคุณภาพ3 จาก5 ระดับ ในการประเมินผลการนำเสนอชิ้นงานอย่าง

น้อย 2 ชิ้น/ภาคเรียน 

     (5) ผู้เรียนทุกคน/ร้อยละ 85 ของผู้เรียนชั้น ป.1-ม.6 ผ่านการทดสอบทักษะการคิดคำนวณ  

ได้คะแนนร้อยละ60 ขึ้นไป ตามแผนทดสอบแต่ละระดับชั้น ตามมาตรฐาน / ตัวชี้วัดในกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และแก้ปัญหา 

     (1) ผู้เรียนทุกคน/ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีคสามารถในการคิด จำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ

ไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

     (2) ผู้เรียนทุกคน/ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

อย่างมีเหตุผล 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

     (1) ผู้เรียนทุกคน/ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

     (2) ผู้เรียนทุกคน/ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่นำนวัตกรรมมาใช้และเผยแพร่ 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร          

     (1) ผู้เรียนทุกคน/ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือการเรียนรู้ 

     (2) ผู้เรียนทุกคน/ร้อยละ 85ของผู้เรียน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เป้าหมาย

ความสำเร็จ 

5) มีผลสัม ทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา    

     (1) ผู้เรียนทุกคน/ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา

กำหนด ไม่ต่ำกว่าระดับ 3 

 

 

 

ดีเลิศ 

 

 

ระดับดีเลิศ 

ดีเลิศ 

 

 

ดีเลิศ 

 

 

ดีเลิศ 

 

ดีเลิศ 

     (2) ผู้เรียนทุกคน/ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ สูงกว่าค่าเฉลี่ย

ระดับประเทศ 

6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

   (1) ผู้เรียนทุกคน/ร้อยละ 85 ของนักเรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

   (2) ผู้เรียนทุกคน/ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหรืออาชีพ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด  

   (1) ผู้เรียนทุกคน/ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

   (2) ผู้เรียนทุกคน/ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่มีค่านิยมพ้ืนฐาน 8 ประการ 

2) มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม 

ประเพณี และภูมิปัญญาไทย  

   (1) ผู้เรียนทุกคน/ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่มีความภูมิใจในท้องถิ่นและเห็นคุณค่า 

ของความเป็นไทย 

   (2) ผู้เรียนทุกคน/ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่มีค่านิยม 

3) มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

   (1) ผู้เรียนทุกคน/ร้อยละ 85 ของผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลใน

ด้านเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี 

4) มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

   (1) ผู้เรียนทุกคน/ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่สุขภาวะร่างกายตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

   (2) ผู้เรียนทุกคน/ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่ผู้รักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ สังคม และกล้า

แสดงออกอย่างเหมาะสม อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข ไม่มีความขัดแย้ง  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  ดีเลิศ 

     1) สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เป้าหมาย

ความสำเร็จ 

ระดับดีเลิศ  

 

ดีเลิศ 

 

 

 

ดีเลิศ 

 

 

 

ดีเลิศ 

 

 

 

 

ดีเลิศ 

 

 

ดีเลิศ 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

     1) มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนำแผนไปปฏิบัติ มีการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผล ปรับปรุงงาน ระดับดีเลิศ 

     2) มีการจัดบริหารอัตรากำลังทรัพยากรทางการศึกษา ระดับดีเลิศ 

     3) มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการนิเทศภายใน ระดับดีเลิศ 

     4) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วมวางแผน ปรับปรุงพัฒนาการศึกษา ระดับดีเลิศ 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  

และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

     1) มีหลักสูตรสถานศึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง 

ระดับดีเลิศ 

     2) มีการนำหลักสูตรไปใช้ ละการประเมินผลหลักสูตรการปรับเปลี่ยนหลักสูตร ระดับดีเลิศ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

     1) ครูบุคลากร ร้อยละ 90 ได้รับการอบรมตรงตามหรือสอดคล้องกับหน้าที่ที่ปฏิบัติ 

อย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา ระดับดีเลิศ 

     2) ครบูุคลากร ร้อยละ 90 พัฒนากลวิธี/เทคนิคการสอนอย่างน้อย 2 รูปแบบ ระดับดีเลิศ 

     3) สถานศึกษานำชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานละการเรียนรู้ 

ของผู้เรียน อย่างน้อย 5 เรื่องต่อปี ระดับดีเลิศ 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

     1) โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมร่มรื่น ปลอดภัยมีแหล่งพักผ่อนเพียงพอสำหรับนักเรียน 

และมีแหล่งสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงได้ง่าย ระดับดีเลิศ 

     2) โรงเรียนมีห้องสมุด ห้องปฏิบัติการเพียงพอ ระดับดีเลิศ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ 

     1) โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 

อย่างเพียงพอและใช้ประโยชน์เต็มศักยภาพ ระดับดีเลิศ 

     2) โรงเรียนจัดให้ทุกห้องเรียนเป็นSmart Classroomและใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ ระดับดีเลิศ 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เป้าหมาย

ความสำเร็จ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ดีเลิศ 

 

 

 

 

 

 

 
 

ดีเลิศ 
 

 
 

 

ดีเลิศ 

 

 

 

 

ดีเลิศ 

 

 

 

 
 

ดีเลิศ 

     1) ครูทุกคน/ร้อยละ 85 ของครูวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลและนำผลจากการวิเคราะห์

มาใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับดีเลิศ 

     2) ครูทุกคน/ร้อยละ 85 ของครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดของหลักสูตร

สถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์คิดสร้างสรรค์ ฯลฯ และการ

ปฏิบัติจริงผ่านการทำโครงงาน / กิจกรรม / การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงและนักเรียนขยาย

ความคิดนำไปใช้ชีวิตได้ ระดับดีเลิศ 

3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

     1) ครูทุกคน/ร้อยละ 85 ของครูพัฒนาและใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับดีเลิศ 

     2) ครูทุกคน/ร้อยละ 85 ของครูที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่สอดคล้องกับสาระที่สอน 

สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนุกในการเรียนรู้ ระดับดีเลิศ 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  

     1) ครูทุกคน/ร้อยละ 85 ของครู มีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก 

เช่น บุคลิกภาพของครู บรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ระดับดีเลิศ 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

     1) ครูทุกคน/ร้อยละ 85 ของครู มีการตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ การจัดการเรียนรู้ โดยใช้

เครื่องมือ และวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมตามสภาพจริง ระดับดีเลิศ 

     2) ครูทุกคน/ร้อยละ 85 ของครู ที่นำผลการประเมินผลพัฒนาการเรียนรู้ ระดับดีเลิศ 

3.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

     1) ครูทุกคน/ร้อยละ 85 ของครูร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และข้อมูลป้อนกลับ 

เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 4 สร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่โดดเด่น ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 5 การส่งเสริมนโยบายปฏิรูปการศึกษาและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สู่การปฏิบัติ 

ระดับดีเลิศ 
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โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 
ที่  55 / 2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ของปีการศึกษา 2562 - 2563 
------------------------------- 

 
       เนื่องด้วยพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  

มาตราที่ 30 ให้โรงเรียนในระบบมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประกอบด้วย ผู้รับใบอนุญาต  
ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ  เพ่ือให้การ 
ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ดังนี้ 

 
 1. ผศ.ดร.ปรางศรี พณิชยกุล ผู้รับใบอนุญาต  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวสายหยุด น้อยพิทักษ ์ ผู้จัดการ   กรรมการ 
 3. นายสุชาติ  พฤกษานันท ์ ผู้แทนครู  กรรมการ 
 4. นายธนิต  พณิชยกุล ผู้แทนครู  กรรมการ 
 5. นายธนาตุล  จงหวัง  ผู้แทนผู้ปกครอง  กรรมการ 
 6. นายธีรพล  วัฒนะอนุรักษ ์ ผู้แทนผู้ปกครอง  กรรมการ 
 7. ผศ.ศุทธิณีย์  เถาทับนุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 8. นายมนต์ชัย  มั่นวศิน  ผู้อำนวยการ  กรรมการ/เลขานุการ 
 9. นางสาวศุภมาส พณิชยกุล ผู้ช่วยเลขานุการ  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
  
            ให้กรรมการบริหารโรงเรียนดำรงตำแหน่งนับตั้งแต่วันที่แต่งตั้ง  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 
 
  สั่ง     ณ     วันที่     24     พฤษภาคม     พ.ศ. 2562  

 
 
 
 
 
 
 

(นางสาวปรางศรี   พณิชยกุล) 

ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 
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อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
(รายละเอียดท้ายคำสั่งโงเรียนสุคนธีรวิทย์ 55 / 2562 สั่ง ณ วันที่  24 พ.ค. 2562) 

 
 มาตรา 31 ให้คณะกรรมการบริหารของโรงเรียนในระบบมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ออกระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของโรงเรียนในระบบ 
 (2) ให้ความเห็นชอบนโยบาย และแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในระบบ 
 (3) ให้คำแนะนำการบริหารและการจัดการโรงเรียนในระบบด้านบุคลากร แผนงาน งบประมาณ  วิชาการ 
กิจกรรมนักเรียน อาคารสถานที่ และความสัมพันธ์กับชุมชน 
 (4) กำกับดูแลให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนในระบบ 
 (5) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ 
 (6) ให้ความเห็นชอบการกู้ยืนเงินครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกินร้อยละยี่สิบห้าของมูลค่าของทรัพย์สินที่
โรงเรียนในระบบมีอยู่ขณะนั้น 
 ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารไม่ให้ความเห็นชอบการกู้ยืมเงิน คณะกรรมการต้องเสนอทางเลือกที่ปฏิบัติได้
ให้แก่โรงเรียนในระบบด้วย เว้นแต่คณะกรรมการจะเห็นว่าการกู้ยืมเงินนั้นมิได้เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของการดำเนิน
กิจการโรงเรียนในระบบ 
 (7) ให้ความเห็นชอบการกำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนของโรงเรียนในระบบ 
 (8) ให้ความเห็นชอบรายงานประจำปี งบประมาณประจำปี และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
 (9) พิจารณาคำร้องทุกข์ของครู ผู้ปกครองและนักเรียน 
 (10) ดำเนินการอ่ืนตามทีก่ฎหมายระบุให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
 
 มาตรา 47  ให้คณะกรรมการบริหารดำเนินการให้มีการตรวจสอบบัญชีของโรงเรียนในระบบ เพ่ือตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของโรงเรียนในระบบภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชี ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด 
 วันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชีของโรงเรียนในระบบให้เป็นไปตามประกาศของโรงเรียนในระบบ 
 ให้คณะกรรมการบริหารจัดสรรผลตอบแทนที่ได้จากการดำเนินการของโรงเรียนในระบบให้แก่ผู้รับใบอนุญาต
ตามท่ีเห็นสมควร เว้นแต่ผลตอบแทนจากการดำเนินการของโรงเรียนการกุศล ให้คณะกรรมการบริหารจัดสรรให้เป็นไป
ตามท่ีคณะกรรมการกำหนด 
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ค ำส่ังโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 

ท่ี 15 / 2562 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน (ภำยใน) 

---------------------------------------- 
  
 
 เพื่อให้การบริหารงานของโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผลสูงสุดต่อการพฒันาโรงเรียนในทุกดา้น จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน (ภายใน) ดงัต่อไปน้ี  
 
 1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ปรางศรี  พณิชยกุล ผูรั้บใบอนุญาต ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวสายหยดุ นอ้ยพิทกัษ ์ ผูจ้ดัการ     กรรมการ 
 3. นายมนตช์ยั  มัน่วศิน  ผูอ้  านวยการ    กรรมการ 
 4. นางกฤษณา  มัน่วศิน  รองผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัเรียน กรรมการ 
 5. นายทินกฤต  พณิชยกุล รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
 6. นายธนิต  พณิชยกุล รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงานทัว่ไป กรรมการ 
 7. นางสาวศุภมาส พณิชยกุล รองผูอ้  านวยการฝ่ายงบประมาณ  กรรมการ 
      ผูช่้วยผูอ้  านวยการแผนกอนุบาล 

 8. นางสาวขนิษฐา ทองสมเพียร ผูช่้วยผูอ้  านวยการแผนกประถมศึกษา กรรมการ 
 9. นางสิริรัตน์  เยาวนนท ์ ผูช่้วยผูอ้  านวยการแผนกมธัยมศึกษา กรรมการ/เลขานุการ 
 10. นายสุชาติ  พฤกษานนัท ์ นายทะเบียน    กรรมการ 
 
 ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี   19   เดือนมีนาคม   พ.ศ.   2562 เป็นตน้ไป 

 
  สั่ง   ณ   วนัท่ี   19   เดือนมีนาคม   พ.ศ.  2562 

 
 
 
 
 
 
 
 

(นางสาวปรางศรี   พณิชยกุล) 

ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 
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ค ำส่ังโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 
ท่ี  8 / 2563 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบมำตรฐำนประเมินตนเอง 
----------------------------------- 

 
 ด้วย โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ได้มีการบริหารจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามปี และ
แผนปฏิบัติการ ประจ าปี ปีการศึกษา 2562 ตามระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน เพื่อให้มีการด าเนินงานตาม
แผนงานและตามระบบประกนัคุณภาพภายในเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐาน
ประเมินตนเอง ระดบัขั้นพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 2562 ดงัรายช่ือต่อไปน้ี 
 
1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร มีหนา้ท่ี อ านวยความสะดวก ใหก้ารสนบัสนุนในการประเมินตนเอง 
 1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปรางศรี   พณิชยกุล ผูรั้บใบอนุญาต  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวสายหยดุ นอ้ยพิทกัษ ์  ผูจ้ดัการ   รองประธานกรรมการ 
 3. นายมนตช์ยั  มัน่วศิน   ผูอ้  านวยการ  รองประธานกรรมการ 
 
2. คณะกรรมกำรรับผิดชอบมำตรฐำนประเมินตนเอง 
 มำตรฐำนท่ี 1 
 ผูรั้บผิดชอบ คือ 1. นางกฤษณา  มัน่วศิน  (หวัหนา้ทีมปฏิบติัการ) 
   2. นายทินกฤต  พณิชยกุล 
   3. นางสาวขนิษฐา ทองสมเพียร  
   4. นางกรรณิกา  มาเรียน  
   5. นางสาวรัชดา  อินเฉิดฉาย 
   6. นางสิริรัตน์  เยาวนนท ์
   7. นางสาวภารดี  มีเจริญ 
   8. นางสาวน ้าฝน  ณ แพทยงค ์
   9. นางพศัภสัสรณ์ ปรุงเรือน 
   10. นายศุภเกียรติ วิริภิรมยก์ูล 
   11. นายชรินทร์  รีนบัถือ 
   12. นายสิทธา  ประมวลทอง 
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 มำตรฐำนท่ี 2 
 ผูรั้บผิดชอบ คือ 1. นายมนตช์ยั  มัน่วศิน  (หวัหนา้ทีมปฏิบติัการ) 
   2. นายทินกฤต  พณิชยกุล 
   3. นายธนิต  พณิชยกุล 
   4. นางสาวศุภมาส พณิชยกุล 
   5. นางนิภา  พณิชยกุล 
   6. นายสมพงษ ์  สายน ้าผ้ึง 
   7. นายรัตนชยั  อรรถพลภูษิต 
   8. นายธนา  บุญชู 
  
 มำตรฐำนท่ี 3 
 ผูรั้บผิดชอบ คือ 1. นายทินกฤต  พณิชยกุล (หวัหนา้ทีมปฏิบติัการ) 
   2. นางสาวขนิษฐา เอ่ียมนอ้ย 
   3. นางสาวทิพวรรณ จ๋ิวแกว้ 
   4. นางสาวนฤมล  ถิรวลัย ์
   5. นายสรศกัด์ิ  งามสง่า 
   6. นายอิทธิรักษ ์  ปาลวฒัน์ 
   7. นายณฐพล  สุนทรกระจ่าง 
   8. นางสาวพิมพม์าส เพชรขาวช่วย 
   9. นายพรพจน์  พฤกษานนัท ์
   10. นายสถาพร  ดีประเสริฐ 
   11. นางสาวอญัชลี ศรีแกว้ช่วง 
 
 สั่ง   ณ   วนัท่ี   2   เมษายน  พ.ศ. 2563 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายมนต์ชัย   ม่ันวศิน) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 
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คำสั่งโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 
ที ่9 / 2563 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับขั้นพื้นฐาน  
ประจำปีการศึกษา 2562 

............................................................................. 
  ด้วย โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ได้มีการบริหารจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามปี   และ
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2562 ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา ข้อ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละ
แห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ และประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ
กำหนด พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผล
การดำเนินการ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง 
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี  เพ่ือให้มีการดำเนินงานตาม
กฎกระทรวง ตามแผนงานและตามระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับข้ันพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ดังรายชื่อต่อไปนี้         
 

 1.คณะกรรมการอำนวยการ  
  1. นายมนต์ชัย  มั่นวศิน  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
  2. นายทินกฤต  พณิชยกุล      รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รองประธาน 
  3. นางกฤษณา  มั่นวศิน  รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน   กรรมการ 
  4. นางสาวศุภมาส พณิชยกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ  กรรมการ 
  5. นายธนิต  พณิชยกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป กรรมการ 
 

 มีหน้าที่ อำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงาน และตรวจสอบความ
ถูกต้องของรายงาน 
  

 2.คณะกรรมการจัดทำเล่มรายงาน 
  1. นายมนต์ชัย  มั่นวศิน  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
  2. นายทินกฤต  พณิชยกุล      รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รองประธาน 
  3. นางกฤษณา  มั่นวศิน  รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน   กรรมการ 
  4. นางสาวศุภมาส พณิชยกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ  กรรมการ 
  5. นายธนิต  พณิชยกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป กรรมการ 
  6. นางสาวโชตพิพัฒน์ เชาว์รุ่งโรจน์ชัย ครูประจำชั้น    กรรมการ                              
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  7. นางสาวทัศนีย์  ผามะณีย์ ครูประจำชั้น    กรรมการ 
  8. นางสาววารี  สังข์เสือโพธิ์ ครูประจำชั้น    กรรมการ 
  9. นางสาวขนิษฐา ทองสมเพียร ครูประจำชั้น    กรรมการ 
  10. นางสาวณัฐธิดา แก้วคำ  ครูประจำชั้น    กรรมการ 
 

11. นางสาวจตุพร บุญลือ  ครูประจำชั้น  กรรมการ 
  12. นางสาวพรพิมล มอญถนอม ครูประจำชั้น  กรรมการ 
  13. นางสาวรัชดา อินเฉิดฉาย ครูประจำชั้น  กรรมการ 
  14. นายวุฒินันท์  คงทรัพย ์ ครูประจำชั้น  กรรมการ 
  15. นางกรรณิกา  มาเรียน  ครูประจำชั้น  กรรมการ 
  16. นางสาวอรัญญา เดชพันธ์  ครูประจำชั้น  กรรมการ 
  17. นายสถาพร  ดีประเสริฐ ครูประจำชั้น  กรรมการ 
  18. นางสาวปวริศา เนตรโพธิ์แก้ว ครูประจำชั้น  กรรมการ 
  19. นางสาวคณาลักษณ์ บึงจันทร์ ครูประจำชั้น  กรรมการ 
  20. นางสาวบัณฑิตา เอ๊ียะมณ ี ครูประจำชั้น  กรรมการ 
  21. นายศุภชัย  เปลี่ยนกลิ่น ครูประจำชั้น  กรรมการ 
  22. นางสาวจีรนันท์ บุญช่วย  ครูประจำชั้น  กรรมการ 
  23. นางสาวนิตยา บุตรดาวงษ ์ ครูประจำชั้น  กรรมการ 
  24. นางสาวสุนิสา กลัดจ้อย ครูประจำชั้น  กรรมการ 
  25. นางสาวทิพวรรณ มะกรูดอินทร์ ครูประจำชั้น  กรรมการ 
  26. นายอิทธิรักษ์ ปาลวัฒน์ ครูประจำชั้น  กรรมการ 
  27. นางสาวกัญญารัตน์ บุญโคกสี ครูประจำชั้น  กรรมการ 
  28. นางสาวพจวรรณ วรรณฤมล ครูประจำชั้น  กรรมการ 
  29. นางสาวขนิษฐา เอ่ียมน้อย ครูประจำชั้น  กรรมการ 
  30. นางสาวสุกานดา อ่ิมบุญ  ครูประจำชั้น  กรรมการ 
  31. นางสาวอรชา สว่างชื่น  ครูประจำชั้น  กรรมการ 
  32. นางสาวสร้อยทอง เกษตรเสริมวิริยะ ครูประจำชั้น  กรรมการ 
  33. นางสาวภัทรา ใจบุญ  ครูประจำชั้น  กรรมการ 
  34. นายกอบบุญ  แดงสุวรรณ ครูประจำชั้น  กรรมการ 
  35. นางสาวนฤมล ถิรวัลย์  ครูประจำชั้น  กรรมการ 
  36. นางสาวน้ำฝน ณ แพทยงค์ ครูประจำชั้น  กรรมการ 
  37. นางสาวทิพวรรณ จิ๋วแก้ว  ครูประจำชั้น  กรรมการ 
  38. นายวันชัย  ดวงแก้ว  ครูประจำชั้น  กรรมการ   
  39. นายนภนันท์  สิงห์สม  ครูประจำชั้น  กรรมการ 
  40. นางอัญชลี  ศรีแก้วช่วง ครูประจำชั้น  กรรมการ 
  41. นายสรศักดิ์  งามสง่า  ครูประจำชั้น  กรรมการ 
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  42. นางปริศนา  รอดมณ ี ครูประจำชั้น  กรรมการ 
  43. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธำรงลักษณ์ แต่งงาม ครูประจำชั้น  กรรมการ 
  44. นางอังคณา  พรของอินทร ์ ครูประจำชั้น  กรรมการ 
  45. ว่าที่ร้อยตรีวณิชพรต เกษทองมา ครูประจำชั้น  กรรมการ 
  46. นางสาวฐิติมา เนี๊ยะอ๋ัน  ครูประจำชั้น  กรรมการ 
  47. นายสิทธา  ประมวลทอง ครูประจำชั้น  กรรมการ 
  48. นางสาววรรณิภา เทียนไธสง ครูประจำชั้น  กรรมการ 
  49. นางสาวภารดี มีเจริญ  ครูประจำชั้น  กรรมการ 
  50. นายชรินทร์  รีนับถือ  ครูประจำชั้น  กรรมการ 
  51. นายอรรณพ  วงศาโรจน์ ครูประจำชั้น  กรรมการ 
  52. นางพัศภัสสรณ์ ปรุงเรือน ครูประจำชั้น  กรรมการ 
  53. นายจิรายุ  คุ้มถนอม ครูประจำชั้น  กรรมการ 
  54. นายสหภูมิ  เกตุแก้ว  ครูประจำชั้น  กรรมการ 
  55.นายสมพงษ์  สายน้ำผึ้ง ครูจัดทำรูปเล่ม  กรรมการ 
  56. นางสาวเกวิสา สามพระยา เจ้าหน้าที่ธุรการ  กรรมการและเลขานุการ 
   
 
  คณะกรรรมการมีหน้าที่จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)  ระดับขั้นพ้ืนฐาน  ประจำปี
การศึกษา 2562 โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศของงานทั้ง 4 ฝ่าย และจัดทำรูปเล่มให้สมบูรณ์ จำนวน 4 เล่ม พร้อมทั้งนำเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพ่ือขอความเห็นชอบก่อนนำส่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนต่อไป 
 
 ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
   สั่ง  ณ  วันที่   10   เมษายน   พ.ศ.  2563 
 
 
 

 (นายมนต์ชัย    มั่นวศิน) 
                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ พุทธศักราช 2562 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน (จำนวนชั่วโมงต่อปี) 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
รายวิชาพื้นฐาน 840 840 840 840 840 840 
ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
- วิทยาศาสตร์กายภาพ 
- วิทยาศาสตรโ์ลกและอวกาศ 
- เทคโนโลยี (ออกแบบเทคโนโลยแีละวิทยาการคำนวณ) 

120 120 120 120 120 120 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- ภูมิศาสตร ์
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
- เศรษฐศาสตร ์
- ประวัติศาสตร ์

 
 

40 
 

40 

 
 

40 
 

40 

 
 

40 
 

40 

 
 

80 
 

40 

 
 

80 
 

40 

 
 

80 
 

40 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 40 40 40 

ศิลปะ 40 40 40 80 80 80 
การงานอาชีพ 40 40 40 40 40 40 
ภาษาอังกฤษ 120 120 120 120 120 120 
รายวิชาเพิ่มเติม 280 280 280 280 280 280 
คณิตศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ 40 40 40 40 40 40 
วิทยาศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ 40 40 40 40 40 40 
การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 40 40 40 40 40 40 
หน้าที่พลเมือง 40 40 40 40 40 40 
ภาษาอังกฤษเสริม 80 80 80 80 80 80 
ภาษาจีน 40 40 40 40 40 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 
กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
ลูกเสือ-เนตรนารี 40 40 40 40 40 40 
กิจกรรมชุมนุม 40 40 40 40 40 40 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (10) (10) (10) (10) (10) (10) 
กิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้ บูรณาการ บูรณาการ บูรณาการ บูรณาการ บูรณาการ บูรณาการ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 
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โครงสร้างเวลาเรียน   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชาพื้นฐาน 420 420 

ท11101 ภาษาไทย 100 100 

ค11101 คณิตศาสตร์ 100 100 

ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 60 60 

ส11101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 20 20 

ส11102 ประวัติศาสตร์ 20 20 

พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา 20 20 

ศ11101 ศิลปะ  20 20 

ง11101 การงานอาชีพ 20 20 

อ11101 ภาษาอังกฤษ 60 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 140 140 

ค11201 คณิตศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ 20 20 

ว11201 วิทยาศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ 20 20 

ว11202 การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 20 20 

ส11231 หน้าที่พลเมือง 20 20 

อ11201 ภาษาอังกฤษเสริม 40 40 

จ11201 ภาษาจีน 20 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 60 

กิจกรรมแนะแนว 20 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20 20 

กิจกรรมชุมนุม 20 20 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (10) (10) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 620 620 
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โครงสร้างเวลาเรียน   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชาพื้นฐาน 420 420 

ท12101 ภาษาไทย 100 100 

ค12101 คณิตศาสตร์ 100 100 

ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 60 60 

ส12101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 20 20 

ส12102 ประวัติศาสตร์ 20 20 

พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา 20 20 

ศ12101 ศิลปะ  20 20 

ง12101 การงานอาชีพ 20 20 

อ12101 ภาษาอังกฤษ 60 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 140 140 

ค12201 คณิตศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ 20 20 

ว12201 วิทยาศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ 20 20 

ว12202 การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 20 20 

ส12232 หน้าที่พลเมือง 20 20 

อ12201 ภาษาอังกฤษเสริม 40 40 

จ12201 ภาษาจีน 20 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 60 

กิจกรรมแนะแนว 20 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20 20 

กิจกรรมชุมนุม 20 20 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (10) (10) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 620 620 
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โครงสร้างเวลาเรียน   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

  

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชาพื้นฐาน 420 420 

ท13101 ภาษาไทย 100 100 

ค13101 คณิตศาสตร์ 100 100 

ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 60 60 

ส13101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 20 20 

ส13102 ประวัติศาสตร์ 20 20 

พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 20 20 

ศ13101 ศิลปะ  20 20 

ง13101 การงานอาชีพ 20 20 

อ13101 ภาษาอังกฤษ 60 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 140 140 

ค13201 คณิตศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ 20 20 

ว13201 วิทยาศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ 20 20 

ว13202 การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 20 20 

ส13233 หน้าที่พลเมือง 20 20 

อ13201 ภาษาอังกฤษเสริม 40 40 

จ13201 ภาษาจีน 20 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 60 

กิจกรรมแนะแนว 20 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20 20 

กิจกรรมชุมนุม 20 20 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (10) (10) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 620 620 
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โครงสร้างเวลาเรียน   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชาพื้นฐาน 420 420 

ท14101 ภาษาไทย 80 80 

ค14101 คณิตศาสตร์ 80 80 

ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 60 60 

ส14101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 40 40 

ส14102 ประวัติศาสตร์ 20 20 

พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 20 20 

ศ14101 ศิลปะ  40 40 

ง14101 การงานอาชีพ 20 20 

อ14101 ภาษาอังกฤษ 60 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 140 140 

ค14201 คณิตศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ 20 20 

ว14201 วิทยาศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ 20 20 

ว14202 การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 20 20 

ส14234 หน้าที่พลเมือง 20 20 

อ14201 ภาษาอังกฤษเสริม 40 40 

จ14201 ภาษาจีน 20 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 60 

กิจกรรมแนะแนว 20 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20 20 

กิจกรรมชุมนุม 20 20 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (10) (10) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 620 620 
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โครงสร้างเวลาเรียน   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชาพื้นฐาน 420 420 

ท15101 ภาษาไทย 80 80 

ค15101 คณิตศาสตร์ 80 80 

ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 60 60 

ส15101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 40 40 

ส15102 ประวัติศาสตร์ 20 20 

พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 20 20 

ศ15101 ศิลปะ  40 40 

ง15101 การงานอาชีพ 20 20 

อ15101 ภาษาอังกฤษ 60 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 140 140 

ค15201 คณิตศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ 20 20 

ว15201 วิทยาศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ 20 20 

ว15202 การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 20 20 

ส15235 หน้าที่พลเมือง 20 20 

อ15201 ภาษาอังกฤษเสริม 40 40 

จ15201 ภาษาจีน 20 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 60 

กิจกรรมแนะแนว 20 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20 20 

กิจกรรมชุมนุม 20 20 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (10) (10) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 620 620 
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โครงสร้างเวลาเรียน   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชาพื้นฐาน 420 420 

ท16101 ภาษาไทย 80 80 

ค16101 คณิตศาสตร์ 80 80 

ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 60 60 

ส16101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 40 40 

ส16102 ประวัติศาสตร์ 20 20 

พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 20 20 

ศ16101 ศิลปะ  40 40 

ง16101 การงานอาชีพ 20 20 

อ16101 ภาษาอังกฤษ 60 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 140 140 

ค16201 คณิตศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ 20 20 

ว16201 วิทยาศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ 20 20 

ว16202 การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 20 20 

ส16236 หน้าที่พลเมือง 20 20 

อ16201 ภาษาอังกฤษเสริม 40 40 

จ16201 ภาษาจีน 20 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 60 

กิจกรรมแนะแนว 20 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20 20 

กิจกรรมชุมนุม 20 20 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (10) (10) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 620 620 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ พุทธศักราช 2562 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

  
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 

เวลาเรียน(จำนวนชั่วโมงต่อปี) 
ม.1 ม.2 ม.3 

รายวิชาพ้ืนฐาน 880(22 นก.) 880(22 นก.) 880(22 นก.) 
ภาษาไทย 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
คณิตศาสตร ์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
- วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
- วิทยาศาสตร์กายภาพ 
- วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
- ออกแบบและเทคโนโลย ี
- วิทยาการคำนวณ 

 
 

120 (3 นก.) 
 

20 (0.5 นก.) 
20 (0.5 นก.) 

 
 

120 (3 นก.) 
 

20 (0.5 นก.) 
20 (0.5 นก.) 

 
 

120 (3 นก.) 
 

20 (0.5 นก.) 
20 (0.5 นก.) 

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
    - ประวัติศาสตร ์
    - ศาสนาศีลธรรม จริยธรรม 
    - หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
     และการดำเนินชีวิตในสังคม 
    - ภูมิศาสตร ์
    - เศรษฐศาสตร ์

 
40 (1 นก) 

 
 

120(3 นก.) 

 
40 (1 นก) 

 
 

120(3 นก.) 

 
40 (1 นก) 

 
 

120(3 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
ศิลปะ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
การงานอาชีพ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
รายวิชาเพ่ิมเติม 360(9 นก.) 360(9 นก.) 360(9 นก.) 
คณิตศาสตร์เสริม 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
คณิตศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ 40 (1 นก) 40 (1 นก) 40 (1 นก) 
วิทยาศาสตร์เสริม 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
วิทยาศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ 40 (1 นก) 40 (1 นก) 40 (1 นก) 
การเรยีนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 40 (1 นก) 40 (1 นก) 40 (1 นก) 
หน้าท่ีพลเมือง 40 (1 นก) 40 (1 นก) 40 (1 นก) 
ภาษาอังกฤษเสรมิ 40 (1 นก) 40 (1 นก) 40 (1 นก) 
ภาษาจีน 40 (1 นก) 40 (1 นก) 40 (1 นก) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชั่วโมง 120 ชั่วโมง 120 ชั่วโมง 
กิจกรรมแนะแนว  40 ช่ัวโมง 40 ช่ัวโมง 40 ช่ัวโมง 
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  40 ช่ัวโมง 40 ช่ัวโมง 40 ช่ัวโมง 
กิจกรรมชุมนมุ 40 ช่ัวโมง 40 ช่ัวโมง 40 ช่ัวโมง 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (10  ช่ัวโมง) (10  ช่ัวโมง) (10  ช่ัวโมง) 
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ บูรณาการ บูรณาการ บูรณาการ 

รวมเวลาเรียน 
1,360 ชั่วโมง 1,360 ชั่วโมง 1,360 ชั่วโมง 
รายวิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิต รายวิชาเพิ่มเตมิ 27 หน่วยกติ รวม 93 หน่วยกิต 
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โครงสร้างเวลาเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 

ภาคเรียนที่ 1 
หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ 2 

หน่วยกิต/ 
ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440) รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440) 

ท21101 ภาษาไทย 1 1.5  (60) ท21102 ภาษาไทย 2 1.5  (60) 

ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1.5  (60) ค21102 คณิตศาสตร์  2 1.5  (60) 

 ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5  (60) ว21103 วิทยาศาสตร์2 1.5  (60) 

ว21102 ออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5  (20) ว21104 วิทยาการคำนวณ 1 0.5  (20) 

ส21101 สังคมศึกษา  1 1.5  (60) ส21103 สังคมศึกษา 2 1.5  (60) 

ส21102 ประวัติศาสตร์  1 0.5  (20) ส21104 ประวัติศาสตร์  2 0.5  (20) 

พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา  1 1.0  (40) พ21102 สุขศึกษาและพลศึกษา  2 1.0  (40) 

ศ21101 ศิลปะ 1 1.0  (40) ศ21102 ศิลปะ 2 1.0  (40) 

ง21101 การงานอาชีพ 1 0.5  (20) ง21102 การงานอาชีพ 2 0.5  (20) 

อ21101 ภาษาอังกฤษ  1 1.5  (60) อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5  (60) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 4.5(180) รายวิชาเพ่ิมเติม 4.5(180) 

ค21201 คณิตศาสตร์เสริม  1 1.0  (40) ค21203 คณิตศาสตร์เสริม  2 1.0  (40) 

ค21202 คณิตศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ 1 0.5  (20) ค21204 คณิตศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ 2 0.5  (20) 

ว21201 วิทยาศาสตร์เสริม 1 0.5  (20) ว21204 วิทยาศาสตร์เสริม 2 0.5 (20) 

ว21202 วิทยาศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ 1 0.5  (20) ว21205 วิทยาศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ 2 0.5  (20) 

ว21203 การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 1 0.5  (20) ว21206 การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 2 0.5  (20) 

ส21231 หน้าที่พลเมือง 1 0.5  (20) ส21232 หน้าที่พลเมือง 2 0.5  (20) 

อ21201 ภาษาอังกฤษเสรมิ 1 0.5  (20) อ21202 ภาษาอังกฤษเสรมิ 2 0.5  (20) 

จ21201 ภาษาจีน 1 0.5  (20) จ21202 ภาษาจีน 2 0.5  (20) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี 20 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี 20 

กิจกรรมชุมนมุ 20 กิจกรรมชุมนมุ 20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโนชน์ (10) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (10) 

รวมเวลาเรียน (ชั่วโมง) 680 รวมเวลาเรียน (ชั่วโมง) 680 

 
 

 

 

 

 

 

 



78 

โครงสร้างเวลาเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 

ภาคเรียนที่ 1 
หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ 2 

หน่วยกิต/ 
ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440) รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440) 

ท22101 ภาษาไทย 3 1.5  (60) ท22102 ภาษาไทย 4 1.5  (60) 

ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1.5  (60) ค22102 คณิตศาสตร์  4 1.5  (60) 

 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5  (60) ว22103 วิทยาศาสตร์ 4 1.5  (60) 

ว22102 ออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5  (20) ว22104 วิทยาการคำนวณ 2 0.5  (20) 

ส22101 สังคมศึกษา  3 1.5  (60) ส22103 สังคมศึกษา 4 1.5  (60) 

ส22102 ประวัติศาสตร์  3 0.5  (20) ส22104 ประวัติศาสตร์  4 0.5  (20) 

พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา  3 1.0  (40) พ22102 สุขศึกษาและพลศึกษา  4 1.0  (40) 

ศ22101 ศิลปะ 3 1.0  (40) ศ22102 ศิลปะ 4 1.0  (40) 

ง22101 การงานอาชีพ 3 0.5  (20) ง22102 การงานอาชีพ 4 0.5  (20) 

อ22101 ภาษาอังกฤษ  3 1.5  (60) อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5  (60) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 4.5(180) รายวิชาเพ่ิมเติม 4.5(180) 

ค22201 คณิตศาสตร์เสริม  3 1.0  (40) ค22203 คณิตศาสตร์เสริม  4 1.0  (40) 

ค22202 คณิตศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ 3 0.5  (20) ค22204 คณิตศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ 4 0.5  (20) 

ว22201 วิทยาศาสตร์เสริม 3 0.5  (20) ว22204 วิทยาศาสตร์เสริม 4 0.5  (20) 

ว22202 วิทยาศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ 3 0.5  (20) ว22205 วิทยาศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ 4 0.5  (20) 

ว22203 การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 3 0.5  (20) ว22206 การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 4 0.5  (20) 

ส22233 หน้าที่พลเมือง 3 0.5  (20) ส22234 หน้าที่พลเมือง 4 0.5  (20) 

อ22201 ภาษาอังกฤษเสรมิ 3 0.5  (20) อ22202 ภาษาอังกฤษเสรมิ 4 0.5  (20) 

จ22201 ภาษาจีน 3 0.5  (20) จ22202 ภาษาจีน 4 0.5  (20) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี 20 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี 20 

กิจกรรมชุมนมุ 20 กิจกรรมชุมนมุ 20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (10) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (10) 

รวมเวลาเรียน (ชั่วโมง) 680 รวมเวลาเรียน (ชั่วโมง) 680 
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โครงสร้างเวลาเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

ภาคเรียนที่ 1 
หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ 2 

หน่วยกิต/ 
ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440) รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440) 

ท23101 ภาษาไทย 5 1.5  (60) ท23102 ภาษาไทย 6 1.5  (60) 

ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1.5  (60) ค23102 คณิตศาสตร์  6 1.5  (60) 

 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5  (60) ว23103 วิทยาศาสตร์ 6 1.5  (60) 

ว23102 ออกแบบและเทคโนโลยี 3 0.5  (20) ว23104 วิทยาการคำนวณ 3 0.5  (20) 

ส23101 สังคมศึกษา  5 1.5  (60) ส23103 สังคมศึกษา 6 1.5  (60) 

ส23102 ประวัติศาสตร์  5 0.5  (20) ส23104 ประวัติศาสตร์  6 0.5  (20) 

พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา  5 1.0  (40) พ23102 สุขศึกษาและพลศึกษา  6 1.0  (40) 

ศ23101 ศิลปะ 5 1.0  (40) ศ23102 ศิลปะ 6 1.0  (40) 

ง23101 การงานอาชีพ 5 0.5  (20) ง23102 การงานอาชีพ 6 0.5  (20) 

อ23101 ภาษาอังกฤษ  5 1.5  (60) อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5  (60) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 4.5(180) รายวิชาเพ่ิมเติม 4.5(180) 

ค23201 คณิตศาสตร์เสริม  5 1.0  (40) ค23203 คณิตศาสตร์เสริม  6 1.0  (40) 

ค23202 คณิตศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ 5 0.5  (20) ค23204 คณิตศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ 6 0.5  (20) 

ว23201 วิทยาศาสตร์เสริม 5 0.5  (20) ว23204 วิทยาศาสตร์เสริม 6 0.5  (20) 

ว23202 วิทยาศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ 5 0.5  (20) ว23205 วิทยาศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ 6 0.5  (20) 

ว23203 การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 5 0.5  (20) ว23206 การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 6 0.5  (20) 

ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 0.5  (20) ส23236 หน้าที่พลเมือง 6 0.5  (20) 

อ23201 ภาษาอังกฤษเสรมิ 5 0.5  (20) อ23202 ภาษาอังกฤษเสรมิ 6 0.5  (20) 

จ23201 ภาษาจีน 5 0.5  (20) จ23202 ภาษาจีน 6 0.5  (20) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี 20 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี 20 

กิจกรรมชุมนมุ 20 กิจกรรมชุมนมุ 20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (10) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (10) 

รวมเวลาเรียน (ชั่วโมง) 680 รวมเวลาเรียน (ชั่วโมง) 680 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ พุทธศักราช 2562 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน(จำนวนชั่วโมงต่อปี) 

ม.4 ม.5 ม.6 
รายวิชาพื้นฐาน 720(18 นก.) 480(12 นก.) 440(11 นก.) 
ภาษาไทย 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
คณิตศาสตร์ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
- วิทยาศาสตร์ชวีภาพ 
- วิทยาศาสตร์กายภาพ 

+ ฟิสิกส ์
+ เคม ี

- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 
- วิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี 

+ ออกแบบเทคโนโลย ี
+ วิทยาการคำนวณ 

 
60 (1.5 นก.) 

 
60 (1.5 นก.) 
60 (1.5 นก.) 
60 (1.5 นก.) 
40 (1 นก.) 

 
 
 
 
- 
 

40 (1 นก.) 

 
 
 
 
- 

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
    - ประวัติศาสตร์ 
    - ศาสนาศีลธรรม จริยธรรม 
    - หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม 
     และการดำเนินชวีิตในสังคม 
    - ภูมิศาสตร์ 
    - เศรษฐศาสตร์ 

 
40 (1 นก.) 

 
 

80 (2 นก.) 

 
40 (1 นก.) 

 
 

80 (2 นก.) 

 
- 
 
 

80 (2 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
ศิลปะ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
การงานอาชพี - - 40 (1 นก.) 
ภาษาตา่งประเทศ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติม 640 (16 นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 
คณิตศาสตร์เสริม 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
ชีววิทยา 60 (1.5 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
เคมี 60 (1.5 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
ฟิสิกส์ 60 (1.5 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 60 (1.5 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
เทคโนโลยี - - 40 (1 นก.) 
การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) - 
หน้าที่พลเมือง 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
ภาษาอังกฤษเสริม 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 
ภาษาจีน 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชัว่โมง 120 ชัว่โมง 120 ชัว่โมง 
กิจกรรมแนะแนว  40 ชั่วโมง 40 ชั่วโมง 40 ชั่วโมง 
กิจกรรมพัฒนาจรยิธรรม  40 ชั่วโมง 40 ชั่วโมง 40 ชั่วโมง 
กิจกรรมชมรม/รักษาดินแดน 40 ชั่วโมง 40 ชั่วโมง 40 ชั่วโมง 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (10  ชั่วโมง) (10  ชั่วโมง) (10  ชั่วโมง) 
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้ บูรณาการ บูรณาการ บูรณาการ 

รวมเวลาเรียน 
1,480 ชั่วโมง 1,480 ชั่วโมง 1,440 ชั่วโมง 

ตลอด 3 ป ี
รายวิชาพ้ืนฐาน 41 หน่วยกิต รายวิชาเพ่ิมเติม 60 หน่วยกิต รวม 101 หน่วยกิต 
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โครงสร้างเวลาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 

ภาคเรียนที ่1 
หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
ภาคเรียนที ่2 

หน่วยกิต/ 
ชั่วโมง 

รายวิชาพื้นฐาน 12 (480) รายวิชาพื้นฐาน 6 (240) 

ท31101 ภาษาไทย 1 1.0  (40) ท31102 ภาษาไทย 2 1.0  (40) 

ค31101 คณิตศาสตร์  1 1.0  (40) ค31102 คณิตศาสตร์  2 1.0  (40) 

ว30101 วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 1.5 (60) ว30106 วิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี2 0.5  (20) 

ว30102 วิทยาศาสตร์ (เคมี) 1.5 (60) ส31103 สังคมศึกษา  2 1.0  (40) 

ว30103 วิทยาศาสตร์ (ชวีวิทยา) 1.5 (60) ส31104 ประวัติศาสตร์  2 0.5  (20) 

ว30104 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1.5 (60) พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5  (20) 

ว30105 วิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี1 0.5  (20) ศ31102 ศิลปะ  2 0.5  (20) 

ส31101 สังคมศึกษา  1 1.0  (40) อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0  (40) 

ส31102 ประวัติศาสตร์  1 0.5  (20)    

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5  (20)    

ศ31101 ศิลปะ  1 0.5  (20)    

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0  (40)    

รายวิชาเพิ่มเติม 5 (200) รายวิชาเพิ่มเติม 11(440) 

ค31201 คณิตศาสตร์เสริม  1 1.5  (60) ค31202 คณิตศาสตร์เสริม  2 1.5  (60) 

ว31281 การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 1 0.5  (20) ว31201 ฟิสิกส์ 1 1.5  (60) 
ส30231 หน้าที่พลเมือง 1 0.5  (20) ว31221 เคมี 1 1.5 (60) 

อ31201 ภาษาอังกฤษเสริม 1 2.0  (80) ว31241 ชีววิทยา 1 1.5 (60) 

จ31201 ภาษาจีน 1 0.5  (20) ว31261 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1 1.5 (60) 

   ว31282 การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 2 0.5  (20) 

   ส30232 หน้าที่พลเมือง 2 0.5  (20) 

   อ31202 ภาษาอังกฤษเสริม 2 2.0  (80) 

   จ31202 ภาษาจีน 2 0.5  (20) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 

รักษาดินแดน - ชมรม 20 รักษาดินแดน - ชมรม 20 

กิจกรรมพัฒนาจรยิธรรม 20 กิจกรรมพัฒนาจรยิธรรม 20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโนชน์ (10) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโนชน์ (10) 

รวมเวลาเรียน (ชั่วโมง) 740 รวมเวลาเรียน (ชั่วโมง) 740 
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โครงสร้างเวลาเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 

ภาคเรียนที่ 1 
หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ 2 

หน่วยกิต/ 
ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน 6 (240) รายวิชาพ้ืนฐาน 6 (240) 

ท32101 ภาษาไทย 3 1.0  (40) ท32102 ภาษาไทย 4 1.0  (40) 
ค32101 คณิตศาสตร์  3 1.0  (40) ค32102 คณิตศาสตร์  4 1.0  (40) 
ว30107 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 3 0.5  (20) ว30108 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 4 0.5  (20) 
ส32101 สังคมศึกษา  3 1.0  (40) ส32103 สังคมศึกษา  4 1.0  (40) 
ส32102 ประวัติศาสตร์  3 0.5  (20) ส32104 ประวัติศาสตร์  4 0.5  (20) 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5  (20) พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5  (20) 
ศ32101 ศิลปะ  3 0.5  (20) ศ32102 ศิลปะ  4 0.5  (20) 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0  (40) อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0  (40) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 11 (440) รายวิชาเพ่ิมเติม 11(440) 

ค32201 คณิตศาสตร์เสริม  3 1.5  (60) ค32202 คณิตศาสตร์เสริม  4 1.5  (60) 
ว32202 ฟิสิกส์ 2 1.5  (60) ว32203 ฟิสิกส์ 3 1.5  (60) 
ว32222 เคมี 2 1.5 (60) ว32223 เคมี 3 1.5 (60) 
ว32242 ชีววิทยา 2 1.5 (60) ว32243 ชีววิทยา 3 1.5 (60) 
ว32262 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 2 1.5 (60) ว32263 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 3 1.5 (60) 
ว32283 การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 3 0.5  (20) ว32284 การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 4 0.5  (20) 
ส30233 หน้าท่ีพลเมือง 3 0.5  (20) ส30234 หน้าท่ีพลเมือง 4 0.5  (20) 
อ32201 ภาษาอังกฤษเสรมิ 3 2.0  (80) อ32202 ภาษาอังกฤษเสรมิ 4 2.0  (80) 
จ32201 ภาษาจีน 3 0.5  (20) จ32202 ภาษาจีน 4 0.5  (20) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 

รักษาดินแดน - ชมรม 20 รักษาดินแดน - ชมรม 20 

กิจกรรมพัฒนาจริยธรรม 20 กิจกรรมพัฒนาจริยธรรม 20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโนชน์ (10) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโนชน์ (10) 

รวมเวลาเรียน (ชั่วโมง) 740 รวมเวลาเรียน (ชั่วโมง) 740 
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โครงสร้างเวลาเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

ภาคเรียนที่ 1 
หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ 2 

หน่วยกิต/ 
ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน 5.5 (220) รายวิชาพ้ืนฐาน 5.5 (220) 

ท33101 ภาษาไทย 5 1.0  (40) ท33102 ภาษาไทย 6 1.0  (40) 
ค33101 คณิตศาสตร์  5 1.0  (40) ค33102 คณิตศาสตร์  6 1.0  (40) 
ส33101 สังคมศึกษา  5 1.0  (40) ส33103 สังคมศึกษา  6 1.0  (40) 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5  (20) พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5  (20) 
ศ33101 ศิลปะ  5 0.5  (20) ศ33102 ศิลปะ  6 0.5  (20) 
ง33101 การงานอาชีพ 1 0.5  (20) ง33102 การงานอาชีพ 2 0.5  (20) 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0  (40) อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0  (40) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 10.5 (420) รายวิชาเพ่ิมเติม 10.5 (420) 

ค33201 คณิตศาสตร์เสริม  5 1.5  (60) ค33202 คณิตศาสตร์เสริม  6 1.5  (60) 
ว33204 ฟิสิกส์ 4 1.5  (60) ว33205 ฟิสิกส์ 5 1.5  (60) 
ว33224 เคมี 4 1.5 (60) ว33225 เคมี 5 1.5 (60) 
ว33244 ชีววิทยา 4 1.5 (60) ว33245 ชีววิทยา 5 1.5 (60) 
ว33264 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 4 1.5 (60) ว33265 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 5 1.5 (60) 
ว33281 เทคโนโลยี 1 0.5  (20) ว33282 เทคโนโลยี 2 0.5  (20) 
อ33201 ภาษาอังกฤษเสรมิ 5 2.0  (80) อ33202 ภาษาอังกฤษเสรมิ 6 2.0  (80) 
จ33201 ภาษาจีน 5 0.5  (20) จ33202 ภาษาจีน 6 0.5  (20) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 

รักษาดินแดน - ชมรม 20 รักษาดินแดน - ชมรม 20 

กิจกรรมพัฒนาจริยธรรม 20 กิจกรรมพัฒนาจริยธรรม 20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโนชน์ (10) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโนชน์ (10) 

รวมเวลาเรียน (ชั่วโมง) 700 รวมเวลาเรียน (ชั่วโมง) 700 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 2  รับการประเมิน วันที่ 23 ถึง 25 กนัยายน พ.ศ.2552 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 รับการประเมิน วันที่ 27 ถึง 29 มกราคม พ.ศ.2557 
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คณะผู้จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
(Self - Assessment Report : SAR)  ปกีารศึกษา 2562 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 

ที่ปรึกษา 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรางศรี   พณิชยกุล 

2. นางสาวสายหยุด     นอ้ยพทิักษ์ 
 

คณะผู้จัดทำ  
1. นายมนต์ชัย  มั่นวศิน  ประธานและกรรมการตรวจสอบข้อมูล 

2. นางกฤษณา  มั่นวศิน  รองประธานและกรรมการตรวจสอบข้อมูล 

3. นายทินกฤต  พณิชยกุล เลขานุการและกรรมการตรวจสอบข้อมูล 

4. นางสาวทิพวรรณ จิ๋วแก้ว   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

5. นางสาวน้ำฝน  ณ   แพทยงค์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

6. นายสรศักดิ์  งามสง่า  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

7. นางสาวฐิติมา เนี๊ยะอั๋น  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

8. นายสิทธา   ประมวลทอง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

9. นายศุภเกียรติ   วิริภิรมย์กูล  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี 

10. นางสาวพิมพ์มาส เพชรขาวช่วย  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ 

11. นายชรินทร์         รีนับถือ   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

12. นางสาวอัญชลี ศรีแก้วช่วง  หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

13. นายธนา    บุญชู   รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ SAR ของสถานศึกษา 

14. นายสมพงษ์      สายน้ำผึ้ง  จัดทำรูปเล่มรายงาน ประจำปีการศึกษา 2562 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.sunnycoolstuff.com%2Fproduct%2F3646%2Fgenuine-anello-new-arrival-standard-3-colors-available-now&psig=AOvVaw1GLxDXpJnwzlBlQQPr1Sh-&ust=1589426972741000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOi79Irzr-kCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.sunnycoolstuff.com%2Fproduct%2F3646%2Fgenuine-anello-new-arrival-standard-3-colors-available-now&psig=AOvVaw1GLxDXpJnwzlBlQQPr1Sh-&ust=1589426972741000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOi79Irzr-kCFQAAAAAdAAAAABAJ
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วิสัยทัศน์โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 

           ภายในปีการศึกษา 2560 - 2562 โรงเรียนสุคนธรีวิทย์เป็นสถานศึกษาชัน้นำ 

เลิศล้ำทางวิชาการ บริหารงานแบบมีส่วนร่วม ผู้เรียนมีทักษะที่จำเปน็ตามหลักสูตร  

ใช้หลักธรรมนำชีวิตสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

มีจิตสาธารณะ สภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยครูและบุคลากรมืออาชีพ 
 

      

 

     

 

 

 
 

  ปรัชญาโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 
นำพัฒนการ  ผสานการเรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม 

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียนสุคนธีรวิทย์    
มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้ 

 เอกลักษณ์ของโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 
จัดการศึกษาเด่น   เน้นคุณภาพผู้เรียน 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpngimage.net%2F%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2581%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2589-png-%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2586-4%2F&psig=AOvVaw1GLxDXpJnwzlBlQQPr1Sh-&ust=1589426972741000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOi79Irzr-kCFQAAAAAdAAAAABA9
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpngimage.net%2F%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2581%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2589-png-%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2586-4%2F&psig=AOvVaw1GLxDXpJnwzlBlQQPr1Sh-&ust=1589426972741000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOi79Irzr-kCFQAAAAAdAAAAABA9
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpngimage.net%2F%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2581%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2589-png-%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2586-4%2F&psig=AOvVaw1GLxDXpJnwzlBlQQPr1Sh-&ust=1589426972741000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOi79Irzr-kCFQAAAAAdAAAAABA9

