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ด"วยกฎกระทรวงว+าด"วยการประกันคุณภาพการศึกษา  ป9พุทธศักราช 2563  ข"อท่ี 2 “การประกันคุณภาพ

การศึกษา” หมายความว+า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

แต+ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาท่ีสถานศึกษา

จัดข้ึน เพ่ือให"เกิดการพัฒนาและสร"างความเช่ือม่ันให"แก+ผู"มีส+วนเก่ียวข"องและสาธารณชนว+าสถานศึกษาน้ันสามารถจัด

การศึกษาได"อย+างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและบรรลุเปZาประสงค[ของหน+วยงานต"นสังกัดหรือหน+วยงานท่ีกำกับ

ดูแลในส+วนข"อท่ี 3 ให"สถานศึกษาแต+ละแห+งจัดให"มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยการ

กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให"เป]นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต+ละระดับและประเภทการศึกษาท่ี

รัฐมนตรีว+าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด พร"อมท้ังจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ+ง

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนท่ีกำหนดไว"จัดให"มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให"มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และ

จัดส+งรายงานผลการประเมินตนเองให"แก+หน+วยงานต"นสังกัดหรือหน+วยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษาเป]นประจำทุกป9   

เพ่ือให"การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหน่ึงเป]นไปอย+างมีประสิทธิภาพให"หน+วยงานต"นสังกัดหรือ

หน+วยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษามีหน"าท่ีในการให"คำปรึกษาช+วยเหลือและแนะนำสถานศึกษา เพ่ือให"การประกัน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย+างต+อเน่ือง     และมีความสอดคล"องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห+งชาติ 

ป9พุทธศักราช 2542 และแก"ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  

ป9พุทธศักราช 2545   หมวดท่ี 6  มาตราท่ี 48  ให"หน+วยงานต"นสังกัดและสถานศึกษาจัดให"มีระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาและให"ถือว+าการประกันคุณภาพภายในเป]นส+วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต"อง

ดำเนินการอย+างต+อเน่ือง  โดยมีการจัดทำรายงานประจำป9 (SAR) เสนอต+อต"นสังกัด  หน+วยงานท่ีเก่ียวข"องและเปgดเผย

ต+อสาธารณชน  เพ่ือนำไปสู+การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  สำหรับรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

โดยสถานศึกษาจะต"องดำเนินการประกันคุณภาพภายในให"แล"วเสร็จก+อน 

ทางโรงเรียนสุคนธีรวิทย[ได"ดำเนินการประเมินตนเองและจัดทำรายงานประจำป9(SAR)ประจำป9การศึกษา2563 

ลงในระบบ (E-SAR) เพ่ือเสนอต+อหน+วยงานต"นสังกัด  รายงานผลการจัดการศึกษาและการพัฒนาการศึกษาของ

โรงเรียนในป9ท่ีผ+านมา  เพ่ือเปgดเผยต+อสาธารณชนต+อไปและ ณ โอกาสน้ี ขอขอบคุณ คณะผู"บริหาร คณะครู ผู"ปกครอง 

นักเรียน  ท่ีให"ข"อมูลในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป]นอย+างดี จนทำให"การจัดทำรายงานประจำป9

(SAR)  สำเร็จลุล+วงในคร้ังน้ี   

 

 
(นายมนต[ชัย    ม่ันวศิน)                                      
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ส'วนที่ 1 

บทสรุปของผู#บริหาร 

ตอนท่ี 1 ข*อมูลพ้ืนฐาน 

 โรงเรียนสุคนธีรวิทย[  รหัส 1173100047  ท่ีต้ังเลขท่ี  304 หมู+ 8 ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน  

จังหวัดนครปฐม  73110   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส+งเสริมการศึกษาเอกชน   โทรศัพท[ 034-325-782 , 

034-325-783 , 034-325-784    โทรสาร 034-325-785      E-mail:  sukhon@sukhon.ac.th  

ได"รับอนุญาตจัดต้ัง  เม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2545  เปgดสอนระดับช้ัน เตรียมอนุบาล ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาป9ท่ี 6  

จำนวนนักเรียน 2,464 คน จำนวนบุคลากรโรงเรียน 132 คน 
 

ตอนท่ี 2 การนำเสนอผลการประเมินตนเอง 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ระดับคุณภาพยอดเย่ียม 

โรงเรียนสุคนธีรวิทย[ จัดการศึกษาอยู+ในมาตรฐานการศึกษามีคุณภาพระดับยอดเย่ียม ผลจัดการศึกษา 

ของโรงเรียนสุคนธีรวิทย[ ของป9การศึกษา 2563 ระดับข้ันพ้ืนฐาน รายมาตรฐาน 3 มาตรฐาน ดังน้ี 

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของนักเรียน :  ระดับยอดเย่ียม 

               นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ  โดยครูมีการประเมินความสามารถในการอ+าน การเขียน การส่ือสาร 

และการคิดคำนวณ  ตามเกณฑ[ท่ีสถานศึกษากำหนดในแต+ละระดับช้ัน นักเรียนมีความสามารถในการอ+าน  การเขียน  

การส่ือสาร  และการคิดคำนวณ  ระดับยอดเย่ียม   มีความสามารถในการคิดวิเคราะห[  คิดอย+างมีวิจารณญาณ  

อภิปรายและแลกเปล่ียนความคิดเห็น  และแก"ป�ญหา ระดับยอดเย่ียม มีความสามารถในการสร"างนวัตกรรม  ระดับ

ยอดเย่ียม   มีความสามารถในการใช"เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด"านการ

เรียนรู"การส่ือสาร การทำงานอย+างสร"างสรรค[ และมีคุณธรรม ระดับยอดเย่ียม   มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา นักเรียนบรรลุและมีความก"าวหน"าในการเรียนรู" ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด"านความรู" 

ความเข"าใจ ทักษะ กระบวนการต+าง ๆ รวมท้ังมีความก"าวหน"าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอ่ืนๆ 

ระดับยอดเย่ียม  มีความรู"  ทักษะพ้ืนฐาน  และเจตคติท่ีดีต+องานอาชีพ นักเรียนมีความรู" ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ 

เจตคติท่ีดีพร"อมท่ีจะศึกษาต+อในระดับช้ันท่ีสูงข้ึน การทำงานหรืองานอาชีพ  ระดับยอดเย่ียม    นักเรียนมีคุณลักษณะท่ี

พึงประสงค[และค+านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  มีคุณลักษณะและค+านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด มีคุณธรรม 

จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค+านิยมและจิตสำนึกตามท่ีสถานศึกษากำหนด โดยไม+ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี

ของสังคม ระดับยอดเย่ียม    มีความภูมิใจในท"องถ่ินและความเป]นไทย เห็นคุณค+าของความเป]นไทย มีส+วนร+วมในการ

อนุรักษ[วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมท้ังภูมิป�ญญาไทย ระดับยอดเย่ียม  การยอมรับท่ีจะอยู+ร+วมกันบนความ

แตกต+างและหลากหลาย นักเรียนสามารถอยู+ร+วมกันบนความแตกต+าง ระหว+างบุคคลในด"าน เพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา 

ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี ระดับยอดเย่ียม  มีสุขภาวะทางร+างกาย  และจิตสังคม  นักเรียนรู"จักรักษาสุขภาพกาย 

สุขภาพจิต อารมณ[ และสังคม แสดงออกอย+างเหมาะสมในแต+ละช+วงวัยสามารถอยู+ร+วมกับคนอ่ืนอย+างมีความสุข เข"าใจ

ผู"อ่ืน ไม+มีความขัดแย"งกับผู"อ่ืน ระดับยอดเย่ียม 
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ : ระดับยอดเย่ียม  

โรงเรียนสุคนธีรวิทย[ มีการกำหนดเปZาหมาย  วิสัยทัศน[ และพันธกิจ ไว"อย+างชัดเจน สอดคล"องกับบริบทของ

สถานศึกษา   ความต"องการของ  ชุมชน  ท"องถ่ิน วัตถุประสงค[ของแผนการศึกษาแห+งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของ

ต"นสังกัด  รวมท้ังทันต+อการเปล่ียนแปลงของสังคม  ระดับยอดเย่ียม  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

เปgดโอกาสให"ผู"ท่ีเก่ียวข"องทุกฝ�ายมีส+วนร+วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร+วมรับผิดชอบต+อผลการจัด

การศึกษา  ระดับยอดเย่ียม   มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน"นคุณภาพนักเรียนรอบด"านตามหลักสูตรสถานศึกษา

และทุกกลุ+มเปZาหมาย  ระดับยอดเย่ียม  ผู"บริหารมีการส+งเสริมให"ครูและบุคลากรมีความเช่ียวชาญทางด"านวิชาชีพ  

ระดับยอดเย่ียม  ท้ังจัดสภาพแวดล"อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต+อการจัดการเรียนรู"อย+างมีคุณภาพ ระดับยอดเย่ียม  

พร"อมจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู"ท่ีเหมาะสมกับสภาพของ

สถานศึกษา ระดับยอดเย่ียม  

    มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน*นผู*เรียนเปPนสำคัญ: ระดับยอดเย่ียม 

             โรงเรียนสุคนธีรวิทย[ มีครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต"นท้ังหมด 93 คน มีครูจำนวน 87 คน  

คิดเป]นร"อยละ 93.55 จัดกิจกรรมการเรียนรู"ตามมาตรฐานการเรียนรู"ตัวช้ีวัดของหลักสูตร สถานศึกษาท่ีเน"นให"ผู"เรียนได"

เรียนรู"โดยผ+านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง   มีแผนการจัดการเรียนรู"ท่ีสามารถนำไปจัดกิจกรรมได"จริง  มีรูปแบบ

การจัดการเรียนรู"เฉพาะสำหรับผู"ท่ีมีความจำเป]นและต"องการความช+วยเหลือพิเศษ  ผู"เรียนได"รับการฝ�กทักษะแสดงออก  

แสดงความคิดเห็น  สรุปองค[ความรู"  นำเสนอผลงาน  และสามารถนำความรู"ไปประยุกต[ใช"ในชีวิตได"  ระดับยอดเย่ียม   

ครูจำนวน 82 คน คิดเป]นร"อยละ 88.17 ใช"ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล+งเรียนรู"ท่ีเอ้ือต+อการเรียนรู" นำภูมิป�ญญา

ท"องถ่ินมาใช"ในการจัดการเรียนรู" สร"างโอกาสให"ผู"เรียนได"แสวงหาความรู"ด"วยตนเอง จากส่ือท่ีหลากหลาย ระดับดีเลิศ  

ครูจำนวน 89 คน คิดเป]นร"อยละ 95.70 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกโดยเน"นการมีปฏิสัมพันธ[เชิงบวกให"

นักเรียนรักครู   ครูรักนักเรียน  และนักเรียนรักนักเรียน  นักเรียนรักท่ีจะเรียนรู"  สามารถเรียนรู"ร+วมกันอย+างมีความสุข  

ระดับยอดเย่ียม  ครูจำนวน 90  คน  คิดเป]นร"อยละ 96.77  มีการตรวจสอบและประเมินนักเรียนอย+างเป]นระบบและ

นำผลมาพัฒนานักเรียน โดยใช"เคร่ืองมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปZาหมายในการจัดการเรียนรู"และ

ข"อมูลย"อนกลับแก+นักเรียนเพ่ือนำไปใช"พัฒนาการเรียนรู"  ระดับยอดเย่ียม    ครูจำนวน 91 คน คิดเป]นร"อยละ 97.85   

มีการแลกเปล่ียนเรียนรู"และใช"ข"อมูลสะท"อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู"โดยครูและผู"มีส+วนเก่ียวข"อง

ร+วมกันแลกเปล่ียนความรู"  จากกิจกรรมปฐมนิเทศผู"ปกครองนักเรียนและผู"ปกครองนักเรียน ได"พบครูประจำช้ัน 

ทุกห"องเรียนระดับยอดเย่ียม      
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มาตรฐานท่ี 4  สSงเสริมอัตลักษณTและเอกลักษณTของโรงเรียนท่ีโดดเดSน : ระดับยอดเย่ียม  

 โรงเรียนสุคนธีรวิทย[  มีการส+งเสริมอัตลักษณ[และเอกลักษณ[ท่ีโดดเด+น โดยส+งเสริมให"นักเรียนมีคุณธรรม

จริยธรรมและมีจิตสำนึกท่ีดี  ระดับยอดเย่ียม  ส+งเสริมให"นักเรียนรู"หน"าท่ี  มีระเบียบวินัย  ท้ังต+อตนเองและคนอ่ืน  

ระดับยอดเย่ียม  นักเรียนปฏิบัติประจำเป]นนิสัย จนเกิดเป]นอัตลักษณ[ของนักเรียน คือ  “ลูกสุคน  เป]นคนดี”  จากการ

ดำเนินงาน  นักเรียน 2,123 คน คิดเป]นร"อยละ 100 มีระเบียบวินัยเห็นได"ชัดเจนจนกลายเป]นอัตลักษณ[ท่ีโดดเด+น  

ส+งเสริมให"นักเรียนแต+งกายด"วยเคร่ืองแบบนักเรียนและเคร่ืองแบบลูกเสือ ตามฟอร[มของโรงเรียนแสดงความมีคุณภาพ

ของผู"เรียน ระดับยอดเย่ียม  จนเกิดเป]นเอกลักษณ[ของโรงเรียน คือ “วิชาการเด+น เน"นคุณภาพผู"เรียน”และได"ดำเนิน

โครงการ/กิจกรรมท่ีสนองต+อปรัชญา วิสัยทัศน[ของโรงเรียนบรรลุผลตามท่ีกำหนดไว" ระดับยอดเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 5  การสSงเสริมนโยบายปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 : ระดับยอดเย่ียม   

 โรงเรียนสุคนธีรวิทย[  ได"ส+งเสริมนโยบายปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โดยจัดโครงการกิจกรรมท่ีส+งเสริม

ตามนโยบาย  ส+งผลให"นักเรียนมีความรู"เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง ระดับยอดเย่ียม  รู"จักรักษาสุขภาพของตนเองไม+ยุ+ง

เก่ียวกับส่ิงเสพติด ระดับยอดเย่ียม  ร+วมรณรงค[ต+อต"านส่ิงเสพติด ระดับยอดเย่ียม  และโครงการพิเศษสนองต+อ

นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 บรรลุผลตามท่ีกำหนดไว" ระดับยอดเย่ียม 

2)หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ 

  2.1 มาตรฐานท่ี  1  

2.1.1) สมุดบันทึกการอ+าน 

2.1.2) ผลงานของนักเรียน เช+น โครงงาน ผลงานด"านศิลปะ ถ"วยรางวัลและเกียรติบัตรจากการแข+งขัน 

2.1.3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  8  กลุ+มสาระฯ ของโรงเรียนสุคนธีรวิทย[ 

2.1.4) รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (RT /NT /O-NET) 2563 

2.1.5) แบบทดสอบต+าง ๆ และแบบทดสอบการอ+าน คิด วิเคราะห[ 

2.1.6) แบบฝ�กต+าง ๆ 

2.1.7) แบบสรุปผลการประเมินทักษะความสามารถในการอ+าน การเขียน ของนักเรียนระดับช้ัน 

        ประถมศึกษาป9ท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาป9ท่ี 6 

2.1.8) สมุดบันทึกการตรวจสุขภาพของนักเรียนและรายงานผลการตรวจสุขภาพของนักเรียนทุกคน  

บันทึกสถิติสำหรับห"องพยาบาลและรายงานการตรวจสารเสพติด 

2.1.9) แบบสรุปผลการประเมินสมรรถนะด"านความสามารถในการส่ือสาร 

2.1.10) แบบการวัดและประเมินผลผู"เรียนทุกระดับช้ันในการทำโครงงาน 

2.1.11) แบบบันทึกข"อมูลด"านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู" 8 กลุ+มสาระการเรียนรู" ป9การศึกษา 2563 



4 
 

 
 

2.1.12) แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค[ของโรงเรียน ป9การศึกษา 2563 

2.1.13) แบบบันทึกการเข"าใช"ห"องคอมพิวเตอร[ 

            2.2 มาตรฐานท่ี 2   

                2.2.1) หลักสูตรสถานศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2561    

                2.2.2) ส่ือและส่ือเทคโนโลยี 

                2.2.3) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสามป9   

                2.2.4) แผนปฏิบัติการประจำป9    

                2.2.5) รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน    

                2.2.6) โครงสร"างการบริหารงานของโรงเรียน 

                2.2.7) วาระการประชุม  และรายงานการประชุม 

                2.2.8) หนังสือให"ความเห็นชอบของคณะกรรมการโรงเรียน    

                2.2.9) รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) 2561,2562,2563 

               2.2.10) ปฏิทินปฏิบัติงาน 

               2.2.11) เคร่ืองมือการประเมินภายในระดับข้ันพ้ืนฐาน  ตามมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ 

               2.2.12) คำส่ังของโรงเรียน 

              2.2.13) หนังสือเชิญวิทยากรภูมิป�ญญาท"องถ่ิน 

               2.2.14) สภาพแวดล"อมในโรงเรียน 

               2.2.15) โล+รางวัล  ถ"วยรางวัล  และเกียรติบัตร 

  2..2.16) แฟZมสะสมผลงานครู Portfolio 

      2.3 มาตรฐานท่ี 3   

                2.3.1) แผนการจัดการเรียนรู"   

                2.3.2) วิจัยในช้ันเรียน 

                2.3.3) สภาพแวดล"อมในห"องเรียน 

                2.3.4) เกียรติบัตร 

                2.3.5) ส่ือท่ีครูผลิต 

                2.3.6) ใบงาน  ใบความรู"    

                2.3.7) บันทึกหลังการสอน 

       2.3.8) แบบสรุปนิเทศการสอน 

       2.3.9) เอกสารการเก็บคะแนน ปพ.5 
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       2.3.10) แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียนเป]นรายบุคล 

       2.3.11) เอกสาร ปพ.1 / ปพ.6 / ปพ.8 

                2.4 มาตรฐานท่ี  4  สSงเสริมอัตลักษณTและเอกลักษณTของโรงเรียนท่ีโดดเดSน 

  2.4.1) แผนปฏิบัติการประจำป9 

          2.4.2) รายงานผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมของโรงเรียน 

                   2.4.3) รูปภาพนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรมและกิจวัตรประจำวัน   

       2.5 มาตรฐานท่ี  5  การสSงเสริมนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

            2.5.1) แผนปฏิบัติการประจำป9 

         2.5.2) รายงานผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมของโรงเรียน 

         2.5.3) หนังสือความร+วมมือ 

 

       3)โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตSอไปอยSางไรให*ได*ระดับคุณภาพท่ีดีข้ึนกวSาเดิม 1 ระดับ 

           3.1 แผนปฏิบัติงานท่ี  1   ส+งเสริมและพัฒนาให"ผู"เรียนมีทักษะการเรียนรู"ในศตวรรษท่ี 21 คือ 3R และ 8C   

           3.2 แผนปฏิบัติงานท่ี  2   ส+งเสริมและพัฒนานักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 ต่ำกว+าเกณฑ[ ในแต+ละสาระการเรียนรู"ให"มีผลการเรียนท่ีผ+านเกณฑ[ 

           3.3 แผนปฏิบัติงานท่ี  3   ส+งเสริมและพัฒนาให"นักเรียนระดับช้ัน ป.6 ม.3 และม.6 มีผลการทดสอบ 

ทางการศึกษาระดับชาติ ทุกกลุ+มสาระการเรียนสูงกว+าเกณฑ[ท่ีโรงเรียนกำหนด 

           3.4 แผนปฏิบัติงานท่ี  4  ส+งเสริมให"ครูมีความรู"ความเข"าใจในการประเมินผู"เรียนอย+างถูกต"องก+อนมีการ 

แลกเปล่ียนเรียนรู"และให"ข"อมูลสะท"อนกลับเพ่ือนำมาพัฒนานักเรียน 

          3.5  แผนปฏิบัติงานท่ี  5  ส+งเสริมให"ครูพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให"สอดคล"องกับนโยบายปฏิรูป 

การศึกษาในศตวรรษท่ี 21  

        4)  นวัตกรรม/แบบอยSางท่ีดี  

 โรงเรียนสุคนธีรวิทย[  ได"จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เพ่ือแก"ป�ญหานักเรียนท่ีมีผลการสอบ 

โอเน็ตต่ำกว+าระดับประเทศและยกระดับผลสัมฤทธ์ิ ด"านการอ+าน การเขียน ทักษะการคิดคำนวณ รายวิชาคณิตศาสตร[  

วิทยาศาสตร[  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส+งผลให"การเรียนของป9การศึกษา  2563  

นักเรียนมีผลทดสอบโอเน็ตสูงกว+าระดับประเทศ    

5) ความโดดเดSนของสถานศึกษา   

              5.1 โรงเรียนสุคนธีรวิทย[ ได"ส+งเสริมให"นักเรียน  มีความรับผิดชอบต+อหน"าท่ีของตนเองในด"านต+าง ๆ จนเกิด

เป]นอัตลักษณ[ของนักเรียน คือ “ลูกสุคน เป]นคนดี” และเอกลักษณ[ของโรงเรียน คือ “วิชาการเด+น เน"นคุณภาพผู"เรียน” 

ท่ีสนองต+อปรัชญา วิสัยทัศน[ของโรงเรียนบรรลุผลตามท่ีกำหนดไว"  โดยจัดโครงการนักเรียนดีศรีสุคนธีรวิทย[ กิจกรรม

บันทึกความดี  กิจกรรมของหายได"คืน ไม+เอาของคนอ่ืนไปเป]นของตนเอง เม่ือเก็บได"ก็ต"องส+งคืน  มอบเกียรติบัตรแสดง

ความเป]นคนดี โครงการส+งเสริมความกตัญ�ูกตเวที  กิจกรรมวันไหว"ครู กิจกรรมวันแม+แห+งชาติ กิจกรรมรำลึกวันคล"าย

วันสวรรคตในหลวง รัชกาลท่ี 9  ครูทุกคนร+วมกันปลูกฝ�งให"นักเรียนมีความกตัญ�ูกตเวทีให"ลูกสุคน เป]นคนดี  มีความ
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ซ่ือสัตย[สุจริตท้ังต+อตนเองและต+อบุคคลอ่ืน  เช+น ไม+เอารัดเอาเปรียบบุคคลอ่ืน  มีน้ำใจต+อเพ่ือนต+อพ่ีต+อน"องและคุณครู

อาจารย[  โดยมีพ่ีๆช้ันมัธยมเป]นแบบอย+างให"กับน"อง ๆ ในเร่ืองจิตอาสา  การช+วยเหลือซ่ึงกันและกัน คอยดูแลช+วยเหลือ

น"อง ๆ ท้ังในส+วนท่ีครูมอบหมายและปฏิบัติเอง โดยปราศจากความรุนแรงและการทะเลาะวิวาทไม+บังคับ หรือขู+เข็ญ

น"อง ๆ เป]นแบบอย+างในการเสียสละ  รู"หน"าท่ี  มีความรับผิดชอบสามารถเป]นผู"นำคนอ่ืนได"  จนทำให"นักเรียนทุกคน  รู"

หน"าท่ีของตนเองโดยไม+ต"องให"ครูคอยควบคุม  เช+น นักเรียนทุกคนจะถอดรองเท"าก+อนเดินแถวข้ึนห"องเรียนอย+างเป]น

ระเบียบ  จัดโครงการส+งเสริมระเบียบวินัยและความประพฤติ ทำให"นักเรียนรู"จักหน"าท่ีของตนเองในการมาโรงเรียน

ทันเวลาและเรียนออนไลน[ท่ีบ"านตามตารางเรียน  การไหว"และกล+าวสวัสดีคุณครู เข"าแถวเว"นระยะห+าง สวมหน"ากาก

อนามัย ตามมาตรการของโรงเรียนทุกคน จนเป]นอัตลักษณ[ของผู"เรียนท่ีเห็นได"ชัดเจน 

5.2 โรงเรียนสุคนธีรวิทย[  ส+งเสริมให"นักเรียนมีทักษะมีความสามารถในการใช"เทคโนโลยี  โดยจัดโครงการ

ส+งเสริมการใช"ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ส+งเสริมให"นักเรียนมีทักษะใช"เทคโนโลยีสร"างผลงานจากการใช"

โปรแกรมตกแต+งต+างๆ ได"  มีผลงานแสดงเทคโนโลยีในรูปแบบหุ+นยนต[บังคับมือ เรียนรู"จากการลงมือปฏิบัติ ซ่ึงครูคอย

ให"คำแนะนำท้ังทฤษฎีและปฏิบัตินักเรียนสามารถพัฒนาตนเองและสังคมในด"านเทคโนโลยี อย+างสร"างสรรค[และมี

คุณธรรม  โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู"เรียน กิจกรรมติว RT, NT ,O-NET ผลการทดสอบสูงกว+า

ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ  กิจกรรมติวแข+งขันวิชาการภายนอกโรงเรียน เป]นการเตรียมความพร"อม

ด"านวิชาการ นักเรียนมีผลการทดสอบ(TEDET) Thailand Educational Development  and Evaluation Tests 

วิชาคณิตศาสตร[และวิทยาศาสตร[(สสวท.)ระดับประเทศ จากการดำเนินงานของโรงเรียนสุคนธีรวิทย[ ส+งผลให"เกิดความ

โดดเด+นท่ีส+งผลคุณภาพท่ีดีต+อสถานศึกษา  

         6)โรงเรียนได*ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

 6.1 การปลูกฝ�งความมีระเบียบวินัย ทัศนคติท่ีถูกต"องผ+านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด        

 6.2 การจัดการเรียนรู"เพ่ือสร"างทักษะพ้ืนฐานท่ีเช่ือมโยงสู+การอาชีพและการมีงานทำฝ�กและปฏิบัติจริง 

 ด"านทักษะอาชีพ 

 6.3 การจัดการเรียนการสอนท่ีส+งเสริมการคิดวิเคราะห[ด"วยวิธีการ Active Learning 

 6.4 การจัดการเรียนการสอน เพ่ือฝ�กทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป]นข้ันตอน Coding 

 6.5 การพัฒนาครูให"มีความชำนาญในการจัดการเรียนรู"ภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร[ 

 6.6 การจัดการเรียนรู"ด"วย STEM   Education 

  6.6.1 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM   Education  

  6.6.2 สถานศึกษามีนวัตกรรมจากการเรียนรู"ตามแนวทาง STEM   Education 

 6.7 การเรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือใช"ในการส่ือสารและเพ่ิมทักษะสำหรับใช"ในการประกอบอาชีพ 

 6.8 การจัดการเรียนรู"ภาษาต+างประเทศ (ภาษาท่ีสาม) 

6.9 การส+งเสริมทักษะการอ+าน เขียนภาษาไทย เพ่ือใช"เป]นเคร่ืองมือในการเรียนรู"ภาษาอ่ืน 

           

                             
ลงนาม..................................................... 

(นายมนต[ชัย  ม่ันวศิน) 

 ผู"อำนวยการโรงเรียนสุคนธีรวิทย[ 

วันท่ี 28 มิถุนายน 2564 
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ส'วนที่ 2 

ข#อมูลพื้นฐาน 

 

1. ข*อมูลพ้ืนฐาน 

1.1. โรงเรียนสุคนธีรวิทยT     รหัสโรงเรียน  1173100047    

   เลขท่ี 304 หมู+ 8 ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

ส+งเสริมการศึกษาเอกชน   โทรศัพท[ 034-325-782 ,034-325-783 , 034-325-784   โทรสาร 034-325-785   

E-mail: sukhon@sukhon.ac.th website: www.sukhon.ac.th ได"รับอนุญาตจัดต้ัง เม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2545 

เปgดสอนระดับช้ันเตรียมอนุบาล ถึง ช้ันมัธยมศึกษาป9ท่ี 6 จำนวนนักเรียน 2,464 คนและบุคลากรโรงเรียน 132 คน 

 

            ลักษณะผู*รับใบอนุญาต  

        �บุคคลธรรมดา   

� นิติบุคคล 

� ห"างหุ"นส+วนจำกัด/บริษัท 

� มูลนิธิในพุทธศาสนา/การกุศลของวัด 

� มูลนิธิในคริสต[ศาสนา 

� มูลนิธิในศาสนาอิสลาม 

� อ่ืน ๆ  (ระบุ).................................     

ประเภทโรงเรียน 

       � ประเภทโรงเรียนในระบบ 

  � สามัญศึกษา 

  � การกุศลของวัด 

  � การศึกษาพิเศษ 

  � การศึกษาสงเคราะห[ 

  � ในพระราชูปถัมภ[ 

  � สามัญปกติ 

  � อิสลามควบคู+สามัญ  

การจัดการเรียนการสอน 

   � ปกติ  (สามัญศึกษา) 

   � English  Program   ได"รับอนุญาตเม่ือ................................................... 
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1.2 จำนวนห*องเรียน/ผู*เรียนจำแนกตามระดับท่ีเปbดสอน  

ระดับท่ีเปbดสอน 

จำนวน

ห*องเรียน 

จำนวนผู*เรียน จำนวนผู*เรียนท่ีมี

ความต*องการ

พิเศษ 

รวมจำนวน

ผู*เรียน 
ห*องปกติ EP 

ปกติ EP ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

เตรียมอนุบาล 2 - 25 22 - - - - 47 

ระดับกSอนประถมศึกษา          

อนุบาลป9ท่ี 1 3 - 40 46 - - - - 86 

อนุบาลป9ท่ี 2 4 - 49 45 - - - - 94 

อนุบาลป9ท่ี 3 4 - 55 59 - - - - 114 

รวม 11 - 144 150 - - - - 294 

ระดับประถมศึกษา          

ประถมศึกษาป9ท่ี 1 4 - 74 59 - - - - 133 

ประถมศึกษาป9ท่ี 2 4 - 95 68 - - - - 163 

ประถมศึกษาป9ท่ี 3 4 - 86 61 - - - - 147 

ประถมศึกษาป9ท่ี 4 4 - 69 79 - - - - 148 

ประถมศึกษาป9ท่ี 5 4 - 77 59 - - - - 136 

ประถมศึกษาป9ท่ี 6 4 - 84 58 - - - - 142 

รวม 24 - 485 384 - - - - 869 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต2น          

มัธยมศึกษาป9ท่ี 1 6 - 112 114 - - - - 226 

มัธยมศึกษาป9ท่ี 2 6 - 122 121 - - - - 243 

มัธยมศึกษาป9ท่ี 3 6 - 118 114 - - - - 232 

รวม 18 - 352 349 - - - - 701 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย          

มัธยมศึกษาป9ท่ี 4 4 - 93 112 - - - - 205 

มัธยมศึกษาป9ท่ี 5 4 - 86 92 - - - - 178 

มัธยมศึกษาป9ท่ี 6 4 - 76 94 - - - - 170 

รวม 12 - 255 298 - - - - 553 

รวมท้ังส้ิน 67 - 1,261 1,203 - - - - 2,464 
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1.3  จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา   

  1.3.1 สรุปจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตำแหนSง  
 

ประเภท/ตำแหน:ง 
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวม 
ต่ำกว:า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ผูHบริหารสถานศึกษา      

- ผู*รับใบอนุญาต - - - 1 1 

- ผู*จัดการ - 1 - - 1 

- ผู*อำนวยการ - - 1 - 1 

- รอง / ผู*อำนวยการ - 1 3 - 4 

รวม - 2 4 1 7 

2. ผูHสอนการศึกษาปฐมวัย      

- ครูบรรจุ - 26 - - 26 

- ครูตBางชาติ - 2 - - 2 

รวม - 28 - - 28 

3. ผูHสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน      

ระดับประถมศึกษา      

- ครูบรรจุ - 44 - - 44 

- ครูตBางชาติ - 4 - - 4 

ระดับมัธยมศึกษา      

- ครูบรรจุ - 36 5 - 41 

- ครูตBางชาติ  - 6 - - 6 

รวม - 90 5 - 95 

4. บุคลากรทางการศึกษา      

- เจ*าหน*าที ่ - 2 - - 2 

รวมทั้งสิ้น - 122 9 1 132 
 

สรุปอัตราสSวน 

 ระดับปฐมวัย 

จำนวนผู"เรียนต+อครู    11 : 1 

จำนวนผู"เรียนต+อห"อง  27 : 1 

 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  ระดับประถมศึกษา 

จำนวนผู"เรียนต+อครู    19 : 1 

จำนวนผู"เรียนต+อห"อง  37 : 1 
  ระดับมัธยมศึกษา 

จำนวนผู"เรียนต+อครู    27 : 1 

จำนวนผู"เรียนต+อห"อง  42 : 1 
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  1.3.2  สรุปจำนวนครูผู*สอน จำแนกตามระดับและกลุSมสาระการเรียนรู* 

   กรณีที่ 1  ครูสอนหลายระดับชั้นให*กรอกข*อมูลในระดับที่มีจำนวนชั่วโมงสอนมากที่สุด 

   กรณีที่ 2  ครูที่จบวิชาเอกการประถมศึกษาถือวBาตรงเอกสามารถสอนได*ในทุกวิชา ในระดับประถมศึกษา 

ระดับ/กลุSมสาระการเรียนรู* 

จำนวนครูผูHสอน 

ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

ตรงเอก ไม:ตรงเอก ตรงเอก  ไม:ตรงเอก ตรงเอก ไม:ตรงเอก 

ปฐมวัย 27 - - - - - 

ภาษาไทย - - 7 - 6 - 

คณิตศาสตร[ - - 8 - 8 - 

วิทยาศาสตร[และเทคโนโลยี - - 9 - 10 - 

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม - - 5 - 4 - 

สุขศึกษาและพลศึกษา - - 6 - 5 - 

ศิลปะและนาฏศิลป  - - 4 - 4 - 

การงานอาชีพ - - 2 - 2 - 

ภาษาต+างประเทศ - - 5 - 8 - 

รวม 27 - 46 - 47 - 

  

           1.3.3  สรุปจำนวนครูผู*สอนกิจกรรมพัฒนาผู*เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู*เรียน 
จำนวนครูผูHสอน 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

m  กิจกรรมนักเรียน   

- ลูกเสือ 23 22 

- เนตรนารี 23 22 

- ยุวกาชาด - - 

- ผู"บำเพ็ญประโยชน[ - - 

- รักษาดินแดน (ร.ด.) - 1 

- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 49 41 

- อ่ืนๆ...ให"ระบุ - - 

m   กิจกรรมแนะแนว 24 30 

m  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน[ 24 30 
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 1.3.4   สรุปจำนวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู*บำเพ็ญประโยชนT 

ลูกเสือ/เนตรนารี 

/ยุวกาชาด/ผู*บำเพ็ญประโยชนT 

จำนวน

ผูHบังคับบัญชา 

จำนวนวุฒิทางลูกเสือ การจัดตั้งกองลูกเสือ 

มีวุฒ ิ ไม:มีวุฒ ิ จัดตั้ง ไม:จัดตั้ง 

ลูกเสือ เนตรนารี สำรอง 45 44 1 P  

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ  20 20 - P  

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ+นใหญ+ 38 37 1 P  

ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ - - - - - 

ยุวกาชาด - - - - - 

ผู"บำเพ็ญประโยชน[ - - - - - 

รวม 103 101 2 - - 

 

1.3.5  สรุปจำนวนครูท่ีทำหน*าท่ีคัดกรอง  และนักเรียนท่ีมีความต*องการจำเปPนพิเศษ 

                 (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนรSวม)  

จำนวนครูที่ทำหนHาที่คัดกรอง 
จำนวนนักเรียนที่มีความ

ตHองการพิเศษ 

ครูที่ได*รับการขึ้นทะเบียน 

เป]นผู*คัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ 

ครูที่มีวุฒิทางการศึกษา

พิเศษ 
ทั้งหมด 

ขึ้น

ทะเบียน 

ไม:ขึ้น

ทะเบียน 

- - - - - - 

  

1.3.6  สรุปจำนวนครูท่ีเข*ารับการอบรมเก่ียวกับโรงเรียนคุณธรรม 

 

ป_ พ.ศ. 

 

หน:วยงานที่เขHารับการอบรม 
จำนวนครูที่เขHารับ 

การอบรม 

ป^ 2562 สำนักงานคณะกรรมการสBงเสริมการศึกษาเอกชน 2 คน 
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 2.ข*อมูลพ้ืนฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ปรัชญา คุณธรรมนำวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม  น"อมนำพอเพียง 

วิสัยทัศนT         โรงเรียนสุคนธีรวิทย[มุ+งพัฒนาผู"เรียนให"มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและทักษะท่ีจำเป]น

แห+งศตวรรษท่ี 21 เป]นคนดี มีพลานามัย บริหารจัดการศึกษาอย+างมีประสิทธิภาพภายใต"การมีส+วน

ร+วมครูเน"นผู"เรียนเป]นสำคัญ  น"อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู+สถานศึกษา 

พันธกิจ 1.ส+งเสริมให"ผู"เรียนมีความสามารถในการอ+าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ 

2.ส+งเสริมให"ผู"เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห[ คิดอย+างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นและแก"ป�ญหา 

3.ส+งเสริมให"ผู"เรียนมีความสามารถในการสร"างนวัตกรรม 

4.ส+งเสริมให"ผู"เรียนมีความสามารถในการใช"เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

5.ส+งเสริมให"ผู"เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

6.ส+งเสริมให"ผู"เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค[และค+านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

7.ส+งเสริมให"ผู"เรียนมีความภูมิใจในท"องถ่ินและความเป]นไทย 

8.ส+งเสริมให"ผู"เรียนยอมรับท่ีจะอยู+ร+วมกันบนความแตกต+างและหลากหลาย 

9.ส+งเสริมให"ผู"เรียนมีสุขภาวะทางกายและจิตสังคม 

10.ส+งเสริมให"โรงเรียนมีเปZาหมาย วิสัยทัศน[และพันธกิจท่ีโรงเรียนกำหนดและมีระบบบริหาร 

จัดการท่ีมีคุณภาพ 

11.ส+งเสริมให"โรงเรียนมีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน"นคุณภาพผู"เรียนรอบด"าน 

ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

12.พัฒนาครูและบุคลากรให"มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

13.พัฒนาสภาพแวดล"อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต+อการจัดการเรียนรู" 

14.ส+งเสริมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู" 

15.ส+งเสริมให"ครูจัดการเรียนรู"ผ+านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถนำไปประยุกต[ใช"ในชีวิต 

16.ส+งเสริมให"ครูใช"ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล+งเรียนรู"ท่ีเอ้ือต+อการเรียนรู" 

17.ส+งเสริมให"ครูตรวจสอบและประเมินผู"เรียนอย+างเป]นระบบ แลกเปล่ียนเรียนรู" 

ให"ข"อมูลสะท"อนกลับ 

18.ส+งเสริมให"โรงเรียนมีอัตลักษณ[ และเอกลักษณ[ของโรงเรียนท่ีโดดเด+น 

19.ส+งเสริมให"โรงเรียน มีการจัดโครงการพิเศษ สนองต+อนโยบายการปฏิรูปการศึกษา    

ในศตวรรษท่ี 21 น"อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู+สถานศึกษา 
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เปlาหมาย 1.ผู"เรียนร"อยละ 90 มีความสามารถในการอ+าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ 

2.ผู"เรียนร"อยละ 90 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห[ คิดอย+างมีวิจารณญาณ อภิปราย   

แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก"ป�ญหา 

3.ผู"เรียนร"อยละ 90 มีความสามารถในการสร"างนวัตกรรม 

4.ผู"เรียนร"อยละ 90 มีความสามารถในการใช"เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

5.ผู"เรียนร"อยละ 90 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

6.ผู"เรียนร"อยละ 90 มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค[และค+านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

7.ผู"เรียนร"อยละ 90 มีความภูมิใจในท"องถ่ินและความเป]นไทย 

8.ผู"เรียนร"อยละ 90 ยอมรับท่ีจะอยู+ร+วมกันบนความแตกต+างและหลากหลาย 

9.ผู"เรียนร"อยละ 90 มีสุขภาวะทางร+างกายและจิตสังคม 

10.โรงเรียนมีเปZาหมาย วิสัยทัศน[ พันธกิจท่ีกำหนดอย+างชัดเจนและมีระบบบริหารจัดการ 

ท่ีมีคุณภาพระดับยอดเย่ียม 

11โรงเรียนมีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน"นคุณภาพผู"เรียนรอบด"านตามหลักสูตร   

สถานศึกษาระดับยอดเย่ียม 

12.ครูร"อยละ 90 ได"รับการพัฒนาให"มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ระดับยอดเย่ียม 

13.โรงเรียนมีการพัฒนาสภาพแวดล"อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต+อการจัดการเรียนรู"  

ระดับยอดเย่ียม 

14.โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู"  

ระดับยอดเย่ียม 

15.ครูร"อยละ 90 มีการจัดการเรียนรู"ผ+านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไป  

ประยุกต[ใช"ในชีวิตได" 

16.ครูร"อยละ 90 ใช"ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล+งเรียนรู"ท่ีเอ้ือต+อการเรียนรู" 

17.ครูร"อยละ 90 มีการตรวจสอบและประเมินผู"เรียนอย+างเป]นระบบมีการแลกเปล่ียนเรียนรู" 

และให"ข"อมูลสะท"อนกลับ 

18.โรงเรียนมีอัตลักษณ[และเอกลักษณ[ของโรงเรียนท่ีโดดเด+น ระดับดีเย่ียม 

19.โรงเรียนมีการจัดโครงการพิเศษ สนองต+อนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

น"อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู+การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาระดับยอดเย่ียม 
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ยุทธศาสตรT 

หรือกลยุทธT 

ปฐมวัย 

 

กลยุทธ[ท่ี 1  พัฒนาคุณภาพผู"เรียน 

กลยุทธ[ท่ี 2  พัฒนาคุณภาพนักเรียน  เพ่ือปลูกฝ�งลักษณะท่ีพึงประสงค[ของนักเรียน 

กลยุทธ[ท่ี 3  สร"างเสริมสังคมแห+งการเรียนรู" 

กลยุทธ[ท่ี 4  ส+งเสริมอัตลักษณ[ของสถานศึกษาให"โดดเด+น 

กลยุทธ[ท่ี 5  ส+งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

ยุทธศาสตรT

หรือกลยุทธT 

ข้ันพ้ืนฐาน 

กลยุทธ[ท่ี 1  : พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู"เรียนให"อยู+ในระดับท่ีสูงข้ึน                  

กลยุทธ[ท่ี 2  : พัฒนาผู"เรียนให"มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค[ตามท่ีโรงเรียนกำหนด 

กลยุทธ[ท่ี 3  : พัฒนากระบวนการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนให"มี     

      ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

กลยุทธ[ท่ี 4  : พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน"นผู"เรียนเป]นสำคัญ 

กลยุทธ[ท่ี 5  : ส+งเสริมอัตลักษณ[และเอกลักษณ[ของโรงเรียนให"โดดเด+น 

กลยุทธ[ท่ี 6  : ส+งเสริมนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 และน"อมนำ   

                 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู+การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

เอกลักษณT ปฐมวัย จัดการศึกษาเด+น   เน"นคุณภาพผู"เรียน 

เอกลักษณT ข้ันพ้ืนฐาน วิชาการเด+น  เน"นคุณภาพผู"เรียน 

อัตลักษณT ปฐมวัย ไหว"สวย   รู"หน"าท่ี 

อัตลักษณT ข้ันพ้ืนฐาน ลูกสุคน เป]นคนดี 
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3. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปmของสถานศึกษา 

 

ยุทธศาสตร_ตาม

แผนฯของ

โรงเรียน 

โครงการ 

เปbาหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

สอดคล*องกับ

ยุทธศาสตร_ 

สช. 

 

สอดคล*องกับตัวชี้วัด

ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 

(ร)อยละ) 

คุณภาพ 

(อธืบาย) 

ปริมาณ 

(ร)อยละ) 

คุณภาพ 

(อธืบาย) 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน        

ยุทธศาสตร_ที ่1 

พัฒนาคุณภาพ

ผู*เรียน 

เพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธิ ์

ทางวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.โครงการ

ส่งเสริม 

รักการอ่าน 

80 ดีเลิศ 84.32  ดีเลิศ มาตรฐานที่ 1 

คุณภาพของ

ผู*เรียน 

 

ยุทธศาสตร_ที่ 1 

การพัฒนา

หลักสูตร การ

เรียนการสอน 

การวัดและ

ประเมินผล 

9.การสBงเสริมทักษะ

การอBาน เขียน

ภาษาไทย 

เพื่อใช*เป]นเครื่องมือ 

ในการเรียนรู*ภาษาอื่น 

2.โครงการ

เป`ดโลกกวHาง

ทาง

คณิตศาสตรb                      

 

80 ดีเลิศ 91.96 ยอดเยี่ยม 

 

มาตรฐานที่ 1 

คุณภาพของ

ผู*เรียน 

 

ยุทธศาสตร_ที่ 1 

การพัฒนา

หลักสูตร การ

เรียนการสอน 

การวัดและ

ประเมินผล 

3.การจัดการเรียน 

การสอนที่สBงเสริม 

การคิดวิเคราะห_ 

ด*วยวิธีการ  

Active Learning  

 

3.โครงการ

ส:งเสริม

วิทยาศาสตรb

และ

เทคโนโลยี 

 

80 ดีเลิศ 85.00 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 1 

คุณภาพของ

ผู*เรียน 

 

ยุทธศาสตร_ที่ 1 

การพัฒนา

หลักสูตร  

การเรียนการ

สอน การวัด 

และประเมินผล 

3.การจัดการเรียน 

การสอนที่สBงเสริม 

การคิดวิเคราะห_ 

ด*วยวิธีการ  

Active Learning 
 

6.การจัดการเรียนรู* 

ด*วย STEM Education 

4.โครงการ

ส:งเสริมวัน

สำคัญของ

กลุ:มสาระ

การเรียนรูH  

 

80 ดีเลิศ 96.30 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 1 

คุณภาพของ

ผู*เรียน 

 

ยุทธศาสตร_ที่ 3 

การเสริมสร*าง

ประสิทธิภาพ

การจัด

การศึกษาของ

โรงเรียนเอกชน 

 

2.การจัดการเรียนรู* 

เพื่อสร*างทักษะพื้นฐาน

ที่เชื่อมโยงสูBการสร*าง

อาชีพและการมีงานทำ 

 

9.การสBงเสริมทักษะ 

การอBาน เขียน

ภาษาไทย เพื่อใช*เป]น

เครื่องมือในการเรียนรู*

ภาษาอื่น 

 



16 
 

 
 

 

ยุทธศาสตร_ตาม

แผนฯของ

โรงเรียน 

โครงการ 

เปbาหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

สอดคล*องกับ

ยุทธศาสตร_ สช. 

 

สอดคล*องกับตัวชี้วัด

ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 

(ร)อยละ) 

คุณภาพ

(อธิบาย 

ปริมาณ 

(ร)อยละ) 

คุณภาพ

(อธิบาย 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน        

ยุทธศาสตร_ที ่1 

พัฒนาคุณภาพ

ผู*เรียน 

เพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธิ ์

ทางวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.โครงการ

หนึ่ง

นวัตกรรม

หนึ่ง

หHองเรียน  

 

80 ดีเลิศ 100 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 1 

คุณภาพของ

ผู*เรียน 

 

ยุทธศาสตร_ที ่1 

การพัฒนา

หลักสูตร  

การเรียนการสอน 

การวัดและ

ประเมินผล 

 

2.การจัดการเรียนรู* 

เพื่อสร*างทักษะ

พื้นฐานที่เชื่อมโยง 

สูBการสร*างอาชีพ 

และการมีงานทำ 
 

3.การจัดการเรียนการ

สอนที่สBงเสริมการคิด

วิเคราะห_ด*วยวิธีการ 

Active Learning 

6.โครงการ

ส:งเสริม 

การใชHสื่อ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

เพื่อ

การศึกษา 

80 ดีเลิศ 96.96 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 1 

คุณภาพของ

ผู*เรียน 

 

ยุทธศาสตร_ที ่3 

การเสริมสร*าง

ประสิทธิภาพ 

การจัดการศึกษา

ของโรงเรียน

เอกชน 

การใช*ดิจิทัล

แพลตฟอร_ม 

เพื่อการเรียนรู* 

หรือสร*างอาชีพ 

7.โครงการ

ยกระดับ

ผลสัมฤทธิ ์

ทางวิชาการ

ของผูHเรียน 

 

80 ดีเลิศ 98.57 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 1 

คุณภาพของ

ผู*เรียน 

 

ยุทธศาสตร_ที่ 1  

การพัฒนา

หลักสูตร การ

เรียนการสอน 

การวัดและ

ประเมินผล 

3. การจัดการเรียน

การสอนที่สBงเสริม 

การคิดวิเคราะห_ 

ด*วยวิธีการ  

Active Learning  
 

9. การสBงเสริมทักษะ

การอBาน เขียน

ภาษาไทย เพื่อใช*เป]น

เครื่องมือในการเรียนรู*

ภาษาอื่น 

8.โครงการ

ส:งเสริม 

การเรียนรูH 

ภาษาสู:

สากล                         

80 ดีเลิศ 84.24 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 1 

คุณภาพของ

ผู*เรียน 

 

ยุทธศาสตร_ที ่3 

การเสริมสร*าง

ประสิทธิภาพการ

จัดการศึกษาของ

โรงเรียนเอกชน 

3. การจัดการเรียน

การสอนที่สBงเสริม 

การคิดวิเคราะห_ 

ด*วยวิธีการ  

Active Learning  
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ยุทธศาสตร_ตาม

แผนฯของ

โรงเรียน 

โครงการ 

เปbาหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

สอดคล*องกับ

ยุทธศาสตร_ สช. 

 

สอดคล*องกับตัวชี้วัด

ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 

(ร)อยละ) 

คุณภาพ

(อธิบาย 

ปริมาณ 

(ร)อยละ) 

คุณภาพ

(อธิบาย 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน        

ยุทธศาสตร_ ที ่2    

พัฒนาคุณภาพ

ผู*เรียนให*มี

คุณลักษณะอัน

พึงประสงค_ 

 

1.โครงการ

ส:งเสริม 

การรักษb

สิ่งแวดลHอม

และการใชH

ทรัพยากร

อย:างประหยัด             

80 

 

ดีเลิศ 95.00 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 1 

คุณภาพของ

ผู*เรียน 

ยุทธศาสตร_ที่ 1  

การพัฒนา

หลักสูตร  

การเรียนการ

สอน การวัด 

และประเมินผล 

1. การปลูกฝ�งความ 

มีระเบียบวินัย ทัศนคติ

ที่ถูกต*องผBาน

กระบวนการลูกเสือ 

เนตรนารี ยุวกาชาด 

2.โครงการ 

สธว. สะอาด

ตลอดวัน 

 

80 ดีเลิศ 96.60 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 1 

คุณภาพของ

ผู*เรียน 

 

ยุทธศาสตร_ที่ 1  

การพัฒนา

หลักสูตร  

การเรียนการ

สอนการวัด 

และประเมินผล 

1. การปลูกฝ�งความ 

มีระเบียบวินัย ทัศนคติ

ที่ถูกต*องผBาน

กระบวนการลูกเสือ 

เนตรนารี ยุวกาชาด 

3.โครงการ

ส:งเสริม

วัฒนธรรม

ประเพณีไทย 

 

80 ดีเลิศ 100 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 1 

คุณภาพของ

ผู*เรียน 

 

ยุทธศาสตร_ที่ 1  

การพัฒนา

หลักสูตร  

การเรียนการ

สอนการวัด 

และประเมินผล 

1. การปลูกฝ�งความ 

มีระเบียบวินัย ทัศนคติ

ที่ถูกต*องผBาน

กระบวนการลูกเสือ 

เนตรนารี ยุวกาชาด 

4.โครงการ

ส:งเสริมพระ 

พุทธศาสนา 

 

80 ดีเลิศ 90.40 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 1 

คุณภาพของ

ผู*เรียน 

 

ยุทธศาสตร_ที่ 1  

การพัฒนา

หลักสูตร  

การเรียนการ

สอนการวัด 

และประเมินผล 

1. การปลูกฝ�งความ 

มีระเบียบวินัย ทัศนคติ

ที่ถูกต*องผBาน

กระบวนการลูกเสือ 

เนตรนารี ยุวกาชาด 

5.โครงการ

ส:งเสริมความ

กตัญfูกตเวที 

80 ดีเลิศ 98.98 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 1 

คุณภาพของ

ผู*เรียน 

 

ยุทธศาสตร_ที่ 1  

การพัฒนา

หลักสูตร  

การเรียนการ

สอนการวัด 

และประเมินผล 

1. การปลูกฝ�งความ 

มีระเบียบวินัย ทัศนคติ

ที่ถูกต*องผBาน

กระบวนการลูกเสือ 

เนตรนารี ยุวกาชาด 
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ยุทธศาสตร_ตาม

แผนฯของ

โรงเรียน 

โครงการ 

เปbาหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

สอดคล*องกับ

ยุทธศาสตร_ สช. 

 

สอดคล*องกับตัวชี้วัด

ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 

(ร)อยละ) 

คุณภาพ

(อธิบาย 

ปริมาณ 

(ร)อยละ) 

คุณภาพ

(อธิบาย 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน        

ยุทธศาสตร_ ที ่2    

พัฒนาคุณภาพ

ผู*เรียนให*มี

คุณลักษณะอัน

พึงประสงค_ 

6.โครงการ

ส:งเสริม

ประชาธิปไตย

ในโรงเรียน      

 

80 ดีเลิศ 87.40 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 1 

คุณภาพของ

ผู*เรียน 

 

ยุทธศาสตร_ที่ 1  

การพัฒนา

หลักสูตร  

การเรียนการ

สอนการวัด 

และประเมินผล 

1. การปลูกฝ�งความ 

มีระเบียบวินัย 

ทัศนคติที่ถูกต*อง 

ผBานกระบวนการ

ลูกเสือ เนตรนารี  

ยุวกาชาด 

7.โครงการ

เสริมสรHางวินัย

และทักษะชีวิต

ดHวยกิจกรรม

ลูกเสือ - เนตร

นารี 

80 ดีเลิศ 90.40 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 1 

คุณภาพของ

ผู*เรียน 

 

ยุทธศาสตร_ที่ 1  

การพัฒนา

หลักสูตร  

การเรียนการ

สอนการวัด 

และประเมินผล 

1. การปลูกฝ�งความ 

มีระเบียบวินัย 

ทัศนคติที่ถูกต*อง 

ผBานกระบวนการ

ลูกเสือ เนตรนารี 

 ยุวกาชาด 

8.โครงการ

สุขภาพด ี  

ชีวีสดใส 

 

80 ดีเลิศ 90.60 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 1 

คุณภาพของ

ผู*เรียน 

 

ยุทธศาสตร_ที่ 1  

การพัฒนา

หลักสูตร 

การเรียนการ

สอนการวัด 

และประเมินผล 

1. การปลูกฝ�งความ 

มีระเบียบวินัย 

ทัศนคติที่ถูกต*อง 

ผBานกระบวนการ

ลูกเสือ เนตรนารี 

 ยุวกาชาด 

9.โครงการ

ต:อตHาน 

ยาเสพติด 

และโรคเอดสb 

 

80 ดีเลิศ 100 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 1 

คุณภาพของ

ผู*เรียน 

 

ยุทธศาสตร_ที ่4  

การสBงเสริมการ

มีสBวนรBวมใน

การจัดและ

สนับสนุน

การศึกษา

เอกชน 

3. การจัดการเรียน

การสอนที่สBงเสริม

การคิดวิเคราะห_ 

ด*วยวิธีการ  

Active Learning 

 10.โครงการ

หHองเรียนน:าอยู: 

80 ดีเลิศ 84.70 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 1 

คุณภาพของ

ผู*เรียน 

ยุทธศาสตร_ที ่2  

การปฏิรูประบบ

ทรัพยากรเพื่อ

การศึกษา

เอกชน 

- 
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ยุทธศาสตร_ตาม

แผนฯของ

โรงเรียน 

โครงการ 

เปbาหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

สอดคล*องกับ

ยุทธศาสตร_ สช. 

 

สอดคล*องกับตัวชี้วัด

ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 

(ร)อยละ) 

คุณภาพ

(อธิบาย 

ปริมาณ 

(ร)อยละ) 

คุณภาพ

(อธิบาย 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน        

ยุทธศาสตร_ ที ่2    

พัฒนาคุณภาพ

ผู*เรียนให*มี

คุณลักษณะอัน

พึงประสงค_ 

11.โครงการ

นักเรียนดีศร ี

สุคนธีรวิทยb    

 

80 

 

ดีเลิศ 96.80 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 1 

คุณภาพของ

ผู*เรียน 

 

ยุทธศาสตร_ที่ 1  

การพัฒนา

หลักสูตร  

การเรียนการ

สอนการวัด 

และประเมินผล 

1. การปลูกฝ�งความ 

มีระเบียบวินัย 

ทัศนคติที่ถูกต*อง 

ผBานกระบวนการ

ลูกเสือ เนตรนารี  

ยุวกาชาด 

12.โครงการ

ความร:วมมือ

การต:อตHานการ

ใชHยาเสพติด 

ในเด็กนักเรียน

(โครงการ 

D.A.R.E) 

80 ดีเลิศ 100 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 1 

คุณภาพของ

ผู*เรียน 

 

มาตรฐานที ่4  

การสร*างอัต

ลักษณ_และ

เอกลักษณ_ของ

โรงเรียน 

ที่โดดเดBน 

ยุทธศาสตร_ที่ 1  

การพัฒนา

หลักสูตร  

การเรียนการ

สอนการวัด 

และประเมินผล 

 

1. การปลูกฝ�งความ 

มีระเบียบวินัย 

ทัศนคติที่ถูกต*อง 

ผBานกระบวนการ

ลูกเสือ เนตรนารี  

ยุวกาชาด 

13.โครงการ

มารยาทงาม

ตามแบบไทย 

80 ดีเลิศ 90.00 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 1 

คุณภาพของ

ผู*เรียน 

 

ยุทธศาสตร_ที่ 1  

การพัฒนา

หลักสูตร  

การเรียนการ

สอนการวัด 

และประเมินผล 

1. การปลูกฝ�งความ 

มีระเบียบวินัย 

ทัศนคติที่ถูกต*อง 

ผBานกระบวนการ

ลูกเสือ เนตรนารี  

ยุวกาชาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 
 

 

ยุทธศาสตร_ตาม

แผนฯของโรงเรียน โครงการ 

เปbาหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

สอดคล*องกับ

ยุทธศาสตร_ 

สช. 

 

สอดคล&องกับตัวชี้วัด

ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 

(จำนวน) 
คุณภาพ 

ปริมาณ 

(ร)อยละ) 
คุณภาพ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน        

ยุทธศาสตร_ ที ่3    

พัฒนา

กระบวนการ

บริหารและการ

จัดการศึกษาของ

โรงเรียน ให&มี

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

 

1.พัฒนา

ระบบการ

ประกัน

คุณภาพ

ภายใน

สถานศึกษา 

80 ดีเลิศ 100 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 2  

กระบวนการ

บริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร_ที่ 1  

การพัฒนา

หลักสูตร  

การเรียน 

การสอน  

การวัดและ

ประเมินผล 

- 

2.โครงการ

ส:งเสริม 

การมีส:วนร:วม 

  

80 ดีเลิศ 93.75 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 2  

กระบวนการ

บริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร_ที ่3 

การเสริมสร*าง

ประสิทธิภาพ

การจัด

การศึกษาของ

โรงเรียนเอกชน 

- 

3.โครงการ

จัดซื้อจัดจHาง

นมโรงเรียน 

 

80 ดีเลิศ 100 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 2  

กระบวนการ

บริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร_ที ่2  

การปฏิรูป

ระบบ

ทรัพยากร 

เพื่อการศึกษา

เอกชน 

- 

4.โครงการ

นิเทศภายใน 

 

80 ดีเลิศ 90.00 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 2  

กระบวนการ

บริหารจัดการ 

 

ยุทธศาสตร_ที่ 3 

การเสริมสร*าง

ประสิทธิภาพ

การจัด

การศึกษาของ

โรงเรียนเอกชน 

3. การจัดการเรียน

การสอนที่สBงเสริม

การคิดวิเคราะห_ 

ด*วยวิธีการ 

 Active Learning  

5.โครงการ

พัฒนาและ

จัดทำ

หลักสูตร

สถานศึกษา

ระดับขั้น

พื้นฐาน 

 

80 ดีเลิศ 100 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 2  

กระบวนการ

บริหารจัดการ 

 

ยุทธศาสตร_ที่ 1

การพัฒนา

หลักสูตร การ

เรียนการสอน 

การวัดและ

ประเมินผล 

2. การจัดการเรียนรู*

เพื่อสร*างทักษะ

พื้นฐานที่เชื่อมโยง 

สูBการสร*างอาชีพ 

และการมีงานทำ 

6. การจัดการ 

เรียนรู*ด*วย  

STEM Education 



21 
 

 
 

 

ยุทธศาสตร_ตาม

แผนฯของโรงเรียน โครงการ 

เปbาหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

สอดคล*องกับ

ยุทธศาสตร_ 

สช. 

 

สอดคล&องกับตัวชี้วัด

ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 

(จำนวน) 
คุณภาพ 

ปริมาณ 

(ร)อยละ) 
คุณภาพ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน        

ยุทธศาสตร* ท่ี 3    

พัฒนา

กระบวนการ

บริหารและการ

จัดการศึกษา

ของโรงเรียน 

ใหEมี

ประสิทธิภาพ

และ

ประสิทธิผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.โครงการ

พัฒนาครู

และบุคลากร 

 

80 ดีเลิศ 100 

 

ยอดเย่ียม มาตรฐานท่ี 2  

กระบวนการ

บริหารจัดการ 

 

ยุทธศาสตร_ที่ 3 

การเสริมสร*าง

ประสิทธิภาพ

การจัด

การศึกษา 

ของโรงเรียน

เอกชน 

5. การพัฒนาคร ู

ให*มีความชำนาญ 

ในการจัดการเรียนรู*

ภาษาอังกฤษและ

ภาษาคอมพิวเตอร_

(Coding) 

7.โครงการ

สEงเสริม

ความ

ปลอดภัยใน

สถานศึกษา 

80 ดีเลิศ 100 ยอดเย่ียม มาตรฐานท่ี 2  

กระบวนการ

บริหารจัดการ 

 

ยุทธศาสตร_ที่ 4 

การสBงเสริม

การมีสBวนรBวม

ในการจัดและ

สนับสนุน

การศึกษา

เอกชน 

1. การปลูกฝ�งความ

มีระเบียบวินัย 

ทัศนคติที่ถูกต*อง

ผBานกระบวนการ

ลูกเสือ เนตรนารี 

ยุวกาชาด 

8.โครงการ

บริการส่ือ

การสอน 

และส่ือ ICT 

 

80 ดีเลิศ 93.20 ยอดเย่ียม มาตรฐานท่ี 2  

กระบวนการ

บริหารจัดการ 

 

ยุทธศาสตร_ที ่3  

การเสริมสร*าง

ประสิทธิภาพการ

จัดการศึกษา 

ของโรงเรียน

เอกชน 

 

ยุทธศาสตร_ที่ 7  

การพัฒนา

ระบบการ

บริหารจัดการ

สBงเสริม

การศึกษา

เอกชน 

 

 

 

 

10. การใช*ดิจิทัล

แพลตฟอร_ม 

เพื่อการเรียนรู* 

หรือสร*างอาชีพ 
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ยุทธศาสตร_ตาม

แผนฯของโรงเรียน โครงการ 

เปbาหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

สอดคล*องกับ

ยุทธศาสตร_ 

สช. 

 

สอดคล&องกับตัวชี้วัด

ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 

(จำนวน) 
คุณภาพ 

ปริมาณ 

(ร)อยละ) 
คุณภาพ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน        

9.โครงการ

น2อมนำทำ

ตามพEอสอน

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

80 ดีเลิศ 83.48 ดีเลิศ มาตรฐานท่ี 4  

การสรEาง 

อัตลักษณ*และ

เอกลักษณ*

ของโรงเรียน 

ท่ีโดดเดRน 

ยุทธศาสตร_ที่ 1  

การพัฒนา 

หลักสูตร  

การเรียนการ 

สอน การวัด 

และประเมินผล 

2. การจัดการเรียนรู*

เพื่อสร*างทักษะ

พื้นฐาน 

ที่เชื่อมโยงสูB 

การสร*างอาชีพ 

และการมีงานทำ 

ยุทธศาสตร* ท่ี 4    

พัฒนา

กระบวนการ

จัดการเรียน

สอนท่ีเนEน

ผูEเรียนเปTน

สำคัญ 

1.โครงการ

สEงเสริมการ

จัดทำ

แผนการ

จัดการเรียนรู2

อยEางมือ

อาชีพ 

80 ดีเลิศ 98.87  ยอดเย่ียม มาตรฐานท่ี 3 

กระบวนการ

จัดการเรียน

การสอนท่ี 

เนEนผูEเรียน

เปTนสำคัญ 

ยุทธศาสตร_ที่ 1 

การพัฒนา 

หลักสูตร  

การเรียน 

การสอน  

การวัด 

และประเมินผล 

3. การจัดการเรียน

การสอนที่สBงเสริม

การคิดวิเคราะห_ 

ด*วยวิธีการ  

Active Learning 

2.โครงการ

ผลิตสื่อการ

สอน 

 

 80 ดีเลิศ 88.76 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 3 

กระบวนการ

จัดการเรียน

การสอนที่ 

เน*นผู*เรียน 

เป]นสำคัญ 

ยุทธศาสตร_ที ่3 

การเสริมสร*าง

ประสิทธิภาพการ

จัดการศึกษาของ

โรงเรียนเอกชน 

3. การจัดการเรียน

การสอนที่สBงเสริม

การคิดวิเคราะห_ 

ด*วยวิธีการ  

Active Learning 

3.โครงการ

ส+งเสริมการ

สร/างเครื่องมือ

ประเมินผู/เรียน

อย+างมืออาชีพ 

 

 80 ดีเลิศ 83.00 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 3 

กระบวนการ

จัดการเรียน

การสอนที่ 

เน*นผู*เรียน 

เป]นสำคัญ 

ยุทธศาสตร_ที่ 1 

การพัฒนา 

หลักสูตร  

การเรียนการ 

สอนการวัด 

และประเมินผล 

- 

4.โครงการ

ส:งเสริมการ

เรียนรูHใน

แหล:งเรียนรูH

และภูมิ

ปoญญาใน

ทHองถิ่น              

80 ดีเลิศ 84.60 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 2  

กระบวนการ

บริหารจัดการ 

 

ยุทธศาสตร_ที่ 1 

การพัฒนาหลัก 

สูตร การเรียน 

การสอน การวัด

และประเมินผล 

2. การจัดการเรียนรู*

เพื่อสร*างทักษะ

พื้นฐาน 

ที่เชื่อมโยง สูBการ

สร*างอาชีพและการ

มีงานทำ 
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จุดเน*นและกระบวนการพัฒนาท่ีสSงผลตSอระดับคุณภาพของมาตรฐานท่ี 1 

 สถานศึกษามีร+องรอยและหลักฐานครบถ"วนตามตัวช้ีวัดตามท่ีสถานศึกษากำหนด สามารถดำเนินการตาม

จุดเน"นท่ีกำหนดไว"ว+าผู""เรียนมีทักษะพ้ืนฐาน  เพ่ือการศึกษาต+อ มีแนวทางการดำเนินงานท่ีมุ+งพัฒนาคุณภาพผู"เรียนตาม

แผนงานโครงการ เช+น โครงการส+งเสริมการเรียนรู" สะเต็มศึกษา  โครงการเทคโนโลยีหุ+นยนต[และวิทยาการคำนวณ 

โครงการการจัดการเรียนการสอน Mini EP โครงการห"องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom และโครงการส+งเสริม

ดิจิตอลแพลตฟอร[ม เพ่ือการเรียนรู"ส+งผลให"ผู""เรียนได"รับการพัฒนาอย+างต+อเน่ือง ป9การศึกษา 2560 - 2563 โดยรักษา

คุณภาพการพัฒนาตามกระบวนการPDCA มีนวัตกรรม คือ ส่ิงประดิษฐ[หุ+นยนต[ข้ันพ้ืนฐาน  มีการจัดการเรียนรู" โดยใช" 

Robotics ทักษะหุ+นยนต[ Coding ในทุกระดับช้ัน ทำให"ผู"เรียนได"รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ World Robot 

Olympiad รางวัล FIRST LEGO League Challenge อันดับท่ี 11 ของประเทศ  
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4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู*เรียน 

4.1  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

  เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาป9ท่ี 6 

วิชา 

จำนวน

นักเรียน

ทั้งหมด 

จำนวน 

นักเรียน    

ที่เข*าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย

ระดับ 

ประเทศ       

ป^ 2563 

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบ (O-NET) ผลต%าง 

คะแนนเฉลี่ย 

(4) 

ร5อยละของ

คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ

ร5อยละ 3 

(6) 
2561 

(1) 

2562 

(2) 

2563 

(3) 

คณิตศาสตร_ 121 118 29.99 67.82 54.49 42.03 -12.46 -22.87 ไมBมีพัฒนาการ 

วิทยาศาสตร_ 121 118 38.78 61.15 59.74 51.90 -7.84 -13.12 ไมBมีพัฒนาการ 

ภาษาไทย 121 118 56.20 74.80 65.59 68.34 2.75 4.19 มีพัฒนาการ 

ภาษาอังกฤษ 121 118 43.55 69.07 62.02 72.14 10.12 16.32 มีพัฒนาการ 

  

   เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป9ท่ี 3 

วิชา 

จำนวน

นักเรียน

ทั้งหมด 

จำนวน

นักเรียน   

ที่เข*าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย

ระดับ 

ประเทศ       

ป^ 2563 

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบ (O-NET) 
ผลต%าง 

คะแนนเฉลี่ย 

(4) 

ร5อยละของ

คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ

ร5อยละ 3 

(6) 
2561 

(1) 

2562 

(2) 

2563 

(3) 

คณิตศาสตร_ 210 210 25.46 56.91 52.71 39.22 -13.22 -25.08 ไมBมีพัฒนาการ 

วิทยาศาสตร_ 210 210 29.89 49.27 42.09 37.36 -4.73 -11.23 ไมBมีพัฒนาการ 

ภาษาไทย 210 210 54.29 72.89 69.86 64.64 -5.22 -7.47 ไมBมีพัฒนาการ 

ภาษาอังกฤษ 210 210 34.38 43.67 55.43 53.79 -1.64 -2.96 ไมBมีพัฒนาการ 

   

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป9ท่ี 6 

วิชา 

จำนวน

นักเรียน

ทั้งหมด 

จำนวน

นักเรียน   

ที่เข*าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย

ระดับ 

ประเทศ       

 ป^ 2563 

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบ (O-NET) ผลต%าง 

คะแนนเฉลี่ย 

(4) 

ร5อยละของ

คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ

ร5อยละ 3 

(6) 
2561 

(1) 

2562 

(2) 

2563 

(3) 

คณิตศาสตร_ 170 170 26.04 51.53 41.06 39.98 -1.08 -2.63 ไมBมีพัฒนาการ 

วิทยาศาสตร_ 170 170 32.68 41.13 40.71 48.49 7.78 19.11 มีพัฒนาการ 

ภาษาไทย 170 170 44.36 63.07 55.68 59.25 3.57 6.41 มีพัฒนาการ 

ภาษาอังกฤษ 170 170 29.94 52.11 45.23 47.01 1.78 3.93 มีพัฒนาการ 

สังคมศึกษา 

ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

170 170 35.93 41.29 42.88 41.58 -1.30 -3.03 ไมBมีพัฒนาการ 
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จำนวนและร*อยละของนักเรียนท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป   

 ระดับประถมศึกษา 
 

 

กลุ%มสาระ 

การเรียนรู0/

รายวิชา 

ระดับผลการเรียน 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
 

จำนวน

นักเรียน 

จำนวน

นักเรียนที่

มีผลระดับ 

3 ขึ้นไป 

 

ร:อยละ 

 

จำนวน

นักเรียน 

จำนวน

นักเรียนที่

มีผลระดับ 

3 ขึ้นไป 

 

ร:อยละ 

 

จำนวน

นักเรียน 

จำนวน

นักเรียนที่

มีผลระดับ 

3 ขึ้นไป 

 

ร:อยละ 

 

จำนวน

นักเรียน 

จำนวน

นักเรียนที่

มีผลระดับ 

3 ขึ้นไป 

 

ร:อยละ 

 

จำนวน

นักเรียน 

จำนวน

นักเรียนที่มี

ผลระดับ 3 

ขึ้นไป 

 

ร:อยละ 

 

จำนวน

นักเรียน 

จำนวน

นักเรียนที่มี

ผลระดับ 3 

ขึ้นไป 

 

ร:อยละ 

ภาษาไทย 133 133 100 163 163 100 147 147 100 148 148 100 136 136 100 142 142 100 

คณิตศาสตร; 266 266 100 326 326 100 294 294 100 296 296 100 272 272 100 184 184 100 

วิทยาศาสตร;และ

เทคโนโลยี 

399 399 100 489 489 100 441 424 96.14 444 444 100 408 408 100 426 426 100 

สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

266 266 100 326 326 100 294 294 100 296 296 100 272 272 100 284 284 100 

ประวัติศาสตร; 133 133 100 163 163 100 147 147 100 148 148 100 136 136 100 142 142 100 

สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 

133 133 100 163 163 100 147 147 100 148 148 100 136 136 100 142 142 100 

ศิลปะ 133 133 100 163 163 100 147 147 100 148 148 100 136 136 100 142 142 100 

การงานอาชีพ 133 133 100 163 163 100 147 147 100 148 148 100 136 136 100 142 142 100 

ภาษาตIางประเทศ 399 399 100 489 489 100 441 441 100 444 443 99.77 408 388 95.09 426 414 97.18 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต*น 

กลุSมสาระ 

การเรียนรู*/รายวิชา 

ระดับผลการเรียน  (ภาคเรียนที่ 2) 

ม.1 ม.2 ม.3 

จำนวน

นักเรียน 

จำนวนนักเรียน 

ที่มีผลระดับ  

3 ขึ้นไป 
ร:อยละ 

จำนวน

นักเรียน 

จำนวนนักเรียน 

ที่มีผลระดับ  

3 ขึ้นไป 
ร:อยละ 

จำนวน

นักเรียน 

จำนวนนักเรียน 

ที่มีผลระดับ 

 3 ขึ้นไป 
ร:อยละ 

ภาษาไทย 226 196 86.72 243 238 97.94 232 208 89.65 

คณิตศาสตร_ 226 186 82.30 243 208 85.59 232 211 90.94 

วิทยาศาสตร_และเทคโนโลยี 226 200 88.49 243 232 95.47 232 212 91.37 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 226 226 100 243 243 100 232 232 100 

สุขศึกษาและพลศึกษา 226 226 100 243 243 100 232 232 100 

ประวัติศาสตร_ 226 210 92.92 243 232 95.47 232 222 95.68 

ศิลปะ 226 226 100 243 243 100 232 232 100 

การงานอาชีพ 226 226 100 243 243 100 232 232 100 

ภาษาตBางประเทศ 226 218 96.46 243 237 97.39 232 221 95.25 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุSมสาระ 

การเรียนรู*/รายวิชา 

ระดับผลการเรียน  (ภาคเรียนที่ 2) 

ม.4 ม.5 ม.6 

จำนวน

นักเรียน 

จำนวนนักเรียน

ที่มีผลระดับ 

 3 ขึ้นไป 
ร:อยละ 

จำนวน

นักเรียน 

จำนวนนักเรียน 

ที่มีผลระดับ 

 3 ขึ้นไป 
ร:อยละ 

จำนวน

นักเรียน 

จำนวนนักเรียน 

ที่มีผลระดับ 

 3 ขึ้นไป 
ร:อยละ 

ภาษาไทย 205 205 100 178 178 100 170 170 100 

คณิตศาสตร_ 205 201 98.04 178 177 99.43 170 170 100 

วิทยาศาสตร_และเทคโนโลย ี 205 201 98.04 178 176 98.87 170 170 100 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 205 204 99.51 178 178 100 170 170 100 

สุขศึกษาและพลศึกษา 205 205 100 178 178 100 170 170 100 

ประวัติศาสตร_ 205 205 100 178 178 100 - - - 

ศิลปะ 205 205 100 178 178 100 170 170 100 

การงานอาชีพ - - - - - - 170 170 100 

ภาษาตBางประเทศ 205 195 95.12 178 173 97.19 170 157 92.35 

 

ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู*เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  

 เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาป9ท่ี 3 

สมรรถนะ 

จำนวน

นักเรียน

ทั้งหมด 

จำนวน

นักเรียน 

ที่เขHาสอบ 

คะแนนเฉลี่ย

ระดับ 

ประเทศ 

ป_ 2563 

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลต%าง 

คะแนนเฉลี่ย 

(4) 

ร0อยละของ

คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

แปลผล 

พัฒนาการเทียบ

กับร0อยละ 3 

(6) 
2561 

(1) 

2562 

(2) 

2563 

(3) 

ด*านภาษา

(Literacy) 

   77.07 66.68 59.54    

ด*านคำนวณ 

(Numeracy) 

   72.77 66.20 62.70    

ด*านเหตุผล 

(reasoning) 

   66.60      

  

หมายเหตุ : จากสถานการณ[ Covid-19 ส+งผลให"ต"องปgดสถานศึกษาตามมาตรการปZองกันโรค ส+งผลให"นักเรียนใน

ระดับช้ันประถมศึกษาป9ท่ี 3 จำนวน 147 คน ไม+ได"ร+วมทดสอบความสามารถ (National Test : NT) ในป9การศึกษา 

2563 

จึงประสานกับต"นสังกัดขอข"อสอบ NT มาดำเนินการจัดสอบภายหลัง โดยทางโรงเรียนได"รับเฉลยมาตรวจ  

 สรุปผลการทดสอบระดับโรงเรียน ดังน้ี นักเรียนท่ีเข"าสอบNT จำนวน 147 คน  ด"านคณิตศาสตร[ คะแนน

เฉล่ียร"อยละ 62.70   ด"านภาษาไทย คะแนนเฉล่ียร"อยละ 59.54   รวมความสามารถท้ัง 2 ด"าน คะแนนเฉล่ียร"อยละ 

61.12 แจ"งผลการทดสอบเป]นรายบุคคลให"ผู"ปกครองรับทราบและนำผลจากการทดสอบมาปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอนของคุณครูต+อไป 
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ผลการประเมินความสามารถด*านการอSานของผู*เรียน (Reading Test : RT) 

     เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถด"านการอ+านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาป9ท่ี 1 

ความสามารถ 

ดHานการอ:าน 

จำนวน

นักเรียน

ทั้งหมด 

จำนวน

นักเรียน 

ที่เขHาสอบ 

คะแนนเฉลี่ย   

ระดับ     

ประเทศ       

ป_ 2563 

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบ      ดHานการอ:าน ผลต%าง 

คะแนนเฉลี่ย 

(4) 

ร0อยละของ

คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

แปลผล 

พัฒนาการเทียบ

กับร0อยละ 3 

(6) 
2561 

(1) 

2562 

(2) 

2563 

(3) 

อBานรู*เรื่อง 133 133 71.86 80.31 88.58 75.00 -13.58 -15.33 ไมBมีพัฒนาการ 

อBานออกเสียง 133 133 74.14 83.77 88.99 86.67 -2.32 -2.60 ไมBมีพัฒนาการ 
 

ผลการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ ด2านอิสลามศึกษา (I-NET)ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ ด"านอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนต"น 

วิชา 

จำนวน

นักเรียน

ทั้งหมด 

จำนวน

นักเรียน   

ที่เขHาสอบ 

คะแนนเฉลี่ย

ระดับ 

ประเทศ       

ป_ 2563 

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบ I-NET ผลต%าง 

คะแนนเฉลี่ย 

(4) 

ร0อยละของ

คะแนน

เฉลี่ย 

(5) 

แปลผล 

พัฒนาการเทียบ

กับร0อยละ 3 

(6) 
2561 

(1) 

2562 

(2) 

2563 

(3) 

อัลกุรอานฯ - - - - - - - - - 

อัลหะดีษ - - - - - - - - - 

อัลอะกีดะห_ - - - - - - - - - 

อัลฟ�กฮ - - - - - - - - - 

อัตตารีค - - - - - - - - - 

อัลอัคลาก - - - - - - - - - 

มลาย ู - - - - - - - - - 

อาหรับ - - - - - - - - - 
 

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติด*านอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนกลาง 

วิชา 

จำนวน

นักเรียน

ทั้งหมด 

จำนวน

นักเรียน   

ที่เขHาสอบ 

คะแนนเฉลี่ย

ระดับ 

ประเทศ       

ป_ 2563 

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบ I-NET ผลต%าง 

คะแนนเฉลี่ย 

(4) 

ร0อยละของ

คะแนน

เฉลี่ย 

(5) 

แปลผล 

พัฒนาการเทียบ

กับร0อยละ 3 

(6) 
2561 

(1) 

2562 

(2) 

2563 

(3) 

อัลกุรอานฯ - - - - - - - - - 

อัลหะดีษ - - - - - - - - - 

อัลอะกีดะห_ - - - - - - - - - 

อัลฟ�กฮ - - - - - - - - - 

อัตตารีค - - - - - - - - - 

อัลอัคลาก - - - - - - - - - 

มลาย ู - - - - - - - - - 

อาหรับ - - - - - - - - - 
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 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติด*านอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนปลาย 

วิชา 

จำนวน

นักเรียน

ทั้งหมด 

จำนวน

นักเรียน   

ที่เขHาสอบ 

คะแนนเฉลี่ย

ระดับ 

ประเทศ       

ป_ 2563 

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบ I-NET ผลต%าง 

คะแนนเฉลี่ย 

(4) 

ร0อยละของ

คะแนน

เฉลี่ย 

(5) 

แปลผล 

พัฒนาการเทียบ

กับร0อยละ 3 

(6) 
2561 

(1) 

2562 

(2) 

2563 

(3) 

อัลกุรอานฯ - - - - - - - - - 

อัลหะดีษ - - - - - - - - - 

อัลอะกีดะห_ - - - - - - - - - 

อัลฟ�กฮ - - - - - - - - - 

อัตตารีค - - - - - - - - - 

อัลอัคลาก - - - - - - - - - 

มลาย ู - - - - - - - - - 

อาหรับ - - - - - - - - - 

 

คSาประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษจากหนSวยงานทดสอบภาษาอังกฤษ ท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง  

ระดับ 

ชั้น 

จำนวน 

นักเรียน

ทั้งหมด 

จำนวน

นักเรียน

ที่สอบ 

ระดับผลการทดสอบความสามารถด*าน

ภาษาอังกฤษ (Common European 

Framework of Reference for Lan-

guages : CEFR)  

ผBานการทดสอบอื่นๆ 

(TOEIC, IEFL, TOEFL เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน) 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 

ป.1 133 - - - - - - - - 

ป.2 163 - - - - - - - - 

ป.3 147 - - - - - - - - 

ป.4 148 - - - - - - - - 

ป.5 136 - - - - - - - - 

ป.6 142 - - - - - - - - 

ม.1 226 - - - - - - - - 

ม.2 243 - - - - - - - - 

ม.3 232 - - - - - - - - 

ม.4 205 - - - - - - - - 

ม.5 178 - - - - - - - - 

ม.6 170 - - - - - - - - 

 

 

 

 



29 
 

 
 

2.  นวัตกรรม/แบบอยSางท่ีดี (Innovation /Best Practice ) 

 ช่ือ นวัตกรรม/แบบอยSางท่ีดี มาตรฐานด*าน ระดับการศึกษา 

1. สถานศึกษาพอเพียง 

มฐ.1 คุณภาพผู"เรียน      

 มฐ.2กระบวนการบริหารและการจัดการ  

มฐ.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน"นผู"เรียนเป]นสำคัญ 

ข้ันพ้ืนฐาน 

2. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 

ระเบียบแถว 

 

มฐ.1 คุณภาพผู"เรียน       ข้ันพ้ืนฐาน 

3. การจัดการเรียนรู"  

STEM (หุ+นยนต[) 

 

มฐ.1 คุณภาพผู"เรียน       
 

ข้ันพ้ืนฐาน 
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6.  รางวัลท่ีสถานศึกษาได*รับ  

6.1  ปmการศึกษาป�จจุบัน 

ช่ือรางวัล ประเภท

รางวัล 

ระดับ หนSวยงาน 

ท่ีมอบรางวัล 

หมายเหตุ 

1.อัจฉริยภาพ วิทยาศาสตร_ ผBานรอบ2 

27 เมษายน 2563 

ระดับชั้นประถมศึกษาป^ที่ 6 

เหรียญทองแดง m เขตพื้นที่/จังหวัด 

m ภาค/ประเทศ 

m นานาชาติ 

สถาบันสBงเสริมการสอน

ทางวิทยาศาสตร_และ

เทคโนโลยี สสวท. 

 

2.การแขBงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ

ผBานรอบ2 วิทยาศาสตร_ ประจำป^ 2563 

ระดับชั้นประถมศึกษาป^ที่ 6 

ชมเชย m เขตพื้นที่/จังหวัด 

m ภาค/ประเทศ 

m นานาชาติ 

สำนักพัฒนานวัตกรรม 

การจัดการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

3.การแขBงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ

ผBานรอบ2 คณิตศาสตร_ ประจำป^ 2563

ระดับชั้นประถมศึกษาป^ที่ 6 

ชมเชย m เขตพื้นที่/จังหวัด 

m ภาค/ประเทศ 

m นานาชาติ 

สำนักพัฒนานวัตกรรม 

การจัดการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

4.อัจฉริยภาพ คณิตศาสตร_ ผBานรอบ2 

ประกาศ 19 มีนาคม 2564 

ระดับชั้นประถมศึกษาป^ที่ 6  

ผJานเข&ารJวม

โครงการใน

จำนวน 968 คน 

m เขตพื้นที่/จังหวัด 

m ภาค/ประเทศ 

m นานาชาติ 

สถาบันสBงเสริมการสอน

ทางวิทยาศาสตร_และ

เทคโนโลยี สสวท. 

 

5.การประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ  

เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำป^ 2563 

ในสถานการณ_การแพรBระบาด 

ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ประเภท ลูกเสือสำรอง 

ชมเชย m เขตพื้นที่/จังหวัด 

m ภาค/ประเทศ 

m นานาชาติ 

สำนักการลูกเสือ 

ยุวกาชาดและกิจการ

นักเรียน สำนักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 

6.การประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ  

เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำป^ 2563 

ในสถานการณ_การแพรBระบาด 

ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ประเภท เนตรนารี สามัญ 

ชมเชย m เขตพื้นที่/จังหวัด 

m ภาค/ประเทศ 

m นานาชาติ 

สำนักการลูกเสือ 

ยุวกาชาดและกิจการ

นักเรียน  

สำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ 

 

7.ผBานเข*ารอบชิงชนะเลิศการประกวด

บรรเลงดนตรีไทยศรทอง ชิงถ*วย

พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระ

เจ*าอยูBหัวฯ ประเภท ขิมสาย ระดับมัธยม 

รองชนะเลิศ

อันดับ 3 

m เขตพื้นที่/จังหวัด 

m ภาค/ประเทศ 

m นานาชาติ 

มูลนิธ ิ

หลวงประดิษฐไพเราะ 

(ศร ศิลปบรรเลง) 

 

8.การประกวดการจัดกิจกรรม

ประชาธิปไตยในโรงเรียนโครงการ

สนับสนุนเงินรางวัลเพื่อสBงเสริมการจัด

กิจกรรมของเครือขBายผู*นำนัก

ประชาธิปไตยวุฒิสภาและภาคีเครือขBาย

วุฒิสภา ประจำป^งบประมาณ 2563 

 

ชมเชย m เขตพื้นที่/จังหวัด 

m ภาค/ประเทศ 

m นานาชาติ 

สำนักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา 
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ช่ือรางวัล ประเภท

รางวัล 

ระดับ หนSวยงาน 

ท่ีมอบรางวัล 

หมายเหตุ 

9.การแขBงขันหุBนยนต_ First Lego 

League (FLL2020) ชิงแชมป�ประเทศไทย 

รองชนะเลิศ

อันดับ1 
m เขตพื้นที่/จังหวัด 

m ภาค/ประเทศ 

m นานาชาติ 

บริษัท แกมมาโก* 

 (ประเทศไทย) 
 

10.งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน 

ประจำป^ 2563 ณ จังหวัดสมุทรปราการ 

การแขBงขันคัดลายมือ สื่อภาษาไทย  

ประถมศึกษาป^ที่ 1 - 3 

เหรียญทอง m เขตพื้นที่/จังหวัด 

m ภาค/ประเทศ 

m นานาชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการ

สBงเสริมการศึกษาเอกชน 
 

11.งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน 

ประจำป^ 2563 ณ จังหวัดสมุทรปราการ 

การแขBงขันพูดภาษาอังกฤษ 

 Impromptu Speech ป.1-3 

เหรียญทอง m เขตพื้นที่/จังหวัด 

m ภาค/ประเทศ 

m นานาชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการ

สBงเสริมการศึกษาเอกชน 
 

12.งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน 

ประจำป^ 2563 ณ จังหวัดสมุทรปราการ 

การแขBงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร_ 

ประถมศึกษาป^ที่ 4 - 6 

เหรียญทอง m เขตพื้นที่/จังหวัด 

m ภาค/ประเทศ 

m นานาชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการ

สBงเสริมการศึกษาเอกชน 
 

13.งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน 

ประจำป^ 2563 ณ จังหวัดสมุทรปราการ 

การแขBงขันเลBานิทาน Story Telling 

ประถมศึกษาป^ที่ 4 - 6 

เหรียญทอง m เขตพื้นที่/จังหวัด 

m ภาค/ประเทศ 

m นานาชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการ

สBงเสริมการศึกษาเอกชน 
 

14.งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน 

ประจำป^ 2563 ณ จังหวัดสมุทรปราการ 

การแขBงขันสร*างสรรค_ผลงาน โดยใช*GSP 

ประถมศึกษาป^ที่ 4 - 6 

เหรียญทอง m เขตพื้นที่/จังหวัด 

m ภาค/ประเทศ 

m นานาชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการ

สBงเสริมการศึกษาเอกชน 
 

15.งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน 

ประจำป^ 2563 ณ จังหวัดสมุทรปราการ 

การแขBงขันแกะสลักผลไม* 

มัธยมศึกษาป^ที่ 1 - 3 

เหรียญทอง m เขตพื้นที่/จังหวัด 

m ภาค/ประเทศ 

m นานาชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการ

สBงเสริมการศึกษาเอกชน 
 

16.งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน 

ประจำป^ 2563 ณ จังหวัดสมุทรปราการ 

การแขBงขันสวดมนต_แปล (บาลีแปลไทย) 

มัธยมศึกษาป^ที่ 1 – 3 

เหรียญทอง m เขตพื้นที่/จังหวัด 

m ภาค/ประเทศ 

m นานาชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการ

สBงเสริมการศึกษาเอกชน 
 

17.งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน 

ประจำป^ 2563 ณ จังหวัดสมุทรปราการ 

การแขBงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร_ 

มัธยมศึกษาป^ที่ 1 – 3 

 

เหรียญทอง m เขตพื้นที่/จังหวัด 

m ภาค/ประเทศ 

m นานาชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการ

สBงเสริมการศึกษาเอกชน 
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ช่ือรางวัล ประเภท

รางวัล 

ระดับ หนSวยงาน 

ท่ีมอบรางวัล 

หมายเหตุ 

18.งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน 

ประจำป^ 2563 ณ จังหวัดสมุทรปราการ 

การแขBงขันสร*างสรรค_ผลงาน โดยใช*GSP 

มัธยมศึกษาป^ที่ 1 – 3 

เหรียญเงิน m เขตพื้นที่/จังหวัด 

m ภาค/ประเทศ 

m นานาชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการ

สBงเสริมการศึกษาเอกชน 
 

19.งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน 

ประจำป^ 2563 ณ จังหวัดสมุทรปราการ 

การแขBงขันสร*างเกมส_จากคอมพิวเตอร_ 

มัธยมศึกษาป^ที่ 1 – 3 

เหรียญเงิน m เขตพื้นที่/จังหวัด 

m ภาค/ประเทศ 

m นานาชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการ

สBงเสริมการศึกษาเอกชน 
 

20.งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน 

ประจำป^ 2563 ณ จังหวัดสมุทรปราการ 

การแขBงขันทBองอาขยานทำนองเสนาะ 

มัธยมศึกษาป^ที่ 1 – 3 

เหรียญทองแดง m เขตพื้นที่/จังหวัด 

m ภาค/ประเทศ 

m นานาชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการ

สBงเสริมการศึกษาเอกชน 
 

21.งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน 

ประจำป^ 2563 ณ จังหวัดสมุทรปราการ 

การแขBงขันแอโรบิค  ม.1-3 

มัธยมศึกษาป^ที่ 1 – 3 

เหรียญทองแดง m เขตพื้นที่/จังหวัด 

m ภาค/ประเทศ 

m นานาชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการ

สBงเสริมการศึกษาเอกชน 
 

22.การแขBงขัน Yamaha Thailand  

Music Festival 2020  

(รอบชิงชนะเลิศ) ประเภท Electone 

Team Talent รุBนอายุไมBเกิน 9 ป ̂

ดีเดBน m เขตพื้นที่/จังหวัด 

m ภาค/ประเทศ 

m นานาชาติ 

สถาบันดนตรี 

YAMAHA 
 

23.การแขBงขัน Yamaha Thailand 

Music Festival 2020  

(รอบชิงชนะเลิศ) ประเภท Electone 

Team Talent รุBนอายุไมBเกิน 13 ป ̂

รองชนะเลิศ

อันดับ2 

m เขตพื้นที่/จังหวัด 

m ภาค/ประเทศ 

m นานาชาติ 

สถาบันดนตรี 

YAMAHA 
 

24.การแขBงขัน Yamaha Thailand 

Music Festival 2020  

(รอบชิงชนะเลิศ) ประเภท Electone 

Team Talent รุBนอายุไมBเกิน 19 ป ̂

รองชนะเลิศ

อันดับ1 

m เขตพื้นที่/จังหวัด 

m ภาค/ประเทศ 

m นานาชาติ 

สถาบันดนตรี 

YAMAHA 
 

25.การประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ  

เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำป^ 2563 

ในสถานการณ_การแพรBระบาด 

ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ประเภท ลูกเสือ  สามัญ 

 

 

 

ชมเชย m เขตพื้นที่/จังหวัด 

m ภาค/ประเทศ 

m นานาชาติ 

กลุBมลูกเสือ  ยุวกาชาด

และกิจการนักเรียน 

สำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดนครปฐม 
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ชื่อรางวัล ประเภท

รางวัล 

ระดับ หนSวยงาน 

ท่ีมอบรางวัล 

หมายเหตุ 

26.การประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ  

เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำป^ 2563 

ในสถานการณ_การแพรBระบาด 

ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ประเภท ลูกเสือ  สามัญรุBนใหญB 

ชมเชย m เขตพื้นที่/จังหวัด 

m ภาค/ประเทศ 

m นานาชาติ 

กลุBมลูกเสือ  ยุวกาชาด

และกิจการนักเรียน 

สำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดนครปฐม 

 

27.การประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ  

เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำป^ 2563 

ในสถานการณ_การแพรBระบาด 

ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ประเภท เนตรนารี สามัญรุBนใหญB 

ชมเชย m เขตพื้นที่/จังหวัด 

m ภาค/ประเทศ 

m นานาชาติ 

กลุBมลูกเสือ  ยุวกาชาด

และกิจการนักเรียน 

สำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดนครปฐม 

 

28.Cover Dance “KU-EDs Cover 

Dance Contest 2020 ครั้งที่ 2 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รองชนะเลิศ

อันดับ3 
m เขตพื้นที่/จังหวัด 

m ภาค/ประเทศ 

m นานาชาติ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร_ 

วิทยาเขตกำแพงแสน 
 

29.การแขBงขันฟุตซอลแบBงสาย ชนะเลิศ m เขตพื้นที่/จังหวัด 

m ภาค/ประเทศ 

m นานาชาติ 

สนามฟุตซอล

สมุทรปราการ 
 

 

 

 

 ประเภท ระดับรางวัล / ชือ่รางวัลท่ีได*รับ หนSวยงานท่ีมอบรางวัล 

 

 

 

สถานศึกษา 

โรงเรียนสุคนธีรวิทย[  

มีผลคะแนนเฉล่ียสูงกว+าค+าเฉล่ียระดับประเทศ ทุกสาระ

การเรียนรู" ระดับช้ันป.6 /ม.3 /ม.6โรงเรียนเดียวใน

จังหวัดนครปฐม  ท่ีได"รับเกียรติบัตร ครบท้ัง 3 ระดับ  

ป9การศึกษา 2562 

สำนักงานคณะกรรมการ 

การส+งเสริมการศึกษาเอกชน 

มอบ 29 ตุลาคม 2563 

มีผลการประเมินคุณภาพ NT ป.3 คะแนนเฉล่ียอันดับ3 

ของจังหวัดนครปฐมและมีคุณภาพระดับดีเย่ียม 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 

มอบ 16 มิถุนายน 2563 

คุณภาพระดับเหรียญทอง  

ผลทดสอบทางการศึกษา O-NET ช้ัน ป.6 /ม.3 /ม.6 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 

มอบ 29 ตุลาคม 2563 
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 ประเภท ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได*รับ หนSวยงานท่ีมอบรางวัล 

ผู*บริหาร 

นายมนตTชัย  มั่นวศิน 

โรงเรียนสุคนธีรวิทย[  

  เป]นบุคคลผู"ท่ีได"รับการยกย+องเชิดชูเกียรติ 

ในฐานะกรรมการและเลขานุการสถานศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐานดีเด+น 

กระทรวงศึกษาธิการและสมาคม 

การสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

แห+งประเทศไทย 

เป]นผู"บังคับบัญชาลูกเสือดีเด+น ประจำป92563 

ประเภท ผู"บริหาร 

สำนักงานลูกเสือแห+งชาติ 

เป]นผู"บังคับบัญชาลูกเสือดีเด+น ประจำป92563 

ประเภท ผู"บริหาร 

สำนักงานศึกษาธิการ 

จังหวัดนครปฐม 

ผู*บริหาร 

นายธนิต พณชิยกุล   

โรงเรียนสุคนธีรวิทย[ 

เป]นผู"บังคับบัญชาลูกเสือดีเด+น ประจำป92563 

ประเภท ผู"บริหาร 

 

สำนักงานลูกเสือแห+งชาติ 

ครูผู*สอน 

นายบุญธรรม  ศรีคำนวณ  

โรงเรียนสุคนธีรวิทย[    

เป]นผู"บังคับบัญชาลูกเสือดีเด+น ประจำป92563 

ประเภท ผู"สอน 

สำนักงานลูกเสือแห+งชาติ 

ครูผู*สอน 

นายศุภเกียรติ  วิริภิรมยTกูล 

โรงเรียนสุคนธีรวิทย[    

เป]นผู"บังคับบัญชาลูกเสือดีเด+น ประจำป92563 

ประเภท ผู"สอน 

สำนักงานลูกเสือแห+งชาติ 

ครูผู*สอน 

นายจิรายุ  คุ*มถนอม 

 โรงเรียนสุคนธีรวิทย[    

เป]นผู"บังคับบัญชาลูกเสือดีเด+น ประจำป92563 

ประเภท ผู"สอน 

สำนักงานลูกเสือแห+งชาติ 

ครูผู*สอน 

นายพรพจนT  พฤกษานันทT 

โรงเรียนสุคนธีรวิทย[    

TEACHER  LEADER  AWARD 2020 

หลักสูตรวิทยาการคำนวน 

TRUE CLICK LIFE  

นักเรียน 

เด็กชายธนภัทร  ธรรมเวช 

ประถมศึกษาปmท่ี 2/2 

  โรงเรียนสุคนธีรวิทย[    

รางวัล Silver Prize Winners (เหรียญเงิน) 

การประกวดศิลปะเด็ก นานาชาติ 

ประเทศญ่ีปุ�น 
(The 26th Annual World Children’s Picture Contest) 

บริษัท เพนเทล 

 (ประเทศไทย) จำกัด 

นักเรียน 

นายชภูวศิษฎa  มหายศนันทa 

มัธยมศึกษาป_ที่ 6/3 

โรงเรียนสุคนธีรวิทย[    

 

ลำดับท่ี 1 สอวน.เคมี ค+าย 3 

มูลนิธิส+งเสริมโอลิมปgกวิชาการและ

พัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร[ศึกษา  

ในพระอุปถัมภ[  สมเด็จพระเจ"า 

พ่ีนางเธอ เจ"าฟZากัลยาณิวัฒนา 

 กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร[ 
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6.2 ปmการศึกษาท่ีผSานมา (ย*อนหลังไมSเกิน 3 ปm) 
 

ช่ือรางวัล 
ปm พ.ศ..... 

ท่ีได*รับรางวัล 

หนSวยงาน 

ท่ีมอบรางวัล 
หมายเหตุ 

1.  โรงเรียนรางวัลพระราชทาน - -  

2.  นักเรียนรางวัลพระราชทาน - -  

3.  โรงเรียนมาตรฐานสู+สากล  (มาตรฐาน สช.) - -  

3.  โรงเรียนคุณธรรม  (ระดับ สช. ระดับกระทรวง) - -  

4. โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ป9 2563 สำนักงานศึกษาธิการ 

จังหวัดนครปฐม 

 

 

7. ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแตSละปm) 

ประเด็นตัวชี้วัด ม ี ไม:มี 

1. การปลูกฝ�งความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต*องผBานกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด   

2. การจัดการเรียนรู*เพื่อสร*างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสูBการสร*างอาชีพและการมีงานทำ   

3. การจัดการเรียนการสอนที่สBงเสริมการคิดวิเคราะห_ด*วยวิธีการ Active Learning   

4. การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝ£กทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป]นขั้นตอน (Coding)   

5. การพัฒนาครูให*มีความชำนาญในการจัดการเรียนรู*ภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร_(Coding)   

6. การจัดการเรียนรู*ด*วย STEM Education 

6.1 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM  Education 

6.2 สถานศึกษามีนวัตกรรมจากการเรียนรู*ตามแนวทาง STEM Education 

  

7. การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช*ในการสื่อสารและเพิ่มทักษะสำหรับใช*ในการประกอบอาชีพ   

8. การจัดการเรียนรู*ภาษาตBางประเทศ (ภาษาที่สาม)   

9. การสBงเสริมทักษะการอBาน เขียนภาษาไทยเพื่อใช*เป]นเครื่องมือในการเรียนรู*ภาษาอื่น   

10. การใช*ดิจิทัลแพลตฟอร_มเพื่อการเรียนรู*หรือสร*างอาชีพ   

 

8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ท่ีผSานมา 

รอบการประเมิน 
ระดับคุณภาพผลการประเมิน 

ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

รอบท่ี 2  (พ.ศ. 2549 – 2553) ดีมาก ดีมาก 

รอบท่ี 3  (พ.ศ. 2554 – 2558) ดีมาก ดีมาก 

รอบท่ี 4  (พ.ศ. 2559 – 2563) ด"านท่ี 1 ดีเย่ียม 

ด"านท่ี 2 ดีมาก 

ด"านท่ี 3 ดีมาก 

ด"านท่ี 1 ดีเย่ียม 

ด"านท่ี 2 ดีเย่ียม 

ด"านท่ี 3 ดีเย่ียม 
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9.  หนSวยงานภายนอกท่ีโรงเรียนเข*ารSวมเปPนสมาชิก 

 �  สมาคมกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานแห+งประเทศไทย 

 � สมาคมคณะกรรมการประสานและส+งเสริมการศึกษาเอกชน 

�  สมาคมสหพันธ[โรงเรียนเอกชนแห+งประเทศไทย 

�  สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแห+งประเทศไทย 

�  สมาคมประถมศึกษาเอกชนแห+งประเทศไทย 

� สมาคมอนุบาลศึกษาแห+งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ[ฯ 

� สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห+งประเทศไทย 

� สมาคมครูโรงเรียนเอกชนคาทอลิกแห+งประเทศไทย 

� สมาคมโรงเรียนสอนภาษาจีน 

� สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห+งประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 
 

ส'วนที่ 3  

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน 
 

 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

 

 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  

เปKาหมาย 

(ร0อยละ) 

 

จำนวนผู0เรียน (คน) 
ผลการ

ประเมิน

(ร0อยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ได0 

 

ปฏิบัต ิ

 

ไม% 

ปฏิบัต ิ

ทั้งหมด 

ผ%าน

เกณฑUที่

กำหนด 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูHเรียน        

1 มีความสามารถในการอBาน การเขียน  

การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

  80 2,123 2,088 98.35 ยอดเย่ียม 

 1.1 ร5อยละของผู5เรียนมีทักษะในการอ%าน 

ในแต%ละระดับชั้นตามเกณฑjที่สถานศึกษากำหนด 

    2,117 99.72  

 1.2 ร5อยละของผู5เรียนมีทักษะในการเขียน 

ในแต%ละระดับชั้นตามเกณฑjที่สถานศึกษากำหนด 

    2,017 92.25  

 1.3 ร5อยละของผู5เรียนมีทักษะในการสื่อสาร 

ในแต%ละระดับชั้นตามเกณฑjที่สถานศึกษากำหนด 

    2,123 100  

 1.4 ร5อยละของผู5เรียนมีทักษะในการคิดคำนวณ 

ในแต%ละดับชั้นตามเกณฑjที่สถานศึกษากำหนด 

    2,004 94.39  

2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห_ คิดอยBาง

มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและแก*ป�ญหา 

  80 2,123 2,123 100 ยอดเย่ียม 

 2.1 ร5อยละของผู5เรียนมีความสามารถ 

ในการคิดจำแนกแยกแยะ ใคร%ครวญ ไตร%ตรอง 

อย%างรอบคอบโดยใช5เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

    2,123 100  

 2.2 ร5อยละของผู5เรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น  

    2,123 100  

 2.3 ร5อยละของผู5เรียนมีการแก5ปvญหา 

อย%างมีเหตุผล 

    2,123 100  

3 มีความสามารถในการสร*างนวัตกรรม   80 2,123 2,123 100 ยอดเย่ียม 

 3.1 ร5อยละของผู5เรียนมีความสามารถ 

ในการรวบรวมความรู5ได5ทั้งตัวเอง 

และการทำงานเปwนทีม 

 

 

 

 

 

    2,123 100  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  

เปKาหมาย 

(ร0อยละ) 

 

จำนวนผู0เรียน (คน) 
ผลการ

ประเมิน

(ร0อยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ได0 

 

ปฏิบัต ิ
 

ไม% 

ปฏิบัต ิ
ทั้งหมด 

ผ%าน

เกณฑUที่

กำหนด 

 3.2 ร5อยละของผู5เรียนสามารถเชื่อมโยงองคjความรู5

และประสบการณjมาใช5ในการสร5างสรรคjสิ่งใหม% ๆ 

อาจเปwนแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน 

ผลผลิต 

    2,123 100  

4 มีความสามารถในการใช*เทคโนโลยี

สารสนเทศ และการสื่อสาร 

  80 2,123 2,123 100 ยอดเย่ียม 

 4.1 ร5อยละของผู5เรียนมีความสามารถในการใช5

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    2,123 100  

 4.2 ร5อยละของผู5เรียนมีความสามารถในการนำ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนา

ตนเองและสังคมในด5านการเรียนรู5การสื่อสาร  

การทำงานอย%างสร5างสรรคj และมีคุณธรรม 

    2,123 100  

5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา 

  80 2,123 2,123 100 ยอดเย่ียม 

 5.1 ร5อยละของผู5เรียนบรรลุการเรียนรู5 

ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    2,123 100  

 5.2 ร5อยละของผู5เรียนมีความก5าวหน5าในการเรียนรู5

ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิม 
    2,123 100  

 5.3 ร5อยละของผู5เรียนมีความก5าวหน5าในผลการ

ทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอื่น ๆ 
    2,123 100  

6 มีความรู*ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตBองาน

อาชีพ 

  80 2,123 2,123 100 ยอดเย่ียม 

 6.1 ร5อยละของผู5เรียนมีความรู5 ทักษะพื้นฐาน 

และเจตคติที่ดีในการศึกษาต%อ  
    2,123 100  

 6.2 ร5อยละของผู5เรียนมีความรู5 ทักษะพื้นฐาน 

และเจตคติที่ดีในการจัดการ การทำงานหรือ 

งานอาชีพ 

    2,123 100  

คุณลักษณะที่พึงประสงคbของผูHเรียน        

1 การมีคุณลักษณะและคBานิยมที่ดีตามที่

สถานศึกษากำหนด 

  80 2,123 2,123 100 ยอดเย่ียม 

 1.1 ร5อยละของผู5เรียนมีพฤติกรรมเปwนผู5ที่มีคุณธรรม 

จริยธรรม เคารพในกฎกติกา   
    2,123 100  

 1.2 ร5อยละของผู5เรียนมีค%านิยมและจิตสำนึกตาม 

ที่สถานศึกษากำหนด โดยไม%ขัดกับกฎหมายและ

วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

 

 

    2,123 100  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  

เปKาหมาย 

(ร0อยละ) 

 

จำนวนผู0เรียน (คน) 
ผลการ

ประเมิน

(ร0อยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ได0 

 

ปฏิบัต ิ
 

ไม% 

ปฏิบัต ิ
ทั้งหมด 

ผ%าน

เกณฑUที่

กำหนด 

2 ความภูมิใจในท*องถิ่นและความเป]นไทย   80 2,123 2,123 100 ยอดเย่ียม 

 2.1 ร5อยละของผู5เรียนมีความภูมิใจในท5องถิ่น 

 เห็นคุณค%าของความเปwนไทย  
    2,123 100  

2.2 ร5อยละของผู5เรียนมีส%วนร%วมในการอนุรักษj

วัฒนธรรมและประเพณีไทย 

รวมทั้งภูมิปvญญาไทย 

    2,123 100  

3 การยอมรับที่จะอยูBรBวมกันบนความแตกตBาง

และหลากหลาย 

  80 2,123 2,123 100 ยอดเย่ียม 

 - ร5อยละของผู5เรียนยอมรับและอยู%ร%วมกันบนความ

แตกต%างระหว%างบุคคลในด5านเพศ วัย  เชื้อชาติ 

ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณ ี

    2,123 100  

4 สุขภาวะทางรBางกายและจิตสังคม   80 2,123 2,123 100 ยอดเย่ียม 

 4.1 ร5อยละของผู5เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย 

สุขภาพจิต อารมณjและสังคม และแสดงออก 

อย%างเหมาะสมในแต%ละช%วงวัย  

    2,123 100  

4.2 ร5อยละของผู5เรียนสามารถอยู%ร%วมกับคนอื่น 

อย%างมีความสุข เข5าใจผู5อื่น ไม%มีความขัดแย5ง 

กับผู5อื่น 

    2,123 100  

               สรุปผลการประเมิน     99.84 ยอดเย่ียม 

จุดเน*นและกระบวนการพัฒนาท่ีสSงผลตSอระดับคุณภาพของมาตรฐานท่ี 1 

โรงเรียนสุคนธีรวิทย[ ได"ดำเนินการพัฒนาให"ผู"เรียนมีคุณภาพ  โดยใช"กระบวนการพัฒนาและมีผลการดำเนินงาน  

ของรายละเอียดมาตรฐานท่ี 1 ดังน้ี 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของนักเรียน 

โรงเรียนได"ดำเนินการพัฒนาผู"เรียนให"มีผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการท่ีสูงข้ึน  ให"มีความรู"ความก"าวหน"าทางการเรียนตาม

หลักสูตรของสถานศึกษาและมีความพร"อมในการศึกษาต+อ  ส+งเสริมให"ผู"เรียนมีความสามารถทักษะในการอ+าน การเขียน 

การส่ือสารและการคิดคำนวณ  เพ่ือให"ผู"เรียนสามารถอ+านออกและอ+านคล+องตามมาตรฐานการอ+านในแต+ละระดับช้ัน โดย

จัดโครงการส+งเสริมรักการอ+าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ กิจกรรมบันทึกการอ+าน กิจกรรมยอดนักอ+าน

กิจกรรมดูแลช+วยเหลือนักเรียนท่ีอ+านหนังสือไม+ออก กิจกรรมชวนน"องอ+าน กิจกรรมห"องสมุดเปgดโลกแห+งการเรียนรู"  

กิจกรรมยุวบรรณารักษ[   กิจกรรมห"องสมุดเคล่ือนท่ี กิจกรรมฝ�กทักษะคิดคำนวณ  เพ่ือส+งเสริมให"นักเรียนมีความสามารถใน

การอ+าน  การเขียนการส่ือสาร  และการคิดคำนวณตามเกณฑ[ท่ีโรงเรียนกำหนดในแต+ละระดับช้ัน  ผ+านกิจกรรมท่ีทาง

โรงเรียนได"จัดให"กับนักเรียนอย+างหลากหลาย  ท้ังการเรียนรู"จากทฤษฎีภายในห"องเรียนกับครูผู"สอนแต+ละรายวิชา  การลง

มือปฏิบัติจริงรายบุคคลและเป]นกลุ+มด"วยการค"นคว"า  จากแหล+งเรียนรู"ท้ังภายในและภายนอกห"องเรียน  โดยมีครูประจำช้ัน
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และครูผู"รับผิดชอบคอยให"คำแนะนำและคอยช+วยเหลือ  ครูได"คัดเลือกนักเรียนท่ีมีความสามารถในด"านการอ+านการเขียน  

การส่ือสารและการคิดคำนวณด"วยวิธีการท่ีหลากหลาย  เพ่ือรับการประเมินความสามารถด"านการอ+าน (Reading Test : 

RT) ของผู"เรียนเป]นการประเมิน ความสามารถของผู"เรียนในระดับช้ันประถมศึกษาป9ท่ี 1 เพ่ือวินิจฉัยความสามารถด"านการ

อ+าน (การอ+านออกเสียง และอ+านรู"เร่ือง) ของผู"เรียน ระดับช้ันประถมศึกษาป9ท่ี 3 การวัดความสามารถพ้ืนฐานของผู"เรียน

ระดับชาติ (National Test : NT) เน่ืองจากนักเรียนได"เตรียมความพร"อมสำหรับการสอบแต+ประสบป�ญหาผู"ปกครองได"รับ

เช้ือCovid-19 ส+งผลให"สถานศึกษาต"องปgดตามมาตรการควบคุมโรค จึงประสานกับต"นสังกัดขอข"อสอบ NT มาดำเนินการจัด

สอบภายหลัง  โดยโรงเรียนสุคนธีรวิทย[ ได"รับเฉลยมาตรวจ  สรุปผลการทดสอบระดับโรงเรียน ดังน้ี นักเรียนท่ีเข"าสอบ NT 

จำนวน 147 คน ด"านคณิตศาสตร[ คะแนนเฉล่ียร"อยละ62.70 ด"านภาษาไทย คะแนนเฉล่ียร"อยละ59.54 รวมความสามารถ

ท้ัง 2 ด"าน คะแนนเฉล่ียร"อยละ 61.12 แจ"งผลการทดสอบเป]นรายบุคคลให"ผู"ปกครองรับทราบและนำผลจากการทดสอบมา

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของคุณครูต+อไป 

 ครูจัดกิจกรรมให"นักเรียนมีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ  คิดใคร+ครวญไตร+ตรอง  พิจารณาอย+าง

รอบคอบ โดยใช"เหตุผลประกอบและตัดสินใจ และมีความสามารถในการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก"ป�ญหา

อย+างมีเหตุผล  ท้ังจากการเรียนรู"ท่ีครูจัดให"ภายในห"องเรียนและและการลงมือปฏิบัติด"านวิชาการ โดยจัดโครงการ

ส+งเสริมทักษะทางวิชาการ  กิจกรรมแข+งขันทักษะภายในโรงเรียนให"นักเรียนได"เรียนรู"และร+วมแข+งขันตามกลุ+มสาระการ

เรียนรู"ต+างๆ  เพ่ือหาตัวแทนของนักเรียนท่ีชนะเลิศในระดับต+างๆแล"วนำผลงานไปแสดงในงานวิชาการของโรงเรียนพร"อม

ท้ังมอบรางวัลและเกียรติบัตรให"กับนักเรียนท่ีชนะเลิศ  กิจกรรมแข+งขันทักษะภายนอกโรงเรียนมีน"อยมากเน่ืองจาก   

สถานการณ[แพร+ระบาดเช้ือ Covid-19  จึงได"จัดกิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ“New Normal”ในกลุ+มสาระการเรียนรู"

ต+างๆ ดังน้ี กลุ+มสาระการเรียนรู"ภาษาไทย จัดนิทรรศการวันสุนทรภู+และวันภาษาไทยแห+งชาติ  กลุ+มสาระการเรียนรู"

คณิตศาสตร[ กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร[สำหรับผู"ท่ีเรียนช"า ช้ัน ป.1 – 3  กิจกรรมสอนเสริมคณิตศาสตร[ให"กับผู"เรียนท่ีมี

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร[  กิจกรรมสอนเสริมคณิตศาสตร[ให"แก+ผู"เรียนช้ัน ป.3 , ป.6 , ม.3 , ม.6 เพ่ือเตรียมสอบ

ระดับชาติ(O-NET)  กิจกรรม Math Market ของผู"เรียนช้ัน ป.1–ม.6  กิจกรรมคณิตคิดในใจ   กลุ+มสาระการเรียนรู"

วิทยาศาสตร[และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร[ให"นักเรียนทุกคนได"ทำโครงงานและสร"างนวัตกรรม  จาก

การทำโครงงานทำให"นักเรียนรวบรวมความรู"ได"ท้ังด"วยตัวเองและการทำงานเป]นทีมได"กิจกรรมสะเต็มศึกษาประถมศึกษา

ป9ท่ี 1 – มัธยมศึกษาป9ท่ี 6 และแสดงผลงานสร"างสรรค[หุ+นยนต[บังคับมือโดยนักเรียนแกนนำ กลุ+มสาระการเรียนรู"

ภาษาต+างประเทศ กิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษกับครูต+างชาติและค+ายภาษาอังกฤษในทุกระดับช้ัน   กิจกรรมเรียนรู"

ภาษาจีน     กลุ+มสาระการเรียนรู"สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและถวายเทียนพรรษา 

กิจกรรมเข"าค+ายพุทธบุตร  กิจกรรมวันลอยกระทงนักเรียนและคุณครูร+วมทำกระทงประดิษฐ[จากวัสดุธรรมชาติถวายวัด

ในพ้ืนท่ี  กิจกรรมวันไหว"ครู กิจกรรมเลือกต้ังสภานักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา กิจกรรมวันแม+แห+งชาติ    

กิจกรรมวันพ+อแห+งชาติ กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห+งชาติ กิจกรรมถวายราชสดุดี กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 
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รัชกาลท่ี 10  กิจกรรมวันปgยมหาราช กิจกรรมรำลึกวันคล"ายวันสวรรคตในหลวง รัชกาลท่ี 9 กิจกรรมป�จฉิมนิเทศ

ระดับช้ันมัธยมศึกษาป9ท่ี 3 กลุ+มสาระการเรียนรู"สุขศึกษาและพลศึกษา จัดแข+งขันฟุตซอลส่ีเส"า สุคนธีรวิทย[คัพ คร้ังท่ี 1 

ฝ�กซ"อมนักเรียนเข"าร+วมการแข+งขันฟุตซอลในรายการต+างๆ ตามมาตรการผ+อนปรนได"รับรางวัลอย+างต+อเน่ือง ในด"านครู

ได"จัดการเรียนการสอนให"นักเรียนได"เรียนรู"จนเกิดองค[ความรู"ผ+านทฤษฎีก+อนการลงมือปฏิบัติ   นักเรียนสามารถรวบรวม

องค[ความรู"ได"ด"วยตนเองและสมัครสอบในโครงการประเมินและพัฒนาสู+ความเป]นเลิศทางคณิตศาสตร[และวิทยาศาสตร[

(สสวท.) หรือ TEDET (Thailand Educational Development and Evaluation Tests) ป9การศึกษา 2563 มีผลการ

ทดสอบติดอันดับระดับชาติ พร"อมเกียรติบัตรรับรองผลการทดสอบ  นักเรียนสามารถใช"เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร จากการสืบค"นข"อมูลจากการเรียนรู"แต+ละวิชาและการทำงานกลุ+ม  นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองและสังคมใน

ด"านการเรียนรู"การส่ือสารเป]นภาษาอังกฤษออนไลน[กับชาวต+างชาติแบบตัวต+อตัวQQ ENGLISH โดยจัดโครงการบริการ

ส่ือการสอนและส่ือ ICT ส+งเสริมการใช"ส่ือเทคโนโลยีอย+างถูกต"องและรู"เท+าทัน มีการทำงานอย+างสร"างสรรค[ มีคุณธรรม

กิจกรรมท+องไปในโลก Internet  กิจกรรมรู"เท+าทันการใช"ส่ือเทคโนโลยีในการเรียนรู" การสร"างผลงานจากการใช"โปรแกรม

ตกแต+งต+างๆ  จนนักเรียนสามารถสร"างผลงานได"   

ส+งเสริมให"นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาด"านความรู"  ความเข"าใจ และทักษะท่ี

จำเป]นตามเกณฑ[ท่ีโรงเรียนกำหนด  มีผลการทดสอบระดับชาติตามเกณฑ[ท่ีโรงเรียนกำหนด  มีความรู"  ทักษะพ้ืนฐาน  

และเจตคติท่ีดีต+องานอาชีพ  โดยจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู"เรียน กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 

RT กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิ O-NET  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิ NT อีกท้ังยังได"จัดค+ายวิชาการให"กับนักเรียน

ระดับช้ัน ประถมและมัธยมศึกษาตอนต"น  โดยได"คุณครูแต+ละกลุ+มสาระร+วมกันจัดฐานการเรียนรู"ต+างๆแบบบูรณาการ  

ร+วมกับหน+วยงาน สถาบัน และบริษัท ของรัฐบาลและเอกชน ส+งผลให"นักเรียนเกิดการเรียนรู"ผ+านการลงมือปฏิบัติจริง

ท้ังแบบรายบุคคลและแบบกลุ+ม  

สรุปผลจาการดำเนินงาน มาตรฐานท่ี  1  ข*อ 1.1  สSงผลให*นักเรียน  ร*อยละ 98.35  มีผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ 

ของนักเรียน  มีคุณภาพระดับยอดเย่ียม     

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคTของนักเรียน 

     โรงเรียนสุคนธีรวิทย[ ได"ปลูกฝ�งและส+งเสริมให"นักเรียนให"มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค[ ด"านคุณธรรม  จริยธรรม  

และมีจิตสำนึกท่ีดีตามท่ีโรงเรียนกำหนด  โดยจัดโครงการส+งเสริมการรักษ[ส่ิงแวดล"อมและการใช"ทรัพยากรอย+างประหยัด

กิจกรรมประดิษฐ[วัสดุเหลือใช" กิจกรรมรณรงค[ประหยัดน้ำประหยัดไฟ ส+งเสริมให"ผู"เรียนมีค+านิยมและจิตสำนึกท่ีดีในการ

ร+วมใช"วัสดุเหลือใช"อย+างเห็นคุณค+า  มีค+านิยมและจิตสำนึกท่ีดีในการใช"น้ำ  ไฟ  อย+างประหยัด จัดโครงการ สธว. สะอาด

ตลอดวัน กิจกรรมท้ิงขยะลงถังกันเถอะ ไม+เลอะเทอะสะอาดตา กิจกรรมแยกกล+องลดขยะ  ส+งเสริมคุณลักษณะผู"เรียนมี

คุณธรรม จริยธรรมเคารพกติกาในการคัดแยกขยะก+อนท้ิงตามท่ีโรงเรียนกำหนด ส+งเสริมการท้ิงขยะถูกท่ีและถูกถัง      

ครูผู"รับผิดชอบได"จัดกิจกรรมให"นักเรียนมีส+วนร+วม ด"วยการสาธิตการคัดแยกขยะประเภทต+างๆ ก+อนท้ิงลงถังท่ีกำหนดให"
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โดยมีสีและสัญลักษณ[ของแต+ละถังบอกชัดเจน  สร"างความตระหนักให"นักเรียนเห็นประโยชน[ของการคัดแยกขยะและ

สร"างมูลค+าเพ่ิม ฝ�กให"นักเรียนรู"จักการท้ิงขยะให"ถูกท่ีและลงถัง  พร"อมท้ังคัดแยกขยะก+อนท้ิงทุกคร้ัง  โดยมีทีมสภา

นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาป9ท่ี 6 และพ่ีทีมสภานักเรียนมัธยมศึกษาป9ท่ี5-6  เป]นคณะกรรมสภานักเรียนและจิตอาสา  

คอยดูแลช+วยเหลือและเป]นแบบอย+างแก+น"อง ๆ  จนนักเรียนทุกคนสามารถท้ิงขยะและคัดแยกขยะได"อย+างถูกต"อง  และ

นำขวดพลาสติกส+งขาย พร"อมท้ังกับนำมารีไซเคิลเป]นงานประดิษฐ[และประยุกต[กับโครงงานเป]นนวัตกรรมท่ีแปลกใหม+ 

 ส+งเสริมให"นักเรียนได"แสดงออกถึงความภูมิใจในท"องถ่ิน และความเป]นไทย มีส+วนร+วมในการอนุรักษ[วัฒนธรรม

และประเพณี  รวมท้ังภูมิป�ญญาไทย   จัดโครงการส+งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย กิจกรรมวันลอยกระทงประดิษฐ[

กระทงถวายวัด ครูจัดกิจกรรมให"นักเรียนได"ประดิษฐ[กระทงจากวัสดุธรรมชาติโดยการทำงานเป]นกลุ+มเป]นทีม  และมี

การประกวดกระทงของแต+ละระดับช้ัน  ได"รับความร+วมมือจากอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม จัดวิทยากร

และปราชญ[ภูมิป�ญญาในท"องถ่ินมาร+วมทำกิจกรรมกับคณะครูและนักเรียน  เช+น เข็มกลัดดอกมะลิกระดาษย+น 

พวงกุญแจดอกทิวลิป  กระทงทอง  กะหร่ีพัฟ  ท่ีรัดผมดอกทิวลิป  ตุ«กตาผ"าไทย  ลูกชุบ  ล+าเตียง  เทียนเจล ถ+านดูด

กล่ินรูปท«อฟฟ9¬  ลูกช้ินไก+ เทียนลอยน้ำจัดสวนในโหลแก"ววุ"นแฟนซี ข"าวเกรียบปากหม"อ   เป]นต"น ทำให"นักเรียนได"

เรียนรู"และลงมือปฏิบัติได"ถูกต"อง เกิดความภูมิใจและเห็นคุณค+าความเป]นไทยและมีส+วนร+วมในการสืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีไทยจากการร+วมกิจกรรมส+งเสริมให"นักเรียนมีความกตัญ�ูกตเวทีต+อพ+อ  แม+  ครูบาอาจารย[  และ

พระมหากษัตริย[  โดยจัดโครงการส+งเสริมความกตัญ�ูกตเวที  กิจกรรมวันไหว"ครู  กิจกรรมวันแม+แห+งชาติ กิจกรรมวัน

พ+อแห+งชาติ  กิจกรรมถวายพระพรวันคล"ายวันพระราชสมภพ รัชกาล ท่ี 10  กิจกรรมป�จฉิมนิเทศ  ทำให"นักเรียนทุกคน

ได"แสดงออกอย+างเหมาะสมตามวัย มีจิตสำนึกท่ีดีในด"านความกตัญ�ูกตเวทีต+อพ+อ  แม+  ครูบาอาจารย[และผู"มีพระคุณ  

จัดโครงการส+งเสริมพระพุทธศาสนา กิจกรรมตักบาตรทุกวันสำคัญ    กิจกรรมเข"าค+ายพุทธบุตร เพ่ือฝ�กให"นักเรียนได"

เรียนรู"การอยู+ร+วมกันเป]นหมู+คณะมีข"อปฏิบัติท่ีเหมือนกัน  ฝ�กความอดทนอดกล้ันและการมีสติ เพ่ือนำมาใช"ในการเรียน

และการดำเนินชีวิตในสังคมป�จจุบัน  สามารถปฏิบัติตนได"ตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือ  จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและ

ถวายเทียนพรรษา ครูมีการจัดบอร[ดให"ความรู"เก่ียวกับวันสำคัญทางศาสนาให"นักเรียนได"เรียนรู" และให"นักเรียนมีส+วน

ร+วมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ด"วยการร+วมกันนำเทียนมาบริจาคให"กับครูประจำช้ันเป]นผู"รวบรวมเพ่ือท่ีจะได"

นำมารวมกันเพ่ือหล+อต"นเทียนจำนำพรรษา ท่ีโรงเรียนได"จัดข้ึนก+อนนำไปถวาย ณ วัดเดชานุสรณ[ และวัดสรรเพชญ มี

การร+วมจัดรถขบวนแห+เทียนพรรษา นักเรียนเป]นนางรำและคณะตีกลองยาว โดยมีผู"ปกครองร+วมกิจกรรมในวันดังกล+าว  

จัดโครงการส+งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  กิจกรรมปฏิบัติหน"าท่ีของสภานักเรียน  กิจกรรมเลือกต้ังประธาน

นักเรียน   กิจกรรมเลือกหัวหน"าห"องเรียน  เพ่ือให"นักเรียนได"เรียนรู"การใช"สิทธิเสรีภาพของตนเองตามวัย  รู"จักการ

ปฏิบัติตามกฎกติกาในการเลือกต้ัง  พร"อมท้ังยอมรับฟ�งความคิดเห็นของคนอ่ืนโดยไม+มีการทะเลาะวิวาท เป]นผู"นำผู"

ตามท่ีดี  สามารถท่ีจะอยู+ร+วมกันบนความแตกต+างและหลากหลายระหว+างบุคคลในด"าน  เพศ  วัย  เช้ือชาติ  ศาสนา  

โดยมีพ่ีมัธยมคอยดูแลน"องๆ ช+วยคุณครูในการทำกิจกรรมต+างๆ ร+วมกันตามมาตรการท่ีโรงเรียนได"กำหนดไว"   
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 ส+งเสริมให"นักเรียนมีน้ำหนัก  ส+วนสูงตามเกณฑ[  มีการรักษาสุขภาพกาย ให"มีสุขภาพดีจากการออกกำลังกาย

เป]นประจำสม่ำเสมอ  โดยจัดโครงการสุขภาพดี  ชีวีสดใส  กิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลาย  กิจกรรมกีฬาสัมพันธ[  กิจกรรม

ตรวจสุขภาพ-รับวัคซีน  กิจกรรมช่ังน้ำหนัก-วัดส+วนสูง  กิจกรรมห"องพยาบาล  กิจกรรมบูรณาการทดสอบสมรรถภาพ

ทางกาย  ครูได"ดำเนินการช่ังน้ำหนัก วัดส+วนสูงของนักเรียนอย+างน"อยภาคเรียนละ  2 คร้ัง  บันทึกผลไว"ในสมุดสุขภาพ  

นำผลมาพัฒนานักเรียนท่ีมีน้ำหนักต่ำกว+าเกณฑ[และเกินเกณฑ[  ส+งเสริมให"นักเรียนทุกคนออกกำลังกายและเล+นกีฬา

ตามมาตรการเฝZาระวังและควบคุมโรคของโรงเรียน เข"าร+วมการแข+งขันฟุตซอลแบ+งสาย“วันเดียวจบ” ได"รางวัลรอง

ชนะเลิศรุ+นอายุไม+เกิน 14 ป9  จากสนามฟุตซอลแพนด"า สมุทรปราการ  เป]นต"น โรงเรียนมีฝ�ายโภชนาการของโรงเรียน

ดูแลอาหารสำหรับนักเรียนเป]นประจำ  จัดอาหารกลางวันให"นักเรียนได"รับประทานอาหารครบ 5 หมู+  ปลูกฝ�งให"

นักเรียนรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน[  ได"รับความร+วมมือจากโรงพยาบาลวิชัยเวช (อ"อมน"อย) มาให"คำแนะนำ

เก่ียวกับการจัดโภชนาการด"านอาหาร ให"นักเรียนได"ด่ืมนมเป]นประจำทุกวัน ครูประจำช้ันเป]นผู"ดูแลให"นักเรียนทุกคนได"

ด่ืมนมครบทุกคนและสอนวิธีการพับกล+องนม นอกจากน้ีแจกนมให"กับนักเรียนนำกลับไปด่ืมท่ีบ"านในสถานการณ[การ

แพร+ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีต"องปgดและงดการจัดการเรียนการสอนแบบ On Site  

โดยจัดโครงการจัดซ้ือจัดจ"างนมโรงเรียน  กิจกรรมสรรหาบริษัทนมโรงเรียนและตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียน  

สาธารณสุขอำเภอสามพราน ร+วมประชุมวางแผนกับคณะผู"บริหารโรงเรียนปZองกันการแพร+ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19)  โรงพยาบาลวิชัยเวชตรวจสุขภาพประจำป9 ป.1 - ม.6  ตรวจภาวะโภชนาการเกินเกณฑ[

ให"กับนักเรียน ป.1 - ม.6 ตรวจป�สสาวะหาสารเสพติด ม.1-ม.6 พร"อมรายงานสรุปผลการตรวจเป]นรูปเล+ม  โรงพยาบาล

มหาชัย 2 ฉีดวัคซีน ป.1-6 ในรายท่ีไม+ได"รับวัคซีน MMR (หัด หัดเยอรมัน  คางทูม ) ป.6 ฉีดวัคซีน DT (คอตีบ 

บาดทะยัก) ป.5 นักเรียนหญิงฉีดวัคซีน HPV (มะเร็งปากมดลูก) ตามความสมัครใจของผู"ปกครองนักเรียน  หลังจากการ

ตรวจได"บันทึกผลการตรวจสุขภาพเป]นรายบุคคลส+งให"กับโรงเรียนเพ่ือแจ"งให"นักเรียนทุกคนได"ทราบ เทศบาลเมืองสาม

พรานฉีดพ+นหมอกควันกำจัดยุงเพ่ือปZองกันโรคไข"เลือดออกในห"องเรียนและพ้ืนท่ีโดยรอบของโรงเรียน ครูประจำช้ันให"

ความรู"แก+นักเรียนทุกคน  เร่ืองวิธีการปZองกันโรคไข"เลือดออกและการกำจัดลูกน้ำยุงลาย  โดยมีเจ"าหน"าท่ีจาก

โรงพยาบาลส+งเสริมสุขภาพตำบลบ"านสามพราน มาตรวจเย่ียมและให"คำแนะนำกับนักเรียนแกนนำ  ในการสำรวจ

กําจัดแหล+งเพาะพันธุ[ยุงลาย พร"อมท้ังมอบทรายอะเบทไว"ให"ด"วย 

         จากการดำเนินงาน  ส+งผลให"นักเรียนระดับช้ัน ป.1 - ม.6 ร"อยละ 100  มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค[ มีพฤติกรรม

ท่ีแสดงออกด"านคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกท่ีดีตามท่ีโรงเรียนกำหนดสูงกว+าเปZาหมายท่ีโรงเรียนกำหนดและ

แสดงออกถึงความภูมิใจในท"องถ่ิน รักความเป]นไทย มีส+วนร+วมในการอนุรักษ[วัฒนธรรมและประเพณี ภูมิป�ญญาไทย  

ตามศักยภาพของนักเรียนแต+ละบุคคล  สูงกว+าเปZาหมายท่ีโรงเรียนกำหนด   

สรุปผลจาการดำเนินงาน มาตรฐานท่ี 1 ข*อ 1.2  สSงผลให*นักเรียน ร*อยละ 100   

มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคTตามเกณฑT  มีคุณภาพระดับยอดเย่ียม 
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     มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

ผลสำเร็จ(ขHอ) 
ผลการประเมิน 

คุณภาพที่ไดH ปฏิบัต ิ ไม%ปฏิบัต ิ

1 มีเปbาหมายวิสัยทัศน_และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน   5 ยอดเย่ียม 

 1.1กำหนดเป}าหมายที่สอดคล5องกับบริบทของสถานศึกษา  

ความต5องการของชุมชน ท5องถิ่น วัตถุประสงคjของแผน 

การศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและต5นสังกัด 

    

 1.2 กำหนดวิสัยทัศนj และพันธกิจ ที่สอดคล5อง เชื่อมโยง  กับเป}าหมาย 

แผนยุทธศาสตรjชาติ แผนการศึกษาแห%งชาต ิ

 นโยบายของรัฐบาลและต5นสังกัด 

    

 1.3 กำหนดเป}าหมาย วิสัยทัศนj และพันธกิจ ทันต%อ การเปลี่ยนแปลง

ของสังคม 
    

 1.4 นำเป}าหมาย วิสัยทศันj และพันธกิจผ%านความเห็นชอบ       

จากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
    

 1.5 นำเป}าหมาย วิสัยทัศนj และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพร%  

ต%อสาธารณชน 
    

2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   5 ยอดเย่ียม 

 2.1  มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย%างเปwนระบบ      

 2.2  มีการนำแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุง

พัฒนางานอย%างต%อเนือ่ง 
    

 2.3  มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบดูแล

ช%วยเหลือนักเรียน และระบบการนิเทศภายใน 
    

 2.4 สถานศึกษามีการนำข5อมูลมาใช5ในการพัฒนาสถานศึกษา     

 2.5 สถานศึกษาให5บุคลากรและผู5ทีเกี่ยวข5องทุกฝ�ายมีส%วนร%วมในการ

วางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร%วมรับผิดชอบต%อผลการจัดการศึกษา 
    

3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน2นคุณภาพผู2เรียนรอบด2าน 

ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุHมเปJาหมาย 

  
5 ยอดเย่ียม 

 3.1  บริหารจดัการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด5านการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 
    

 3.2  บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด5านการพัฒนาหลักสูตร 

ตามความต5องการของผู5เรียน ที่สอดคล5องกับบริบทของสถานศึกษา 

ชุมชน และท5องถิ่น 

    

 3.3  บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน5นคุณภาพผู5เรียน

รอบด5านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง  
    

 3.4  กำหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน 

ทุกกลุ%มเป}าหมาย  
    

 3.5  สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร 

ให5ทันต%อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
ผลสำเร็จ(ขHอ) 

ผลการประเมิน 

คุณภาพที่ไดH ปฏิบัต ิ
ไม% 

ปฏิบัต ิ

4 พัฒนาครูและบุคลากรให*มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   5 ยอดเย่ียม 

 4.1 สJงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให&มีความเชี่ยวชาญ 

ทางวิชาชีพ  

    

 4.2  จัดให&มีชุมชนการเรียนรู&ทางวิชาชีพ     

 4.3 นำชุมชนการเรียนรู&ทางวิชาชีพเข&ามาใช&ในการพัฒนางาน 

และการเรียนรู&ของผู&เรียน 

    

 4.4  มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร  

ที่มีผลตJอการเรียนรู&ของผู&เรียน 

    

 4.5  ถอดบทเรียนเพื่อสร&างนวัตกรรมหรือวิธีการที่เป\นแบบอยJาง 

ที่ดีที่สJงผลตJอการเรียนรู&ของผู&เรียน 

    

5 จัดสภาพแวดล*อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตBอการจัดการ

เรียนรู*อยBางมีคุณภาพ 

  
5 ยอดเย่ียม 

 5.1 จัดสภาพแวดล&อมทางกายภาพภายในห&องเรียน ที่เอื้อตJอการ

เรียนรู& และคำนึงถึงความปลอดภัย 

    

 5.2  จัดสภาพแวดล&อมทางกายภาพภายนอกห&องเรียน ที่เอื้อตJอ

การเรียนรู& และคำนึงถึงความปลอดภัย 

    

 5.3  จัดสภาพแวดล&อมที่สJงเสริมให&ผู&เรียนเกิดการเรียนรู&เป\น

รายบุคคล และเป\นกลุJม 

    

 5.4  จัดสภาพแวดล&อมทางสังคม ที่เอื้อตJอการจัดการเรียนรู&  

และมีความปลอดภัย 

    

 5.5 จัดให&ผู&เรียนได&ใช&ประโยชน^จากการจัดสภาพแวดล&อมตาม

ศักยภาพของผู&เรียน 

    

6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน         

  การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู* 

  
5 ยอดเย่ียม 

 6.1  ได&ศึกษาความต&องการเทคโนโลยีสารสนเทศ                

   ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

    

 6.2  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ 

และการจัดการเรียนรู&ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

    

 6.3  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ 

และการจัดการเรียนรู&ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

    

 6.4  ให&บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช&ในการบริการจัดการ

และการจัดการเรียนรู&ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

    

 6.5  ติดตามผลการใช&บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

สถานศึกษาเพื่อใช&ในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู& 

ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 

    

สรุปผลการประเมิน 5 ยอดเย่ียม 
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จุดเน*นและกระบวนการพัฒนาท่ีสSงผลตSอระดับคุณภาพของมาตรฐานท่ี 2  

                โรงเรียนสุคนธีรวิทย[ ได"มีกระบวนการบริหารและการจัดการ  และมีผลการดำเนินงาน  ดังน้ี 

       2.1  มีเปlาหมาย วิสัยทัศนT และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 

             โรงเรียนสุคนธีรวิทย[ ได"นำมาตรฐานตามท่ีรัฐมนตรีว+าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ   มากำหนดเป]น

มาตรฐานในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  และเพ่ิมมาตรฐานของโรงเรียนอีกสองมาตรฐาน  ได"แก+   

มาตรฐานท่ี  4 ส+งเสริมอัตลักษณ[และเอกลักษณ[ของโรงเรียนสุคนธีรวิทย[ ให"โดดเด+น  ตัวช้ีวัดท่ี  4.1 ร"อยละผู"เรียนมี

คุณธรรม  จริยธรรม  และมีจิตสำนึกท่ีดี  4.2 ร"อยละของผู"เรียนรู"หน"าท่ีมีระเบียบวินัย 4.3 ร"อยละของผู"เรียนแต+งกาย

ด"วยชุดนักเรียนและเคร่ืองแบบลูกเสือ ตามแบบฟอร[มของโรงเรียนสุคนธีรวิทย[ 4.4 ร"อยละของของผลสำเร็จของ

โครงการ/กิจกรรมท่ีสนองต+อปรัชญา  วิสัยทัศน[ของโรงเรียน  บรรลุผลตามท่ีกำหนดไว" และมาตรฐานท่ี  5  ส+งเสริม

นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี21  ตัวช้ีวัดท่ี  5.1 ร"อยละของผู"เรียนมีความรู"เร่ืองเศรษฐกิจพอพียง        

5.2 ร"อยละของผู"เรียนรักษาสุขภาพของตนเองไม+ยุ+งเก่ียวกับส่ิงเสพติด  5.3 ร"อยละของผู"เรียนร+วมรณรงค[ต+อ          

ต"านส่ิงเสพติด  5.4 ร"อยละของผลสำเร็จโครงการพิเศษสนองต+อนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี21  บรรลุผล

ตามท่ีกำหนดไว"  

             โรงเรียนจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามป9  มีการกำหนดเปZาหมาย วิสัยทัศน[ และพันธกิจไว"อย+าง

ชัดเจน  สอดคล"องกับบริบทของสถานศึกษา  ความต"องการของชุมชน ท"องถ่ิน  แผนปฏิบัติการประจำป9 ได"รับ      

ความเห็นชอบ  จากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  กระบวนการจัดทำแผนทุกฝ�ายมีส+วนร+วมในการจัดทำ  ได"แก+  

ผู"บริหาร  ครู  บุคลากร  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน   และผู"บริหารได"ให"ความสำคัญกับชุมชน  โดยได"นำข"าวสาร 

อาหารแห"ง ยารักษาโรคท่ีได"รับจากการทำบุญตักบาตรโดยพระสงฆ[ 9 รูปมอบหมายให"โรงเรียนนำไปมอบให"กับ          

ผู"ท่ีได"รับผลกระทบจากสถานการณ[การแพร+ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid 19 ) มีการประสานความร+วมมือกับสถานี

ตำรวจภูธรอำเภอสามพรานจัดเจ"าหน"าท่ีตำรวจจราจรมาช+วยดูแล เร่ือง จราจรหน"าบริเวณโรงเรียนท้ังเช"าและเย็น    

เพ่ือสร"างความอบอุ+นไว"วางใจให"กับผู"ปกครองและนักเรียนในเร่ืองความปลอดภัย  มีเจ"าหน"าท่ีตำรวจสายตรวจ

ลาดตระเวนดูแลความเรียบร"อย ลงเวลาและลงรายช่ือในตู"แดง บริเวณอาคารประถมและมัธยมของโรงเรียนสุคนธีรวิทย[ 

ตลอด 24 ช่ัวโมง 

 

  ผลการดำเนินงาน  สSงผลให*   โรงเรียนสุคนธีรวิทยT  มีเปlาหมาย วิสัยทัศนT และพันธกิจท่ีสถานศึกษา

กำหนดชัดเจน 

สรุปผลจาการดำเนินงาน มาตรฐานท่ี  2  ข*อ 2.1 มีเปlาหมาย วิสัยทัศนT และพันธกิจท่ีสถานศึกษา 

กำหนดชัดเจน  มีคุณภาพระดับยอดเย่ียม 
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  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   

             ผู"บริหารใช"ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. 2561  โดยแบ+งโครงสร"างการบริหารงานของโรงเรียนสุคนธีรวิทย[เป]น 4  ด"าน  ประกอบด"วย ด"านบริหารงาน

วิชาการ  ด"านบริหารงานกิจการนักเรียน  ด"านบริหารงานงบประมาณและด"านบริหารงานท่ัวไป  ผู"บริหารยึดหลักการ

บริหารแบบธรรมาภิบาล Good  Governance / เทคนิคการบริหารใช"ทฤษฎีหลักการบริหารงานแบบใช"โรงเรียนเป]น

ฐาน (School  based  management)  บริหารงานแบบการมีส+วนร+วม กระจายอำนาจในการบริหาร  โดยใช"

กระบวนการพัฒนาการบริหารการจัดการศึกษาตามกระบวนการ  PDCA  จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 

ป9  ใช"เป]นแผนแม+บทในการบริหารจัดการศึกษา  จัดโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  กิจกรรมจัดทำ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำป9  กิจกรรมประเมินตนเองและจัดทำรายงานประจำป9 (SAR)  

โดยแต+งต้ังคณะกรรมการและคณะผู"จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา   แผนปฏิบัติการประจำป9  จัดทำ

แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล"องกับมาตรฐานท่ีสถานศึกษากำหนด   จัดทำแผนปฏิบัติการประจำป9   

จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน  และดำเนินการตามแผน  แต+งต้ังผู"รับผิดชอบโครงการ  มีการดำเนินตามโครงการ  กิจกรรม

ตามท่ีกำหนดไว"  จัดโครงการส+งเสริมการมีส+วนร+วม  กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  กิจกรรมประชุม

ผู"ปกครอง  กิจกรรมประชุมครูและบุคลากร (ผ+านระบบออนไลน[)  กิจกรรมประชาสัมพันธ[ข+าวสารทางการศึกษาของ

โรงเรียน และทางโรงเรียนมีการจัดประชุมผู"ปกครอง ภาคเรียนละ 1 คร้ัง  ได"รับความร+วมมือจากผู"ปกครองเป]นอย+างดี  

เกิดความพึงพอใจ ในการได"รับข+าวประชาสัมพันธ[ทางการศึกษาของโรงเรียนในรูปแบบจดหมายถึงผู"ปกครอง    

ประชาสัมพันธ[ผ+านระบบออนไลน[ ในสถานการณ[การแพร+ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย+าง

ต+อเน่ือง 

     ผลการดำเนินงาน  สSงผลให*  โรงเรียนสุคนธีรวิทยT มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

อยSางเปPนระบบ 

สรุปผลจาการดำเนินงาน มาตรฐานท่ี 2 ข*อ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

มีคุณภาพระดับยอดเย่ียม 

2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน*นคุณภาพนักเรียนทุกกลุSมเปlาหมายอยSางรอบด*านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

        โรงเรียนสุคนธีรวิทย[ มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีทันสมัย  โดยจัดโครงการพัฒนาและจัดทำหลักสูตร

สถานศึกษา  ประกอบด"วยกิจกรรมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  มีการพัฒนาหลักสูตรในระยะ 2-3 ป9  โดยปรับปรุง

หลักสูตรสถานศึกษาตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศ โดยจัดทำหลักสูตรโรงเรียนสุคนธีรวิทย[ ระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง

พุทธศักราช  2560)  กิจกรรมประเมินผลการใช"หลักสูตร  มีการประเมินผลการใช"หลักสูตรโดยครู  ผู"ปกครอง  เน"นการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน"นคุณภาพนักเรียนรอบด"านตามสาระการเรียนรู"  8  สาระฯ  และเช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง 

และครอบคลุมทุกกลุ+มเปZาหมาย โดยส+งเสริมช+วยเหลือนักเรียนท่ีมีผลการเรียนต่ำกว+าเกณฑ[ ด"านการอ+านและด"านการ

เขียนไม+คล+อง หลังเลิกเรียนเป]นรายบุคคล  มีหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติมให"นักเรียนทุกคน  ได"แก+      
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Fun Language กับเจ"าของภาษา  True Click Life ของบริษัททรู (วิชาภาษาอังกฤษ/วิชาภาษาจีน)  ดนตรีสากล 

YAMAHA  (กีต"าร[/เป9ยโน) ภาษาอังกฤษออนไลน[ กับชาวต+างชาติแบบตัวต+อตัว QQ ENGLISH  คอมพิวเตอร[  

เทคโนโลยี กิจกรรมโครงงาน กิจกรรมว+ายน้ำ และการเรียนเสริมเพ่ิมเติมจากอาจารย[มหาวิทยาลัย เป]นต"น 
 

       ผลการดำเนินงาน  สSงผลให*  โรงเรียนสุคนธีรวิทยT มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน*นคุณภาพนักเรียน   

ทุกกลุSมเปlาหมายอยSางรอบด*านตามหลักสูตรสถานศึกษา   

       สรุปผลจาการดำเนินงาน มาตรฐานท่ี  2  ข*อ 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน*นคุณภาพนักเรียน          

รอบด*านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุSมเปlาหมาย  มีคุณภาพระดับยอดเย่ียม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให*มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  

         โรงเรียนสุคนธีรวิทย[มีการกำหนดแผนงานเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรให"มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  โดยจัด

โครงการพัฒนาครูและบุคลากร  กิจกรรมอบรม  สัมมนา  ภายในและภายนอกโรงเรียน  กิจกรรมขยายผลการอบรม    

สู+เพ่ือนครู  กิจกรรมรายงานผลการอบรมสัมมนาแบบปกติและแบบออนไลน[ตามมาตรการเฝZาระวังและปZองกัน ครูทุก

ระดับช้ันได"รับการอบรมและฝ�กปฏิบัติ  เพ่ือให"มีคุณธรรมข้ันพ้ืนฐานสำหรับการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิต ในรูปแบบ

ปกติเว"นระยะห+างและในรูปแบบออนไลน[ผ+านระบบ Microsoft Teams  โดยครูร+วมฝ�กอบรมค+ายคุณธรรมพร"อมกับ

นักเรียน เม่ือเดือนสิงหาคม 2563 โดยสถาบันวิป�สสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ โรงเรียนสุคน

ธีรวิทย[ จ.นครปฐม  มีพระอาจารย[พระมหาสุริยา สุริยเมธี หัวหน"าพระวิทยากร เป]นประธานสงฆ[ให"การฝ�กอบรม  ได"รับ

ความเมตตานุเคราะห[จากพระอาจารย[จัดอบรมนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาป9ท่ี 1 - มัธยมศึกษาป9ท่ี 6  แบบสลับวัน 

เว"นระยะห+างตามมาตรการปZองกันและควบคุมโรค เปgดโอกาสให"ครูผู"สอน    ทุกท+านเข"ารับการอบรมในรูแบบปกติและ

อบรมในรูปแบบออนไลน[ในทุกกลุ+มสาระการเรียนรู"  เพ่ือส+งเสริมให"ครูเกิดการเรียนรู"อยู+ตลอดเวลาและสามารถนำ

ความรู"มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต+อไป  
 

      ผลการดำเนินงาน  สSงผลให*  ครูระดับข้ันพ้ืนฐาน จำนวน 125 คน ร*อยละ 100 ได*รับการอบรม/สัมมนา  

ครบ 20 ช่ัวโมง ตSอปmและมีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ  ผSานการอบรมแบบปกติและแบบออนไลนTทุกคน 

     สรุปผลจาการดำเนินงาน มาตรฐานท่ี  2  ข*อ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให*มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

มีมีคุณภาพระดับยอดเย่ียม 
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 2.5  จัดสภาพแวดล*อมทางกายภาพและสังคมท่ีปลอดภัย และเอ้ือตSอการจัดการเรียนรู*อยSางมีคุณภาพ 

            โรงเรียนสุคนธีรวิทย[ จัดสภาพแวดล"อมทางกายภาพภายในห"องเรียนทุกห"อง จัดโครงการส+งเสริมการเรียนรู"  

ในแหล+งเรียนรู"และภูมิป�ญญาในท"องถ่ิน กิจกรรมจัดบอร[ดความรู"   กิจกรรมทัศนศึกษา  โดยนำนักเรียน ช้ันป.1         

ไปศึกษาเรียนรู"ท่ีหุ+นข้ีผ้ึงไทย จังหวัดนครปฐม วันจันทร[ท่ี 14 กันยายน 2563   ช้ันป.2 ไปศึกษาเรียนรู"ท่ีหุ+นข้ีผ้ึงไทย 

จังหวัดนครปฐมวันพุธท่ี 16 กันยายน 2563  ช้ันป.3  ไปศึกษาเรียนรู"ท่ีหุ+นข้ีผ้ึงไทย จังหวัดนครปฐม วันพฤหัสบดีท่ี 17 

กันยายน 2563 ช้ันป.4  ไปศึกษาเรียนรู"ท่ีหุ+นข้ีผ้ึงไทย จังหวัดนครปฐม วันจันทร[ท่ี 21 กันยายน 2563 ช้ันป.5 ไปศึกษา

เรียนรู"ท่ีหุ+นข้ีผ้ึงไทย จังหวัดนครปฐม วันอังคารท่ี 22 กันยายน 2563  ช้ันป.5 ไปศึกษาเรียนรู"ท่ีหุ+นข้ีผ้ึงไทย จังหวัด

นครปฐม วันพุธท่ี 23 กันยายน 2563  ช้ันม.1 ทัศนศึกษา ณ ศูนย[วิทยาศาสตร[เพ่ือการศึกษา ท"องฟZาจำลองกรุงเทพฯ 

วันพฤหัสบดีท่ี 24 กันยายน 2563  ช้ันม.2 ทัศนศึกษา ณ องค[การพิพิธภัณฑ[วิทยาศาสตร[แห+งชาติ  จังหวัดปทุมธานี 

วันพุธท่ี 30 กันยายน 2563  ช้ันม.3 ทัศนศึกษาณ ศูนย[วิทยาศาสตร[เพ่ือการศึกษา ท"องฟZาจำลอง กรุงเทพฯ วันศุกร[ท่ี 

9 ตุลาคม 2563 ช้ันม.4 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ[เกษตร จังหวัดปทุมธานี วันพุธท่ี 14 ตุลาคม 2563 ช้ันม.5 ทัศน

ศึกษา ณ เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ วันพุธท่ี 21 ตุลาคม 2563 ช้ันม.6 ทัศนศึกษา ณ เข่ือนขุนด+านปราการชล

และศูนย[ภูมิรักษ[ จังหวัดนครนายก  วันอังคารท่ี 3 พฤศจิกายน 2563 สามารถสร"างโอกาสให"นักเรียนได"แสวงหาความรู"

ตามศักยภาพของนักเรียนจากส่ือท่ีหลากหลาย  เช+น  ส่ือเทคโนโลยี  ส่ือจากอินเตอร[เน็ต    ส่ือท่ีครูนำมาให"ศึกษา  ส่ือ

จากภูมิป�ญญา  มีระบบความปลอดภัยของโรงเรียนด"วยการติดกล"องวงจรปgด  ท่ีครอบคลุมท้ังบริเวณโรงเรียนทำให"ฝ�าย

บริหารสามารถดูความปลอดภัยของนักเรียนและโรงเรียนได"เป]นป�จจุบัน และตรวจสอบย"อนหลังได"  จัดให"มีคุณครูเวร

คอยดูแลความปลอดภัย  ความเรียบร"อยของนักเรียนตามจุดต+างๆ ของโรงเรียน  และได"รับความร+วมมือจากเจ"าหน"าท่ี

ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสามพรานมาดูแลความปลอดภัยในการข"ามถนนให"กับนักเรียน  ผู"ปกครอง ทุกวันในเวลาเช"า

และเย็น พร"อมตำรวจสายตรวจมาดูแลความเรียบร"อย ความปลอดภัย ตลอด 24 ช่ัวโมง   ชมรมรถตู"โรงเรียนสุคนธีร

วิทย[จัดเวรคัดกรองตามมาตรการเฝZาระวังและปZองกันโรค ผู"เข"ามาติดต+อบริเวณ อาคารประถม 2 คน อาคาร

มัธยมศึกษา 2 คน ทุกวัน โรงเรียนได"กิจกรรมพัฒนาแหล+งเรียนรู"ในโรงเรียน ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน[ภายในโรงเรียน

ให"มีความปลอดภัย ร+มร่ืน สวยงาม และจัดมาตรการเฝZาระวังปZองกันบริเวณหน"าห"องธุรการให"มีความปลอดภัย สะดวก

ในการเข"ามาติดต+อสอบถามจากผู"ปกครองและทุกจุดในห"องเรียนนอกห"องเรียน  ติดต้ังกล"องวงจรปgด CCTV กล"องวงจร

ปgดภาพ HD พร"อมเสียง คุณภาพสูง สามารถดูภาพย"อนหลังในเวลากลางวันและกลางคืนได"ชัดเจน  
 

ผลการดำเนินงาน สSงผลให* โรงเรียนสุคนธีรวิทยT มีการจัดสภาพแวดล*อมทางกายภาพภายใน  ภายนอก

ห*องเรียน และสภาพแวดล*อมทางสังคม ท่ีเอ้ือตSอการจัดการเรียนรู* มีความปลอดภัย นักเรียนและผู*ปกครองมีความ

พึงพอใจในสภาพแวดล*อมในห*องเรียน  นอกห*องเรียน   

     สรุปผลจาการดำเนินงาน มาตรฐานท่ี 2 ข*อ 2.5 จัดสภาพแวดล*อมทางกายภาพและสังคมท่ีปลอดภัย เอ้ือตSอ

การจัดการเรียนรู*อยSางมีคุณภาพ  มีคุณภาพระดับยอดเย่ียม 
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2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู* 

โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการระบบสารสนเทศท่ีเป]นระบบ  ครบถ"วนครอบคลุมงานท้ัง  4  ฝ�าย  สามารถ

นำมาใช"ได"ทันที  จัดทำข"อมูลไว"ในรูปแบบแฟZมเอกสาร  และบันทึกในระบบคอมพิวเตอร[  ใช"เทคโนโลยีในการบริหาร

จัดการงานทะเบียนนักเรียน ทะเบียนครู งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคลากร และงานบริหารท่ัวไป ในด"านการ

จัดการเรียนการสอน  มีข"อมูลให"ครูใช"ในการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ  ครูมีการใช"ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการ

เรียนการสอนและประกอบส่ือการสอนในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน[ ระบบ Course Square ปฐมวัย 

ระบบ Microsoft Team ข้ันพ้ืนฐาน โดยผู"ปกครองนักเรียนรับรู" รับทราบ ในการเข"าระบบให"กับนักเรียนท่ีบ"านพร"อม

ติดตามดูแล ร+วมกับครูประจำช้ัน และครูประจำวิชา ในการเรียนและการส+งงานให"เป]นไปตามกำหนดเวลาในแต+ละ

สัปดาห[ เป]นแหล+งข"อมูลในการสืบค"น  โดยทุกห"องเรียนประถมศึกษามีการติดต้ังเคร่ืองฉายโปรเจคเตอร[ จอแสดงผล 

เคร่ืองขยายเสียง เป]นต"น ระดับมัธยมศึกษามี All-in-one PC คอมพิวเตอร[ โดยนักเรียนและคุณครูจะมีรหัสเข"า     

ระบบ WiFi แบบรายบุคคล ท่ีสามารถเช่ือมต+อข"อมูลการเรียนการสอนท่ีครูสร"างข้ึน ซ่ึงคอมพิวเตอร[แบบ PC เป]น

รูปแบบเช+าซ้ือ ระยะเวลา 3 ป9 ในการเปล่ียนเคร่ืองใหม+  ได"รับการดูแลจากบริษัท ริโก" (ประเทศไทย) ส+งผลให"นักเรียน

ได"ใช"อุปกรณ[ท่ีทันสมัยอยู+ตลอดเวลา  โดยจัดโครงการบริการส่ือการสอนและส่ือ  ICT  กิจกรรมให"บริการส่ือการสอน

และส่ือ ICT ได"แก+ โปรแกรมระบบบริหารงานโรงเรียน SCHOOl ICT  นักเรียนและคุณครูจะมีบัตรประจำตัว

อิเล็กทรอนิกส[ (Electronics) เติมเงินในการซ้ือสินค"า อาหาร เฉพาะในโรงเรียน โดยบริษัท Wesoft เป]นเจ"าของระบบ

ให"การดูแล โดยมีเคร่ืองตรวจสอบยอดเงินคงเหลือไว"บริการตามจุดต+างๆ กรณีมีป�ญหาจะมีคุณครูตรวจสอบข"อมูล

ภายในบัตรย"อนหลังผ+านระบบชำระด"วยบัตรแทนเงินสด โรงเรียนได"พัฒนาใช"ระบบของ บริษัท ไบนารี กราฟgก ในการ

ตรวจข"อสอบและวิเคราะห[ข"อสอบ มีความถูกต"อง รวดเร็ว นำผลมาวิเคราะห[ผู"เรียนรายบุคคลในการจัดสอบทุกคร้ัง  
 

       ผลการดำเนินงาน  สSงผลให*  สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการระบบสารสนเทศท่ีครบถ*วนครอบคลุม

งานท้ัง  4 ฝ�าย  สามารถนำมาใช*ได*ทันที   มีข*อมูลท่ีนำมาใช*เพ่ือการประกันคุณภาพภายในได*อยSางครบถ*วน       

ใช*เทคโนโลยีในการบริหารจัดการงาน  และจัดการเรียนรู*ท่ีมีคุณภาพทุกฝ�ายมีความพึงพอใจ   

       สรุปผลจาการดำเนินงาน มาตรฐานท่ี  2  ข*อ 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุน 

การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู*   มีคุณภาพระดับยอดเย่ียม 
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  มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน*นผู*เรียนเปPนสำคัญ 
        

 

 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  

เปKาหมาย 

(ร0อยละ) 

 

จำนวนครู (คน) 
ผลการประเมิน

(ร0อยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ได0 
ปฏิบัต ิ

 

ไม% 

ปฏิบัต ิ บรรจ ุ
ผ%านเกณฑUที่

กำหนด 

1 จัดการเรียนรู*ผBานกระบวนการคิดและ

ปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต_ 

ใช*ในชีวิตได* 

  80 93 87 93.55 ยอดเย่ียม 

 

 1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู&ตามมาตรฐานการ

เรียนรู& ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่

เน&นให&ผู&เรียนได&เรียนรู& โดยผJานกระบวนการ

คิดและปฏิบัติจริง 

    89 95.70  

 1.2  มีแผนการจัดการเรียนรู&ที่สามารถนำไป

จัดกิจกรรมได&จริง 

    88 94.62  

 1.3  มีรูปแบบการจัดการเรียนรู&เฉพาะ

สำหรับผู&ที่มีความจำเป\น และต&องการความ

ชJวยเหลือพิเศษ  

    83 89.25  

 1.4  ฝbกทักษะให&ผู&เรียนได&แสดงออก แสดง

ความคิดเห็น สรุปองค^ความรู& และนำเสนอ

ผลงาน 

    87 93.55  

 1.5  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู&ให&ผู&เรียน

สามารถนำไปประยุกต^ใช&ในชีวิตประจำวันได& 

    88 94.62  

2 ใช*สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลBง

เรียนรู*ที่เอื้อตBอการเรียนรู* 

  80 93 82 88.17 ดีเลิศ 

 2.1 ใช&สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

จัดการเรียนรู& 

    82 88.17  

 2.2 ใช&แหลJงเรียนรู& และภูมิปcญญาท&องถิ่น 

ในการจัดการเรียนรู& 

    80 86.02  

 2.3 สร&างโอกาสให&ผู&เรียนได&แสวงหาความรู&

ด&วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

    84 90.32  

3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก   80 93 89 95.70 ยอดเย่ียม 

 3.1 ผู*สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน 

โดยเน*นการมีปฏิสัมพันธ_เชิงบวก  

    89 95.70  

 3.2 ผู*สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน 

ให*เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก 

เด็กรักที่จะเรียนรู* สามารถเรียนรู*รBวมกัน

อยBางมีความสุข 

 

    88 94.62  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  

เปKาหมาย 

(ร0อยละ) 

 

จำนวนครู (คน) 
ผลการประเมิน

(ร0อยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ได0 
ปฏิบัต ิ

 

ไม% 

ปฏิบัต ิ
บรรจ ุ ผ%านเกณฑUที่

กำหนด 

4 ตรวจสอบและประเมินผู*เรียนอยBางเป]น

ระบบ และนำผลมาพัฒนาผู*เรียน 

  80 93  90 96.77 ยอดเย่ียม 

 

 4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 

การจัดการเรียนรู5อย%างเปwนระบบ 
    91 97.85  

 4.2 มีขั้นตอนโดยใช5เครื่องมือและวิธีการวัด 

และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป}าหมายในการ

จัดการเรียนรู5 

    90 96.77  

 4.3 เป�ดโอกาสให5ผู5เรียนและผู5มีส%วนเกี่ยวข5อง 

มีส%วนร%วมในการวัดและประเมินผล 
    90 96.77  

 4.4 ให5ข5อมูลย5อนกลับแก%ผู5เรียน เพื่อนำไปใช5ใน

การพัฒนาการเรียนรู5 
    90 96.77  

5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู*และให*ข*อมูล

สะท*อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู* 

  80 93 91 97.85 ยอดเย่ียม 

 

 5.1 และผู5มีส%วนเกี่ยวข5องร%วมกันแลกเปลี่ยน

ความรู5และประสบการณjในการจัดการเรียนรู5 
    90 96.77  

 5.2 นำข5อมูลป}อนกลับไปใช5ในการปรับปรุง 

และพัฒนาการจัดการเรียนรู5ของตนเอง 
    91 97.85  

                     สรุปผลการประเมิน     94.41 ยอดเย่ียม 

จุดเน*นและกระบวนการพัฒนาท่ีสSงผลตSอระดับคุณภาพของมาตรฐานท่ี 3 

      โรงเรียนสุคนธีรวิทย[ ได"มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน"นผู"เรียนเป]นสำคัญและมีผลการดำเนินงาน ดังน้ี 

         3.1 จัดการเรียนรู*ผSานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตTใช*ในชีวิต                

               จัดโครงการส+งเสริมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู"อย+างมืออาชีพ กิจกรรมจัดทำแผนการจัดการเรียนรู"  

กิจกรรมประเมินแผนการจัดการเรียนรู"  โดยให"ครูจัดทำแผนการเรียนรู"ตามมาตรฐานการเรียนรู"  และตัวช้ีวัดของ

หลักสูตรสถานศึกษา  ท่ีเน"นให"นักเรียนได"เรียนรู"   โดยผ+านกระบวนการคิด และปฏิบัติ  แบบ Active Learning ครูเน"น

การจัดกิจกรรมการเรียนรู"ตามมาตรฐานการเรียนรู"  ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา   และเน"นการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนในศตวรรษท่ี  21  ส+งเสริมกระบวนการคิด  การลงมือปฏิบัติด"วยการสืบค"นจากแหล+งการเรียนรู"ใน

ห"องสมุด   อินเตอร[เน็ต  การทำงานกลุ+ม  ทัศนศึกษา  การทำโครงงาน  การนำเสนอผลงาน  การอธิบาย  อภิปราย  

ครูมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู"ท่ีสามารถนำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได"จริง  ส+งเสริมให"นักเรียนได"รับการ

ฝ�กทักษะการแสดงออก  การแสดงความคิดเห็น  และนำเสนอผลงานหน"าช้ันเรียนทุกกลุ+มสาระนักเรียนสามารถนำ

ประสบการณ[ท่ีเกิดจากการเรียนรู"ไปใช"ในชีวิตประจำวันได"   
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       3.2 ครูใช*ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหลSงเรียนรู*ท่ีเอ้ือตSอการเรียนรู* สร*างโอกาสให*นักเรียนได*รับ

ประสบการณTตรง  เลSนและปฏิบัติอยSางมีความสุข 

         ผู"บริหารมีนโยบายให"ครูผลิตส่ือและใช"ส่ือการสอน  โดยจัดโครงการผลิตส่ือการสอน กิจกรรมผลิตส่ือและใช"ส่ือ

การสอน  กิจกรรมจัดทำวิจัยในช้ันเรียน  ครูผลิตส่ือการสอนส+งฝ�ายวิชาการ  มีการบันทึกการยืมส่ือการสอน  และครู

ทุกคนได"รับการนิเทศการสอน  พร"อมท้ังยังได"จัดทำวิจัยในช้ันเรียนจากผลการบันทึกการสอน  ครูได"เชิญภูมิป�ญญา

ท"องถ่ินมาร+วมจัดกิจกรรมการเรียนรู"  ให"นักเรียนได"แสวงหาความรู"ด"วยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลายจากห"องสมุด  ผ+าน

ระบบยืม - คืน หนังสือ ซ่ึงเป]นการรวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส[ (e-book) ทุกชนิดของประเทศไทยไว"ให"บริการ

โรงเรียนมีระบบอินเตอร[เน็ตท่ีมีความเร็วและแรง โดยบริษัท TOT และ CAT TELECOM เป]นผู"ให"บริการและคอยดูแล 

จัดแหล+งเรียนรู"ในโรงเรียน  ท้ังจัดหาส่ิงอำนวยความสะดวก  เช+น  อุปกรณ[ในการทดลอง  วัสดุต+างๆ  ครูสามารถสร"าง

ส่ือนวัตกรรมใช"ในการจัดการเรียนการสอนได"  โดยใช"เทคโนโลยีในการสร"างส่ือการสอน  และเป]นแหล+งข"อมูลในการ

สืบค"น ของแต+ละหน+วยการเรียนรู"และเร่ืองท่ีสอน  โดยครูสร"างส่ือการสอน  เช+น  ใบงาน  การทดลอง แบบทดสอบ

ก+อนเรียนและหลังเรียน ในรูปแบบออนไลน[ได" หลังจากท่ีครูจัดการเรียนการสอน  นักเรียนร+วมกันสรุปองค[ความรู"จาก

เร่ืองท่ีเรียน  ด"วยการทำใบงาน หรือช้ินงานให"เสร็จสมบูรณ[ และยังสามารถนำผลงานของนักเรียนมาแสดงและประกวด

ในงานวิชาการหรือกิจกรรมต+างๆ เช+น กิจกรรมวันพ+อแห+งชาติ(วันดินโลก) วันวิทยาศาสตร[แห+งชาติ เป]นต"น นักเรียนท่ีมี

ผลงานดีเด+นตามลำดับ ได"รับเกียรติบัตรจากผู"รับใบอนุญาตโรงเรียนและผู"อำนวยการโรงเรียนเสมอมา 

     3.3 ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

ครูมีปฏิสัมพันธ[ท่ีดีกับนักเรียน  ให"ความรัก  ความอบอุ+น  ดูแลเอาใจใส+อย+างดี โดยทักทาย  ย้ิม  สนทนาพูดคุย

แบบเป]นกันเอง ส+งเสริมให"รักการเรียนรู" โดยใช"วิธีช้ีแนะ แนะนำ ให"คำปรึกษาในห"องเรียนและนอกห"องเรียน  สร"างวินัย

ให"นักเรียนในการเรียนรู" สร"างข"อตกลง รับรู"ร+วมกัน การทำกิจกรรมในห"องเรียนและนอกห"องเรียน สร"างบรรยากาศให"

เอ้ือต+อการเรียนการสอน หลีกเล่ียงการลงโทษด"วยการตี งดการใช"คำพูดท่ีกระทบความรู"สึกหรือการแสดงพฤติกรรม

กล่ันแกล"งท่ีแสดงออกด"วยคำพูด หรือพฤติกรรมท่ีก"าวร"าวต+อนักเรียน พร"อมท้ังมีการติดตาม ตรวจสอบ  ด"วยระบบไลน[

กลุ+มในช้ันเรียน ประสานขอความร+วมมือกับผู"ปกครองระหว+างการเรียนออนไลน[ท่ีบ"าน  

  3.4  ตรวจสอบและประเมินนักเรียนอยSางเปPนระบบ  และนำผลมาพัฒนานักเรียน  

          ครูมีการตรวจงาน การบ"าน แบบฝ�กหัด และช้ินงาน โครงงานของนักเรียนอย+างเป]นระบบ มีการจัดทำ

เคร่ืองมือในการประเมินผลงาน มีเกณฑ[ในการตรวจสอบและจัดโครงการส+งเสริมการสร"างเคร่ืองมือประเมินผู"เรียน

อย+างมืออาชีพ   กิจกรรมสร"างเคร่ืองมือวัดและประเมินผล  กิจกรรมตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวัดและประเมินผล  

ครูทุกคนจะต"องสร"างมือการวัดและประเมินผลนักเรียน นำส+งให"ฝ�ายวิชาการตรวจก+อนนำไปใช"จริงและครูทุกคน มีการ

นำผลการตรวจงาน ช้ินงาน ไปพัฒนานักเรียน เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  
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3.5 ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู* และใช*ข*อมูลสะท*อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู* 

       ครูทุกคนจะแจ"งผลการตรวจงาน การบ"าน แบบฝ�กหัด และช้ินงาน  โครงงานของนักเรียน ย"อนกลับกับนักเรียน

เม่ือมีข"อผิดพลาด  หรือมีความบกพร+องของงาน  ท้ังช้ีแนะให"แก"ไข  และนำไปปรับปรุงการจัดการเรียนรู" ท้ังแลกเปล่ียน

ข"อมูลในการพัฒนานักเรียนกับผู"ปกครอง  โดยรายงานผลการเรียนภาคเรียนละ 1 คร้ัง ท้ังท่ีเป]นลายลักษณ[อักษร และ

การพูดคุยทำความเข"าใจ โดยคุณครูประจำช้ันจะเปgดห"องเรียนพบผู"ปกครองในวันประชุมผู"ปกครองภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

และครูได"แลกเปล่ียนประสบการณ[กับเพ่ือนครู  ผู"ปกครอง ในการร+วมกันพัฒนานักเรียน 
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มาตรฐานท่ี 4  สSงเสริมอัตลักษณTและเอกลักษณTของโรงเรียนท่ีโดดเดSน  

 

 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  

เปKาหมาย 

(ร0อยละ) 

 

จำนวนผู0เรียน (คน) 
ผลการ

ประเมิน

(ร0อยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ได0 

 

ปฏิบัต ิ

 

ไม%

ปฏิบัต ิ

ทั้งหมด 
ผ%านเกณฑU

ที่กำหนด 

1 การส:งเสริมอัตลักษณbและ

เอกลักษณbของโรงเรียนใหHโดดเด:น   

  
     

 1.1.รEอยละผูEเรียนมีคุณธรรม  

จริยธรรม  และมีจิตสำนึกท่ีดี 

P  
80 2,123 2,123 100 ยอดเยี่ยม 

 1.2 รEอยละของผูEเรียนรูEหนEาท่ีมี

ระเบียบวินัย 

P  
80 2,123 2,123 100 ยอดเยี่ยม 

 1.3.รEอยละของผูEเรียนแตRงกาย 

ดEวยเคร่ืองแบบนักเรียน 

 และเคร่ืองแบบลูกเสือ  

ตามแบบฟอร*มของโรงเรียน  

 

P 

 

80 2,123 2,123 100 ยอดเยี่ยม 

 1.4.รEอยละของผลสำเร็จของ

โครงการ/กิจกรรมท่ีสนองตRอ

ปรัชญา วิสัยทัศน*ของโรงเรียน  

บรรลุผลตามท่ีกำหนดไวE 

 

P 

 

80 2,123 2,123 100 ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมิน 100 ยอดเยี่ยม 

 

จุดเน*นและกระบวนการพัฒนาท่ีสSงผลตSอระดับคุณภาพของมาตรฐานท่ีเพ่ิมเติม 

      การส+งเสริมอัตลักษณ[และเอกลักษณ[ของโรงเรียนสุคนธีรวิทย[มีกระบวนการพัฒนาและมีผลการดำเนินงาน  ดังน้ี 

โรงเรียนได"กำหนดอัตลักษณ[ของนักเรียน คือ “ลูกสุคน เป]นคนดี” และเอกลักษณ[ของโรงเรียน คือ “วิชาการเด+น     

เน"นคุณภาพผู"เรียน” ท่ีสนองต+อปรัชญา วิสัยทัศน[ของโรงเรียน บรรลุผลตามท่ีกำหนดไว" และดำเนินการจัดโครงการเด็ก

ดีศรีสุคนธีรวิทย[   กิจกรรมของหายได"คืน  กิจกรรมบันทึกความดี  กิจกรรมแบ+งป�นน้ำใจ กิจกรรมหล+อเทียนพรรษาและ

ถวายเทียนพรรษา เน่ืองในวันอาสาฬหบูชาและวันเข"าพรรษาถวายวัดเดชานุสรณ[และวัดสรรเพชญ  กิจกรรมวันไหว"ครู  

กิจกรรมกระทงประดิษฐ[จากวัสดุธรรมชาติ ถวายวัดเดชานุสรณ[และวัดสรรเพชญ นักเรียนทำบุญด"วยจิตอาสาเน่ืองใน

วันลอยกระทง  กิจกรรมการประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด โดยกลุ+มลูกเสือ  ยุวกาชาดและ

กิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม รางวัลเกียรติบัตรระดับประเทศ กิจกรรมสัมมนาและการ

ประกวดการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน จัดโดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รางวัลเกียรติบัตรระดับประเทศ 

ทุนการศึกษา 5,000 บาท กิจกรรมมอบเกียรติบัตรแม+ดีเด+น - ลูกดีเด+น กิจกรรมวันชาติ วันพ+อแห+งชาติและวันดินโลก 

น"อมรำลึกในพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร        

ได"ดำเนินการจัดโครงการสร"างและส+งเสริมความเป]นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด"านการศึกษาสู+การปฏิบัติ            
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ร+วมกับ คณะกรรมการโรงเรียนสุคนธีรวิทย[ จัดกิจกรรม ศธ.จิตอาสา “ปณิธาน

ความดี ทำดีเร่ิมได"ท่ีใจเรา โดยสำนักงานคณะกรรมการส+งเสริมการศึกษาเอกชน ครูปลูกฝ�งให"นักเรียนมีความซ่ือสัตย[

สุจริตท้ังต+อตนเองและต+อบุคคลอ่ืน เช+น ไม+เอาของคนอ่ืนไปเป]นของตนเองเม่ือเก็บได"ก็ต"องส+งคืน  ไม+เอารัดเอาเปรียบ 

มีน้ำใจต+อเพ่ือน  ต+อครูอาจารย[  โดยมีพ่ีๆช้ันมัธยมเป]นแบบอย+างในเร่ืองจิตอาสา  คอยดูแลช+วยเหลือน"องๆ           

เป]นแบบอย+างในการเสียสละ  จนทำให"นักเรียนทุกคน  รู"หน"าท่ีของตนเอง โดยไม+ต"องให"ครูคอยควบคุม  เช+น นักเรียน

ทุกคนจะถอดรองเท"าก+อนเดินแถวข้ึนห"องเรียนอย+างเป]นระเบียบ  เม่ือได"ยินเสียงเพลงพ+อของแผ+นดิน  นักเรียนทุกคน

จะเข"าแถวรวมกันท่ีลานกิจกรรมอย+างรวดเร็ว  ส+งเสริมให"นักเรียนทุกคนสวมหน"ากากอนามัย 100 % เว"นระยะห+าง  

ตามมาตรการแบบสลับวันเรียน  เพ่ือลดความแออัดของจำนวนนักเรียน ในทุกระดับช้ันมีนักเรียนทำความสะอาด     

ในห"องเรียน  นอกห"องเรียน ตามตารางเวรทำความสะอาดเวลาเช"าและหลังเลิกเรียน โดยใช"น้ำยาฆ+าเช้ือในทุกๆวันมีครู

ประจำช้ันในแต+ละห"องเป]นผู"ดูแลความเรียบร"อย โครงการส+งเสริมความสามารถนักเรียน  กิจกรรมแข+งขันความสามารถ

ทางวิชาการ  กิจกรรมแสดงความยินดีกับนักเรียน ฝ�กซ"อมนักเรียนเข"าร+วมแข+งขันความสามารถด"านวิชาการและทักษะ

ต+างๆ กับหน+วยงานภายนอก มีผลการทดสอบการประเมินความสามารถด"านการอ+านของผู"เรียน (Reading Test : RT) 

มีค+าเฉล่ียสูงกว+าระดับประเทศ มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET  มีค+าเฉล่ียสูงกว+าระดับประเทศ ระดับ

สังกัด ระดับจังหวัด ทุกป9การศึกษา จึงเป]นท่ีพึงพอใจของผู"ปกครอง  ผู"เก่ียวข"อง และหน+วยงานการศึกษาภายนอก

สถานศึกษา  จนกลายเป]นอัตลักษณ[ของนักเรียน ส+งผลให"เกิดเอกลักษณ[ของโรงเรียนสุคนธีรวิทย[ผลการดำเนินงาน 

ส+งผลให"  นักเรียน 2,123 คน ร"อยละ 100  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีจิตสำนึกท่ีดี ผู"เรียนรู"หน"าท่ีมีระเบียบวินัย 

แต+งกายด"วยเคร่ืองแบบนักเรียนและเคร่ืองแบบลูกเสือตามแบบฟอร[มโรงเรียนทุกคน  มีคุณภาพระดับยอดเย่ียม 
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มาตรฐานท่ี  5 การสSงเสริมนโยบายปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  

ผลสำเร็จ 

 

ผลการประเมิน

คุณภาพที่ไดH 
ปฏิบัต ิ ไม:ปฏิบัต ิ

1 การส:งเสริมนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21     

 1.1.ร*อยละของผู*เรียนมีความรู*เรื่องเศรษฐกิจพอพียง P  100 ยอดเยี่ยม 

 1.2 ร*อยละของผู*เรียนที่รักษาสุขภาพของตนเองไมBยุBงเกี่ยวกับสิ่งเสพติด P  100 ยอดเยี่ยม 

 1.3.ร*อยละของผู*เรียนที่รBวมรณรงค_ตBอต*านสิ่งเสพติด P  100 ยอดเยี่ยม 

 1.4.ร*อยละของผลสำเร็จโครงการพิเศษสนองตBอนโยบายการปฏิรูป

การศึกษาในศตวรรษที่ 21 บรรลุผลตามที่กำหนดไว* 

 

P 

 
94.96 ยอดเยี่ยม 

 สรุปผลการประเมิน   98.73 ยอดเยี่ยม 

2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

จุดเน*นและกระบวนการพัฒนาท่ีสSงผลตSอระดับคุณภาพของมาตรฐานท่ีเพ่ิมเติม  

         โรงเรียนจัดโครงการสนองต+อนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โดยส+งเสริมให"นักเรียนรู"จักพ่ึงตนเอง 

ความพอประมาณ พอมีพอกิน พอมีพอใช" ความมีเหตุผล การสร"างภูมิคุ"มกันท่ีดีในตัว ตลอดจนใช"ความรู"ความรอบคอบ 

และคุณธรรมประกอบการวางแผนตัดสินใจ เพ่ือให"สามารถดำรงชีวิตอย+างย่ังยืนภายใต"กระแสโลกาภิวัฒน[   โดยได"น"อม

นำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ในรัชกาลท่ี 9 จัดโครงการ

น"อมนำทำตามพ+อสอนเศรษฐกิจพอเพียงส+งผลให"โรงเรียนผ+านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ[มาตรฐานสถานศึกษา

พอเพียง จากต"นสังกัด  ประกอบด"วย ฐาน 1 ห"องนิทรรศการเทิดพระเกียรติ  ฐาน 2 รีไซเคิล  (Recycle) ฐานท่ี 3 พืช

สมุนไพรฐาน 4 อินทรีย[ชีวภาพ  ฐาน 5 ไม"ดอกไม"ประดับ ฐาน 6 พืชผักและแปรรูปอาหาร   ฐาน 7 เกษตรทฤษฎี

ใหม+  ฐานท่ี 8 เล้ียงไก+เล้ียงปลา  ฐาน 9 โรงเพาะเห็ด  ฐาน 10 เมล+อน เป]นต"น  ส+งเสริมให"นักเรียนมีส+วนร+วม

รับผิดชอบดูแล  นำเสนอผลงานและจำหน+ายผลผลิต กลุ+มสาระการเรียนรู"คณิตศาสตร[ปลูกฝ�งให"นักเรียนรู"จักการ

ประหยัด อดออม  มีการจัดทำบัญชีรายรับ รายจ+าย รายบุคคล  จัดกิจกรรมตลาดนัดพอเพียงนักเรียนช้ันป.4 - ป.6 

ออกร"านจำหน+ายประเภทของกิน ของใช" เป]นส่ิงของเหลือใช"หรือท่ีใช"แล"วแต+ยังใช"ได"อีกราคาถูก ไม+ไปซ้ือของใหม+มา

จำหน+าย ทางโรงเรียนได"มอบผลผลิตกล"วยน้ำว"าให"กับผู"ป�วยโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ[ (วัดไร+ขิง) กลุ+มสาระการ

เรียนรู"สุขศึกษาและพลศึกษา  จัดกิจกรรมการแข+งขันกีฬาสานสัมพันธ[ 4 โรงเรียน “ฟุตซอลต"านภัยยาเสพติด คร้ังท่ี 1” 

ประจำป9การศึกษา 2563  ส+งเสริมการออกกำลังกายด"วยกีฬาไม+ข"องเก่ียวกับส่ิงเสพติดทุกชนิด มีตัวแทนนักเรียนผ+าน

การอบรมนักเรียนแกนนำต+อต"านยาเสพติดในทุกห"องเรียน คอยดูแล เฝZาระวังร+วมกับครูประจำช้ัน   ส+งผลให"นักเรียน

ทุกคนห+างไกลจากส่ิงเสพติดทุกประเภท โดยโรงพยาบาลวิชัยเวช (อ"อมน"อย) จัดเจ"าหน"าท่ีและพยาบาลทำการตรวจ

ป�สสาวะหาสารเสพติด (Amphetamine) เป]นประจำทุกป9 

ผลการดำเนินงานมาตรฐานท่ี 5 สSงผลให* นักเรียน 2,123 ร*อยละ 100 ได*เรียนรู*ผSานกิจกรรมและฐานการเรียนรู*

ตSางๆ ด*วยการลงมือปฏิบัติ มีทักษะนำไปสูSอาชีพได* ต*นสังกัดให*การยอมรับ มีคุณภาพระดับยอดเย่ียม 
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       ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูHเรียน ยอดเยี่ยม 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูHเรียน  

1. มีความสามารถในการอBาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ยอดเยี่ยม 

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห_ คิดอยBางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และแก*ป�ญหา 

ยอดเยี่ยม 

3. มีความสามารถในการสร*างนวัตกรรม ยอดเยี่ยม 

4. มีความสามารถในการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

6. มีความรู*ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตBองานอาชีพ ยอดเยี่ยม 

คุณลักษณะที่พึงประสงคbของผูHเรียน  

1. การมีคุณลักษณะและคBานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ยอดเยี่ยม 

2. ความภูมิใจในท*องถิ่นและความเป]นไทย ยอดเยี่ยม 

3. การยอมรับที่จะอยูBรBวมกันบนความแตกตBางและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 

4. สุขภาวะทางรBางกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

1. มีเปbาหมายวิสัยทัศน_และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน*นคุณภาพผู*เรียนรอบด*านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

และทุกกลุBมเปbาหมาย 

ยอดเยี่ยม 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให*มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 

5. จัดสภาพแวดล*อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตBอการจัดการเรียนรู*อยBางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู* ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนHนผูHเรียนเปuนสำคัญ ยอดเยี่ยม 

1. จัดการเรียนรู*ผBานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต_ใช*ในชีวิตได* ยอดเยี่ยม 

2. ใช*สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลBงเรียนรู*ที่เอื้อตBอการเรียนรู* ดีเลิศ 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 

4. ตรวจสอบและประเมินผู*เรียนอยBางเป]นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู*เรียน ยอดเยี่ยม 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู*และให*ข*อมูลสะท*อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู* ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 4 ส:งเสริมอัตลักษณbและเอกลักษณbของโรงเรียนที่โดดเด:น ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 5 การส:งเสริมนโยบายปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยอดเยี่ยม 
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3. จุดเดSน 

        ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

คุณภาพของผู"เรียน 

1. สถานศึกษามีร+องรอย หลักฐานครบถ"วนตามตัวช้ีวัด สามารถดำเนินการตามจุดเน"นตามทีโรงเรียนกำหนดไว" 

2. มีแนวทางดำเนินงานท่ีมุ+งพัฒนาคุณภาพผู"เรียนตามแผนงาน โครงการ ทำให"ผู"เรียนได"รับการพัฒนาคุณภาพ

อย+างต+อเน่ือง 

3. รักษาคุณภาพการพัฒนาตามกระบวนการPDCA มีนวัตกรรม ทำให"ผู"เรียนได"รับรางวัลเหรีญทองระดับชาติ 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. สถานศึกษาดำเนินการได"ตามจุดเน"น “สถานศึกษาช้ันนำ เลิศล้ำทางวิชาการการบริหารงานแบบมีส+วนร+วม” 

2. มีกระบวนการและการจัดการแบบมีส+วนร+วมของทุกภาคส+วน มีผลการพัฒนาคุณภาพอย+างต+อเน่ือง 

3. มีการรักษาคุณภาพของการพัฒนาตามกระบวนการ PDCA ผู"เรียนมีคุณภาพด"านวิชาการ 

   และคุณลักษณะอันพึงประสงค[ 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน"นผู"เรียนเป]นสำคัญ 

1. เปgดโอกาสให"ผู"เรียนมีส+วนร+วม ได"ใช"เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและระบบอินเตอร[เน็ตความเร็วสูง 

2. มีนวัตกรรม ดิจิตอลแพลตฟอร[มเพ่ือการเรียนรู" เป]นการสร"างส่ือการเรียนการสอนท่ีใช"เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.ครูได"รับการอบรมในการจัดทำมัลติมีเดียและการบริหารจัดการคอร[สเรียนบนเว็บไซด[  Course square 

จัดการเรียนการสอนผ+านระบบออนไลน[ (LMS) ร+วมกับระบบ Microsoft 365 Education  
 

4.  จุดควรพัฒนา 
 

  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

คุณภาพของผู"เรียน 

1. สถานศึกษาควรมีการเผยแพร+รูปแบบการส+งเสริมการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 และThailand 4.0  

2. สถานศึกษาควรเน"นการเรียนรู"หุ+นยนต[ควบคู+ไปกับหลักสูตรแกนกลางสู+ต"นสังกัด สาธารณชน ให"สถานศึกษา

อ่ืนนำไปเป]นแบบอย+างได"ต+อไป 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ควรนำเสนอผลการดำเนินงานให"ผู"มีส+วนได"ส+วนเสียได"รับทราบ ผ+านส่ืออิเล็กทรอนิกส[ต+อเน่ืองสม่ำเสมอ 

2. สถานศึกษาควรพัฒนาแบบอย+างท่ีดี เร่ือง ระบบ SCHOOL ICT เผยแพร+สถานศึกษาอ่ืนๆ และต"นสังกัด 

เพ่ือให"ได"รับการยอมรับเช+นเดียวกัน 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน"นผู"เรียนเป]นสำคัญ 

1. สถานศึกษาควรพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข"อมูลผลการดำเนินงานในด"านผู"เรียน ในเชิงปริมาณ

เปรียบเทียบกับเปZาหมายท่ีกำหนดในแต+ละป9การศึกษาให"ครบถ"วนทุกประเด็นตามมาตรฐานการศึกษา 

2. สถานศึกษาควรนำมาเปรียบเทียบให"เห็นผลการพัฒนา 3 ป9การศึกษา เพ่ือเป]นข"อมูลในการพัฒนา 

ตามกระบวนการ PDCA อย+างสมบูรณ[มากข้ึน 
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5.  แนวทางการพัฒนา 

   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสร"างลักษณะนิสัยรักการอ+าน พัฒนาความสามารถด"านกระบวนการคิด 

และความคิดริเร่ิมสร"างสรรค[ ส+งเสริมความสามารถในการใช"เทคโนโลยีการสืบค"นความรู"ได"อย+างเหมาะสม

ส+งเสริมการสร"างนวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาหลัก เช+น  คณิตศาสตร[  วิทยาศาสตร[   

ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ภาษาไทยให"สูงข้ึน  ปลูกฝ�งคุณลักษณะด"านความพอเพียงและจิตสำนึกต+อสังคม 

พัฒนาสุขภาวะทางกายให"เหมาะสมตามวัย พัฒนาการบริหารจัดการด"านวิชาการ บุคลากร สภาพแวดล"อม 

เทคโนโลยี มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลท่ีสูงข้ึน จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรโดยเน"นผู"เรียนเป]นสำคัญ 

พัฒนาโรงเรียนให"เป]นองค[กรแห+งการเรียนรู" มีระบบการจัดการความรู" โดยการขับเคล่ือนตามหลักของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ให"เกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู" เพ่ือช+วยพัฒนาวิชาชีพและ

คุณภาพการศึกษา 
 

6.  ความต*องการชSวยเหลือ 

6.1 จัดวิทยากรท่ีมีความรู" ความชำนาญในการอบรม PLC  

6.2 จัดวิทยากรท่ีมีความรู" ความชำนาญในการอบรม การทำวิจัยในช้ันเรียน 

6.3 จัดวิทยากรท่ีมีความรู" ความชำนาญในการอบรม การวัดผลและประเมินผลท่ีหลากหลายตามสภาพจริง 

7.  ความโดดเดSนของสถานศึกษา 

 

ความโดดเดSนของสถานศึกษา 

ได*รับการยอมรับเปPนต*นแบบระดับ 

นานาชาติ 

(C 3) 

ชาติ 

(C 2) 

ท*องถ่ิน/ภูมิภาค 

(C 1) 

1. การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ 

ประจำป9 2563 โดย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

เกียรติบัตรชมเชย ประเภท ลูกเสือ เนตรนารี สำรอง 

   

2. การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ 

ประจำป9 2563 โดย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

เกียรติบัตรชมเชย  ประเภท  เนตรนารี สามัญ 

   

3. การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด

ประจำป9 2563 โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 

เกียรติบัตรชมเชย ประเภท ลูกเสือ สามัญ 

   

4. การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด 

ประจำป9 2563 โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 

เกียรติบัตรชมเชย ประเภท ลูกเสือ สามัญรุSนใหญS 

   

5. การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด

ประจำป9 2563 โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 

เกียรติบัตรชมเชย ประเภท เนตรนารี สามัญรุSนใหญS 
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กระบวนการพัฒนาความโดดเดSนของสถานศึกษา 

เน"นการมีส+วนร+วมด"วยวิธีการให"ลูกเสือ เนตรนารีทุกคน ในแต+ละประเภทเดินสวนสนามและให"ผู"กำกับคัดเลือก

มาฝ�กซ"อมเข"ารูปขบวนสวนสนาม มีการประชุมวางแผน เตรียมอุปกรณ[ตามเกณฑ[  ฝ�กซ"อมขบวนสวนสนามเสมือนจริง 

ตามข"อบังคับ ส+งผลให"ลูกเสือสำรองและเนตรนารี สามัญ ได"รับรางวัลเกียรติบัตร ในระดับประเทศ  มอบโดย สำนักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เม่ือวันท่ี 15 กันยายน พ.ศ.2563  ลูกเสือ ประเภท สามัญ  / ลูกเสือ ประเภท สามัญรุ+นใหญ+  

เนตรนารี ประเภท สามัญรุ+นใหญ+ ได"รางวัลระดับจังหวัด  มอบเกียรติบัตรโดย  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  

เม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ.2563 
 

ผลการทดสอบ  TEDET 

วิชาวิทยาศาสตรb (สสวท.) 

Thailand Educational 

Development  and 

Evaluation Tests 

นานาชาติ 

(C 3) 

ชาติ 

(C 2) 

ทHองถิ่น/ภูมิภาค 

(C 1) 

1.เด็กชายวรรณกร  ชอบใจ  

ประถมศึกษาป^ที่ 2/1 

อันดับที่ 749  

จาก 21,112 

   

2.เด็กหญิงป�ทมาพร  ป�¤นป�ญญา  

ประถมศึกษาป^ที่ 2/1 

อันดับที่ 549  

จาก 21,112 

   

3.เด็กหญิงณภัทร_ นาคทรัพย_  

ประถมศึกษาป^ที่ 2/1 

อันดับที่ 743  

จาก 21,112 

   

4.เด็กชายติณณ_ เตชะกิจขจร  

ประถมศึกษาป^ที่ 3/1 

อันดับที่ 1,081 

จาก 21,699 

   

5.เด็กหญิงอัญรินทร_  อัครโชคศิรนนท_ 

ประถมศึกษาป^ที่ 3/1 

อันดับที่ 2,131 

จาก 21,699 

   

6.เด็กชายติณณ_ เตชะกิจขจร  

ประถมศึกษาป^ที่ 3/1 

อันดับที่ 1,081 

จาก 21,699 

   

7.เด็กหญิงนภัส อาราเม  

ประถมศึกษาป^ที่ 3/2 

อันดับที่ 2,101 

จาก 21,699 

   

8.เด็กชายจิรกร ผิวเกลี้ยง  

ประถมศึกษาป^ที่ 3/2 

อันดับที่ 1,001 

จาก 21,699 

   

9.เด็กชายปรรณชกร    วงศ_เล็ก  

ประถมศึกษาป^ที่ 3/3 

อันดับที่ 2,132 

จาก 21,699 

   

10.เด็กชายธีรัช วิจิตร_ป�ญญารักษ_  

ประถมศึกษาป^ที่ 5/1 

อันดับที่ 72 

จาก 24,394 

   

11.เด็กหญิงภัทรวดี   พลสงคราม  

ประถมศึกษาป^ที่ 5/3 

อันดับที่ 2,223 

จาก 24,394 

   

12.เด็กหญิงวีร_สิริ     ธนวิโรจน_กุล   

ประถมศึกษาป^ที่ 5/3 

อันดับที่ 712 

จาก 24,394 

   

13.เด็กหญิงวิรัลพัชร   กิตติพิบูลย_  

ประถมศึกษาป^ที่ 5/4 

อันดับที่ 493 

จาก 24,394 
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ผลการทดสอบ  TEDET 

วิชาวิทยาศาสตรb (สสวท.) 

Thailand Educational 

Development  and 

Evaluation Tests 

นานาชาติ 

(C 3) 

ชาติ 

(C 2) 

ทHองถิ่น/ภูมิภาค 

(C 1) 

14.เด็กชายเอกนิษฐ_   นุชาดี  

ประถมศึกษาป^ที่ 6/2 

อันดับที่ 4,437 

จาก 33,502 

   

15.เด็กชายป�ญณัฎ   สาวิลุน   

ประถมศึกษาป^ที่ 6/3 

อันดับที่ 2,423 

จาก 33,502 

   

16.เด็กชายธนพงศ_   โพธิเพียรทอง  

ประถมศึกษาป^ที่ 6/3 

อันดับที่ 4,966 

จาก 33,502 

   

 

17.เด็กชายอาย_ณัฐ   ทรัพย_ประดิษฐ  

ประถมศึกษาป^ที่ 6/4 

อันดับที่ 1,435 

จาก 33,502 

   

18.เด็กชายกิตติพศ    โปbสมบูรณ_   

มัธยมศึกษาป^ที่ 2/1 

อันดับที่ 862 

จาก  24,360 

   

19.เด็กชายเธียรวิชญ_   ทุBงพรหมศร ี 

มัธยมศึกษาป^ที่ 2/1 

อันดับที่ 1,095 

จาก 24,360 

   

20.เด็กชายวิชชากร  จิตรศิลป�ฉายากุล 

มัธยมศึกษาป^ที่ 3/1 

อันดับที่ 716 

จาก 24,560 

   

21.เด็กหญิงสิรินดา   ศิลปเจริญ  

มัธยมศึกษาป^ที่ 3/1 

อันดับที่ 1,041 

จาก 24,560 

   

23.เด็กชายปภังกร   ประเสริฐสุขสันต_ 

มัธยมศึกษาป^ที่ 3/2 

อันดับที่ 99 

จาก 24,560 

   

ผลการทดสอบ 	TEDET	
วิชาคณิตศาสตรT (สสวท.) 

Thailand Educational 

Development  and 

Evaluation Tests 

นานาชาติ 

(C 3) 
ชาติ 

(C 2) 

ทHองถิ่น/ภูมิภาค 

(C 1) 

1.เด็กชายณภัทร   กรรณสูต  

ประถมศึกษาป^ที่ 4/2 

อันดับที่ 641 

จาก 23,779 

   

2.เด็กชายคณิศร   ธีรพงษ_ราชสีมา   

ประถมศึกษาป^ที่ 4/2 

อันดับที่ 673 

จาก 23,779 

   

3.เด็กชายธนพงศ_   โพธิเพียรทอง  

ประถมศึกษาป^ที่ 6/3 

อันดับที่ 842 

จาก 31,735 

   

4.เด็กชายจีรวัฒน_   ลี้เกษมทรัพย_  

ประถมศึกษาป^ที่ 6/4 

อันดับที่ 148 

จาก 31,735 
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กระบวนการพัฒนาความโดดเดSนของสถานศึกษา 

    จัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร[และวิทยาศาสตร[ ท่ีเน"นพ้ืนฐานกระบวนการคิดเชิงคณิตศาสตร[และทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร[ ส+งผลให"นักเรียนมีความชำนาญมี  ความสามารถในการใช"  การคิด  เพ่ือค"นหาคำตอบ 

และแก"ป�ญหาต+าง ๆ โดยใช"ความรู"ของตนเองสะท"อนถึงความโดดเด+น ตามเอกลักษณ[ วิชาการเด+น เน"นคุณภาพผู"เรียน 
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คณะผู&จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

(Self - Assessment Report : SAR) 

ป"การศึกษา 2563 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุคนธีรวิทย> อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

ท่ีปรึกษา 

1. ผู%ช'วยศาสตราจารย0 ดร.ปรางศรี   พณิชยกุล 

2. นางสาวสายหยุด     น%อยพิทักษ0 
 

คณะผู0จัดทำ  

1. นายมนตEชัย  มั่นวศิน  ประธานและกรรมการตรวจสอบข8อมูล 

2. นางกฤษณา  มั่นวศิน  รองประธานและกรรมการตรวจสอบข8อมูล 

3. นายทินกฤต  พณิชยกุล เลขานุการและกรรมการตรวจสอบข8อมูล 

4. นางสาวทิพวรรณ จิ๋วแก8ว   หัวหน8ากลุ+มสาระการเรียนรู8ภาษาไทย 

5. นางสาวน้ำฝน  ณ   แพทยงคE  หัวหน8ากลุ+มสาระการเรียนรู8คณิตศาสตรE 

6. นายสรศักดิ ์ งามสง+า  หัวหน8ากลุ+มสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตรE 

7. นางสาวฐิติมา เนี๊ยะอั๋น  หัวหน8ากลุ+มสาระการเรียนรู8ศิลปะ 

8. นายสิทธา   ประมวลทอง  หัวหน8ากลุ+มสาระการเรียนรู8สุขศึกษาและพลศึกษา 

9. นายศุภเกียรติ   วิริภิรมยEกูล  หัวหน8ากลุ+มสาระการเรียนวิทยาศาสตรEและเทคโนโลย ี

10. นางสาวพิมพEมาส เพชรขาวช+วย  หัวหน8ากลุ+มสาระการเรียนรู8การงานพื้นฐานอาชีพ 

11. นายชรินทรE         รีนับถือ   หัวหน8ากลุ+มสาระการเรียนรู8สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

12. นางสาวอัญชล ี ศรีแก8วช+วง  หัวหน8ากลุ+มสาระการเรียนรู8ภาษาต+างประเทศ 

13.นายสมพงษE      สายน้ำผึ้ง  จัดทำรูปเล+มรายงาน SAR ของสถานศึกษา 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตลักษณ(ของโรงเรียนสุคนธีรวิทย( 

ลูกสุคน เป+นคนด ี

 เอกลักษณ(ของโรงเรียนสุคนธีรวิทย( 

วิชาการเด3น   เน4นคุณภาพผู4เรียน 

 

ปรัชญาโรงเรียนสุคนธีรวิทย( 

คุณธรรม นำวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม น4อมนำพอเพียง 

   วิสัยทัศน(โรงเรียนสุคนธีรวิทย( 

โรงเรียนสุคนธีรวิทย>มุ3งพัฒนาผู4เรียนให4มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

และทักษะที่จำเป+นแห3งศตวรรษที่ 21 เป+นคนดี มีพลานามัย บริหารจัดการศึกษา

อย3างมีประสิทธิภาพภายใต4การมีส3วนร3วม ครูเน4นผู4เรียนเป+นสำคัญ  น4อมนำหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู3สถานศึกษา 
 


