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สวนที่ 1

บทสรุปของผูบริหาร

ตอนที่ 1    ขอมูลพื้นฐาน

              โรงเรียนสุคนธีรวิทย  รหัส 1173100047 ท่ีตั้งเลขท่ี  304 หมู 8 ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 สังกัด สํานักงานคณะกรรมการสง

เสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท 034-325-782 ,034-325-783 ,      034-325-784  โทรสาร 034-325-785  E-mail:  sukhon@sukhon.ac.th ไดรับอนุญาตจัดตั้ง

 เมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 2545 เปดสอนระดับเตรียมอนุบาล ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 นักเรียน 2,060 คน บุคลากรโรงเรียน 124 คน

ตอนที่ 2    การนําเสนอผลการประเมินตนเอง

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

    มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย

โรงเรียนสุคนธีรวิทย จัดการศึกษาอยูในมาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนสุคนธีรวิทย  ปการศึกษา 2564 ระดับปฐมวัย

รายมาตรฐาน 3 มาตรฐาน ดังนี้

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของเด็ก : ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

จากการที่ครูไดจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ดาน สงผลใหเด็กมีพัฒนาการพรอมทั้ง 4 ดาน ไดแก

1) มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได ผลประเมินรอยละ 96.40  ระดับ ยอดเยี่ยม    

2) มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ผลประเมินรอยละ 96.76  ระดับ ยอดเยี่ยม    

3) มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม ผลการประเมินรอยละ 98.20  ระดับ ยอดเยี่ยม

4) มีพัฒนาการดานสติปญญาใชภาษาสื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรูได  ผลประเมินรอยละ 96.76  ระดับ ยอดเยี่ยม

  

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ : ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

ผูบริหารมีการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนสุคนธีรวิทย

โดยมีกระบวนการ ดังนี้

1) มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการเด็ก  ท้ัง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่นมีการพัฒนาหลักสูตร  สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา หลักสูตรสถานศึกษาที่

ยืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 เนนการจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมเสริมพัฒนาการเหมาะสมตามวัย  โดยไมเรงรัดวิชาการ

จัดการเรียนรูเปนหนวย ครบ 4 สาระการเรียนรู   เนนการฝกทักษะการเรียนรูผานการเลน  การลงมือปฏิบัติจริงของเด็ก ที่ตอบสนองความตองการ  ความแตกตางของ

เด็กปกติและกลุมเปาหมายเฉพาะท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชนโดยรอบโรงเรียน ระดับ ยอดเยี่ยม 

2) จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน โดยจัดใหมีครูประจําช้ันครบทุกช้ันทุกหอง ระดับ ยอดเยี่ยม 

3) สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ ผูบริหารมีการสงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ ครูเขารับการอบรมในรูปแบบออนไลน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางศักยภาพหลักสูตร10 พลังบวกสําหรับครูปฐมวัย จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรออนไลน การพัฒนาและคุมครองเด็กที่ไดรับ

ประสบการณชีวิตไมพึงประสงค จัดโดย สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล เปนตน เพื่อนําความรูที่ไดรับมาจัดประสบการณไดเหมาะสมตาม

พัฒนาการของเด็กปฐมวัยเปนรายบุคคล ระดับ ยอดเยี่ยม 

4) จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ตามมาตรการความปลอดภัย 6-6-7 เพื่อลดความเสี่ยงโควิดในสถานศึกษา จัดฉากกั้นโตะนักเรียน

เปนรายบุคคล เวนระยะหาง จัดสภาพแวดลอมที่รมรื่นสวยงาม สะอาดปลอดภัย นาอยู และจัดใหมีสื่อ เพื่อการเรียนรูของเด็กที่ปลอดภัยและเพียงพอ  ระดับ ยอดเยี่ยม

 

Page 2 of 106

mailto:sukhon@sukhon.ac.th


5) ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ ครูทําสื่อการเรียนรู ผานระบบ Course Square  ในรูปแบบคลิปวิดีโอสลับกับ

การสอนสด สามารถดูยอนหลังรวมกับผูปกครองท่ีบานไดทุกวันและผูปกครองใช LINE ติดตอครูประจําชั้นรวมมือกันจัดประสบการณใหกับเด็ก ระดับ ยอดเยี่ยม  

6) มีระบบการบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายเขามามีสวนรวมพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ไดกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณของสถานศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาท่ีสอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษาตามที่กําหนดและดําเนินการตามแผน  มีการ

ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา   มีการติดตามผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป ในระบบ E-SAR และรายงานผล

การประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัด   รายงานเสนอตอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และผูปกครองรับทราบ  นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถาน

ศึกษา   โดยผูปกครองและผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม ทั้งเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝาย ไดแก คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการรวม 4 ฝาย พอแม ผู

ปกครอง ชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของมีสวนรวมจัดการศึกษากับโรงเรียนในการรวมประชุม เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสูเด็กปฐมวัย ระดับ ยอดเยี่ยม

 

มาตรฐานที ่3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ : ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

ครูไดยึดแนวทางการจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ ชุมชนและหนวยงานที่เก่ียวของมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในการเขารวมการประชุมเพื่อพัฒนา

คุณภาพเด็กปฐมวัย

1) จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ ครูไดมีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคลจากการเรียน ON-LINE และ ON-SITE จัด

ทําแผนและใชแผนการจัดประสบการณสอนผานคลิปวิดีโอและสอนสดผาน Microsoft Teams เน่ืองจากคําสั่งปดสถานศึกษา โดยวิเคราะหมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง

ประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน ท้ังดานรางกาย ดานอารมณ-จิตใจ  ดานสังคม  ดานสติปญญา โดยไมมุงเนนการพัฒนา

ดานใดดานหนึ่งเพียงดานเดียว ระดับ ยอดเยี่ยม  

2) สรางโอกาสใหเด็กทุกคนไดรับประสบการณตรงเลนและปฏิบัติอยางมีความสุข โดยครูจัดประสบการณที่เชื่อมโยงกับประสบการณเดิมดวยการสอนสดเห็นหนา ถาม -

ตอบและเสริมดวยคลิปวิดีโอ เนนจัดการเรียนการสอนใหเด็กไดรับประสบการณตรงโดยมีผูปกครองรวมใหคําแนะนําเด็กขณะปฏิบัติกิจกรรมตางๆอยูที่บานทําใหเด็กมี

ความสุข สนุกสนาน เชน การทดลอง การสังเกต การสํารวจ การทํางานศิลปะสรางสรรค พรอมทั้งนําเสนอผลงานของตนเองการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ

กิจกรรมCooking เปนตน ระดับ ยอดเยี่ยม  

3) ครูใหเด็กไดเลนตามมุมเสริมประสบการณเลนเครื่องเลนสนามและปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ เชน การทดลอง  การสังเกต การสํารวจ  การทําศิลปะสรางสรรค  พรอมทั้งนํา

เสนอผลงานของตนเอง การเรียนรูนอกสถานที่ (ทัศนศึกษาแหลงการเรียนรู) รูปแบบON-LINE ผูบริหารมีการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรูของครูรูปแบบ ON-

LINEและON-SITE อยางตอเนื่อง    สรางบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรูใชสื่อท่ีเหมาะสม ครูจัดการเรียนรูโดยคํานึงถึงสายตาเด็กที่ตองจองคอมพิวเตอร หรือโทรศัพทเปน

เวลานาน โดยแทรกกิจกรรมใหเด็กไดลงมือปฏิบัติจริง ระดับ ยอดเยี่ยม  

4) ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก โรงเรียนจัดโครงการสงเสริมการประเมิน

พัฒนาเด็กตามสภาพจริง ครูทุกคนประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล   โดยการสังเกต สัมภาษณ สอบถาม บันทึกคําพูดเด็ก ตรวจสอบผลงานที่เกิดจากความคิด

สรางสรรค   จินตนาการที่ครอบคลุมพัฒนาการเด็กท้ัง 4 ดาน ครูจัดทําเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็ก  โดยครูวิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็กแตละดาน  สงผล

การประเมินใหผูปกครองและนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาเด็กจัดประสบการณใหเด็กตอไป มีการประชุมออนไลนกับทางผูปกครอง ใหผูปกครองสนทนากับครู

ประจําช้ันผานLINE แลกเปลี่ยนเรียนรูเร่ืองการเตรียมความพรอมท่ีเด็กจะมาโรงเรียน ระดับ ยอดเยี่ยม

 มาตรฐานที่ 4  การสงเสริมอัตลักษณและเอกลักษณของโรงเรียนใหโดดเดน : ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

โรงเรียนไดกําหนดอัตลักษณของเด็กปฐมวัย “ไหวสวย รูหนาท่ี”และเอกลักษณของโรงเรียน “วิชาการเดน เนนคุณภาพผูเรียน” ที่สนองตอปรัชญา วิสัยทัศนของโรงเรียน

โครงการเด็กดีมีคุณธรรมงามอยางไทย และโครงการลูกเสือ- เนตรนารี บีเวอร  เพื่อปลูกฝงใหเด็กมีระเบียบวินัย  รูจักหนาที่  เสียสละ รูจักแบงปนและชวยเหลือตนเองมี

ความรับผิดชอบ รูจักการรอคอย มีจิตสาธารณะ มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน การไหว การยิ้มทักทาย และมีสัมมาคารวะตอผูใหญ ทางโรงเรียนไดตระหนักถึงความ

สําคัญของพฤติกรรมเด็กในดานตาง ๆ   ผลการดําเนินงาน เด็ก  278  คน  คิดเปนรอยละ  100  มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน การไหว การยิ้มทักทาย และมีสัมมา

คารวะกับผูใหญ   เด็ก 278 คน คิดเปนรอยละ 100 รูหนาท่ีและมีระเบียบมีวินัยในตนเอง จนกลายเปนอัตลักษณของเด็กที่เห็นไดชัดเจน  รูหนาที่และมีระเบียบมีวินัยใน

ตนเอง จนกลายเปนอัตลักษณของเด็กท่ีเห็นไดชัดเจน 

มาตรฐานที่  5   การสงเสริมนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที ่21 : ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

โรงเรียนจัดโครงการพิเศษสนองตอนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี21ไดแก โครงการสงเสริมทักษะการอาน กิจกรรมอานบัญชีคําพื้นฐาน โครงการศักยภาพเด็ก

กิจกรรมหนูนอยนักอาน และผลสําเร็จของโครงการพิเศษสนองตอนโยบายการปฏิรูปการศึกษาปฐมวัยในศตวรรษที่21บรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ

เด็กอนุบาล จํานวน 278 คน  คิดเปนรอยละ 100 สามารถอานคําบัญชีพื้นฐานไดถูกตองชัดเจน มีความมั่นใจ กลาแสดงออก ในการอานมากยิ่งขึ้น เด็กอนุบาล 278 คน

คิดเปนรอยละ 99.99 ชอบอานนิทานประกอบภาพท่ีมีสีสันสะดุดสายตาและสามารถเลาเรื่องพรอมแสดงทาทางประกอบในเรื่องที่ตนเองอานได

 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

โรงเรียนสุคนธีรวิทย จัดการศึกษาอยูในมาตรฐานการศึกษามีคุณภาพระดับยอดเยี่ยม ผลจัดการศึกษาของโรงเรียนสุคนธีรวิทย ของปการศึกษา 2564 ระดับขั้นพ้ืนฐาน

รายมาตรฐาน 3 มาตรฐาน ดังนี้

่ ่
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มาตรฐานที่  1  คุณภาพของนักเรียน :  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  โดยครูจัดกิจกรรมการเรียนรูในแบบออนไลนการสอนสด ผานระบบMicrosoft Teams  มีการประเมินความสามารถในการอาน

การเขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณ  ตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนดในแตละระดับช้ัน นักเรียนมีความสามารถในการอาน  การเขียน  การสื่อสาร  และการคิด

คํานวณ  ระดับยอดเยี่ยม   มีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดอยางมีวิจารณญาณ  อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแกปญหา ระดับยอดเยี่ยม  มี

ความสามารถในการสรางนวัตกรรม  ระดับดีเลิศ   มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรูการ

สื่อสาร การทํางานอยางสรางสรรค และมีคุณธรรม  ระดับยอดเยี่ยม   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา นักเรียนบรรลุและมีความกาวหนาในการเรียน

รู ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในดานความรู ความเขาใจ ทักษะ กระบวนการตาง ๆ รวมทั้งมีความกาวหนาในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอ

บอื่นๆ ระดับดีเลิศ  มีความรู  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ นักเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพรอมที่จะศึกษาตอในระดับชั้นที่สูงขึ้น

การทํางานหรืองานอาชีพ  ระดับยอดเยี่ยม    นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและคานิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษากําหนด  มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถาน

ศึกษากําหนด มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีคานิยมและจิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม ระดับยอด

เยี่ยม   มีความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย เห็นคุณคาของความเปนไทย มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปญญาไทย ระดับยอด

เยี่ยม    การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย นักเรียนสามารถอยูรวมกันบนความแตกตาง ระหวางบุคคลในดาน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา

วัฒนธรรม ประเพณี ระดับยอดเยี่ยม  มีสุขภาวะทางรางกาย  และจิตสังคม  นักเรียนรูจักรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ และสังคม แสดงออกอยางเหมาะสมใน

แตละชวงวัยสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข เขาใจผูอื่น ไมมีความขัดแยงกับผูอื่น ระดับยอดเยี่ยม

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ : ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

โรงเรียนสุคนธีรวิทย  มีการกําหนดเปาหมาย  วิสัยทัศน และพันธกิจ ไวอยางชัดเจน สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา   ความตองการของ  ชุมชน  ทองถิ่น

วัตถุประสงคของแผนการศึกษาแหงชาติ นโยบายของรัฐบาลและของตนสังกัด  รวมท้ังทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม  ระดับยอดเยี่ยม  มีระบบบริหารจัดการ

คุณภาพของสถานศึกษา เปดโอกาสใหผูท่ีเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา  ระดับยอดเยี่ยม   มี

การดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพนักเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย  ระดับยอดเยี่ยม  ผูบริหารมีการสงเสริมใหครูและบุคลากร

มีความเช่ียวชาญทางดานวิชาชีพ  ระดับยอดเยี่ยม  ท้ังจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม  พรอมจัด

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ระดับยอดเยี่ยม

    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ: ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

        โรงเรียนสุคนธีรวิทยมีครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย  รวมครูจํานวน 94 คน  คิดเปนรอยละ 100 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียน

รูตัวช้ีวัด  ของหลักสตูรสถานศึกษาที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรูโดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง     มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง  มีรูปแบบ

การจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มีความจําเปน  และตองการความชวยเหลือพิเศษ  ผูเรียนไดรับการฝกทักษะแสดงออก  แสดงความคิดเห็น  สรุปองคความรู  นําเสนอ

ผลงาน  และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได  ระดับยอดเยี่ยม    ครูจํานวน  94  คน  คิดเปนรอยละ  100  ครูมีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่

เอ้ือตอการเรียนรู  ระดับยอดเยี่ยม  ครูจํานวน  94  คน  คิดเปนรอยละ  100  ใชสื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู  รวมทั้งภูมิปญญา

ทองถ่ินมาใชในการจัดการเรียนรู  สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อท่ีหลากหลาย  ระดับยอดเยี่ยม   ครูจํานวน  94  คน  คิดเปนรอยละ  100 

มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก  ใหนักเรียนรักครู  ครูรักนักเรียน และนักเรียนรักนักเรียน นักเรียนรักที่จะเรียนรู  สามารถเรียนรูรวม

กันอยางมีความสุข  ระดับยอดเยี่ยม  ครูจํานวน 94  คน  คิดเปนรอยละ  100  มีการตรวจสอบและประเมินนักเรียนอยางเปนระบบ  และนําผลมาพัฒนานักเรียน  โดย

ใชเคร่ืองมือและวิธีการวัดและประเมินผล ที่เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู และใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียนเพื่อนําไปใชพัฒนาการเรียนรู  ระดับยอดเยี่ยม 

ครูจํานวน 94  คน  คิดเปนรอยละ 100  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และใชขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู โดยครูและผูมีสวนเกี่ยวของรวมกัน

แลกเปล่ียนความรูจากกิจกรรมปฐมนิเทศผูปกครองออนไลนMicrosoft Teams และผูปกครองไดพบครูประชั้นทุกหองเรียน ในรูปอออนไลนแบบรายหอง ระดับยอด

เยี่ยม  

มาตรฐานที่ 4  สงเสริมอัตลักษณและเอกลักษณของโรงเรียนที่โดดเดน : ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

          โรงเรียนสุคนธีรวิทย  มีการสงเสริมอัตลักษณและเอกลักษณท่ีโดดเดน โดยสงเสริมใหนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตสํานึกที่ดี  ระดับยอดเยี่ยม  สงเสริม

ใหนักเรียนรูหนาท่ี  มีระเบียบวินัย  ทั้งตอตนเองและคนอื่น  ระดับยอดเยี่ยม  นักเรียนปฏิบัติประจําเปนนิสัย จนเกิดเปนอัตลักษณของนักเรียน คือ  “ลูกสุคน  เปนคน

ดี”  จากการดําเนินงาน นักเรียน 2,060 คน คิดเปนรอยละ100 มีระเบียบวินัยเห็นไดชัดเจนจนกลายเปนอัตลักษณที่โดดเดน  สงเสริมใหนักเรียนแตงกายดวยเครื่องแบบ

นักเรียนและเคร่ืองแบบลูกเสือ ตามฟอรมของโรงเรียนแสดงความมีคุณภาพของผูเรียน ระดับยอดเยี่ยม   จนเกิดเปนเอกลักษณของโรงเรียน คือ “วิชาการเดน เนน

คุณภาพผูเรียน”และไดดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่สนองตอปรัชญา วิสัยทัศนของโรงเรียนสุคนธีรวิทย   “มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและทักษะที่

จําเปนแหงศตวรรษที่ 21 เปนคนดี วิถีลูกเสือ มีพลานามัย บริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพภายใตการมีสวนรวมครูเนนผูเรียนเปนสําคัญ  นอมนําหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา” สงผลใหบรรลุผลตามท่ีไดกําหนดไว ระดับยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 5  การสงเสริมนโยบายปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 : ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

   โรงเรียนสุคนธีรวิทยไดสงเสริมนโยบายปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โดยจัดโครงการกิจกรรมที่สงเสริมตามนโยบาย สงผลใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเองใน

โครงการสถานศึกษาพอเพียง ระดับยอดเยี่ยม รูจักรักษาสุขภาพของตนเองไมยุงเกี่ยวกับสิ่งเสพติด ระดับยอดเยี่ยม รวมรณรงคตอตานสิ่งเสพติด ระดับยอดเยี่ยม

่
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และโครงการพิเศษสนองตอนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 บรรลุผลตามท่ีกําหนดไว ระดับยอดเยี่ยม

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐาน

โรงเรียน (School Name) : สุคนธีรวิทย

ประเภทโรงเรียน (School Type) : ในระบบ (สามัญปกติ)

รหัสโรงเรียน : 1173100047

ที่อยู (Address) : 304 อาคาร (Bldg) : -

หมูที่ (Village No.) : 8 ตรอก (Alley) : -

ซอย (Lane) : - ถนน (Street) : สามพราน 13

ตําบล/แขวง (Sub-district) : สามพราน เขต/อําเภอ (District) : สามพราน

จังหวัด (Province) : นครปฐม รหัสไปรษณีย (Post Code) : 73110

โทรศัพท (Tel.) : 034-325-782-5 โทรสาร (Fax.) : 034-325-785

อีเมล (E-mail) : sukhon@sukhon.ac.th

เว็บไซต (Website) : http://www.sukhon.ac.th/

ไลน (Line) : - เฟซบุก (Facebook) : -

ระดับท่ีเปดสอน

ปกติ (สามัญศึกษา) : เตรียมอนุบาล, กอนประถมศึกษา, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนตน, มัธยมศึกษาตอนปลาย
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ตอนท่ี 2 การนําเสนอผลการประเมินตนเอง

ระดับปฐมวัย

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 4 สงเสริมอัตลักษณและเอกลักษณของโรงเรียนสุคนธีรวิทยใหโดดเดน ยอดเยี่ยม

สงเสริมอัตลักษณและเอกลักษณ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 5 สงเสริมนโยบายการปฏิรูปการศึกษาปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ยอดเยี่ยม

สงเสริมนโยบายการปฏิรูปการศึกษาปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของเด็ก

1) บันทึกนํ้าหนัก สวนสูง และบันทึกประเมินพัฒนาการในสมุดบันทึกผลการประเมินพัฒนาการ ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

พ.ศ. 2560

2) แฟมผลงานเด็ก จากการเรียนรู ในรูแบบ ON – LINEและON - SITE

3) ผลงานของเด็ก เชน โครงการ / กิจกรรม และผลงานนักเรียน
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4) แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียนปฐมวัย

          - แบบบันทึกพฤติกรรมมารยาทในการรับประทานอาหาร

          - แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน

          - แบบบันทึกพฤติกรรมเด็กดีมีคุณธรรม

           - แบบบันทึกพฤติกรรมมุมเสริมประสบการณ

5) บัญชีเรียกชื่อและสมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียน (อบ.1 - อบ.3)

6) สมุดรายงานประจําตัวนักเรียน

7) วิจัยในช้ันเรียน

8) สมุดบันทึกการด่ืมนม

9) แผนการจัดประสบการณการเรียนรู

10) แบบบันทึกพฤติกรรมสงมอบนักเรียน

11) รูปภาพเด็กขณะทํากิจกรรมตางๆ       

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

1) หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2562 ฉบับปรับปรุง

2) สื่อคลิปวิดีโอ ผานระบบ Course Square และการสอนสด Microsoft Teams

3) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสามป

4) แผนปฏิบัติการประจําป

5) รายงานผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมของโรงเรียน

6) โครงสรางการบริหารงานของโรงเรียน

7) วาระการประชุมและรายงานการประชุม

8) หนังสือใหความเห็นชอบของคณะกรรมการโรงเรียน

9) รายงานผลการประเมินตนเอง ผานระบบ E-SAR ทุกปการศึกษา

10) ปฏิทินปฏิบัติงานรายปของบุคลากร

11) เคร่ืองมือการประเมินภายในระดับการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ

12) คําสั่งของโรงเรียน และ หนังสือเชิญวิทยากรภูมิปญญาทองถิ่น

13) สภาพแวดลอมในโรงเรียน

14) รางวัล/ ถวยรางวัลและเกียรติบัตร

15) จดหมายขาวประชาสัมพันธตางๆ / ปฏิทินประจําเดือน ผานทาง Facebook ของโรงเรียน

 มาตรฐานที ่3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ     

1) แผนการจัดประสบการณตามอายุเด็ก

2) หองศูนยส่ือ / หองถายทอดสดการสอนออนไลน

3) สภาพแวดลอมในหองเรียน

4) เกียรติบัตร / ของรางวัล

5) บันทึกการอบรมแบบ ON-LINEและON-SITE

6) บันทึกช่ัวโมงการอบรม 20 ช่ัวโมงขึ้นไป ของคุรุสภาท่ีสามารถเก็บช่ัวโมงใชตอใบประกอบวิชาชีครู

7) สื่อท่ีครูผลิต (คลิปวิดีโอ / ชิ้นงาน / การประกอบอาหาร)

มาตรฐานที่  4  การสงเสริมอัตลักษณและเอกลักษณของโรงเรียนสุคนธีรวิทยใหโดดเดน

1) แผนปฏิบัติการประจําป 2564

2) รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน

มาตรฐานที่  5  การสงเสริมนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 21

1) แผนปฏิบัติการประจําป 2564

2) รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน  

่
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นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี 

โรงเรียนจัดโครงการสนุกคิดกับสะเต็ม (STEM Education) บูรณาการออนไลน Microsoft Teams กระตุนความสนใจในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ รอบตัวอยางหลากหลาย มี

การซักถามอยางตั้งใจ ทําใหเด็กเกิดการเรียนรูและสามารถสงเสริมใหเด็ก มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งตาง ๆ นําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได มีทักษะการสังเกต 

สํารวจ สืบคน เปรียบเทียบจากประสบการณตรง   มีทักษะทางดานภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย รวมทั้งผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรอยาง

สมบูรณ ตลอดจนมีเจตคติท่ีดีและเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคในการออกแบบช้ินงานของตนเอง

ความโดดเดนของสถานศึกษา

   โรงเรียนไดกําหนดอัตลักษณของเด็ก“ไหวสวย รูหนาท่ี” เอกลักษณของโรงเรียน “วิชาการเดน เนนคุณภาพผูเรียน” ที่สนองตอปรัชญา วิสัยทัศนของโรงเรียนโครงการ

เด็กดีมีคุณธรรมงามอยางไทยและโครงการลูกเสือ- เนตรนารี บีเวอร  เพื่อปลูกฝงใหเด็กมีระเบียบวินัย รูจักหนาที่และชวยเหลือตนเอง  มีความรับผิดชอบ รูจักการรอคอย

มีจิตสาธารณะ มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน การไหว การยิ้มทักทาย และมีสัมมาคารวะตอผูใหญ ทางโรงเรียนไดตระหนักถึงความสําคัญของพฤติกรรมเด็กในดานตาง

ๆ ผลการดําเนินงานเด็ก 278  คน  คิดเปนรอยละ100   มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน การไหว การยิ้มทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผูใหญ เด็ก 278 คน คิดเปนรอย

ละ 100   รูหนาที่และมีระเบียบมีวินัยในตนเอง จนกลายเปนอัตลักษณของเด็กท่ีเห็นไดชัดเจน เปนแบบอยางที่ดีใหกับโรงเรียนอื่นๆได

โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

      6.1 การปลูกฝงความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกตองผานกระบวนการลูกเสือ - เนตรนารี

      6.2 การจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการคิดวิเคราะหดวยวิธีการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนมีสวนรวมและมีปฏิสัมพันธกับกิจกรรม Active Learning               

                            

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดระดับคุณภาพที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

แผนปฏิบัติงานท่ี1  สงเสริมพัฒนาการในการจัดกิจกรรมCodingและจินตคณิตเบื้องตน

แผนปฏิบัติงานท่ี2 พัฒนาเด็กใหมีทักษะตามหลักสูตรการศึกษานําไปสูการแขงขันได

แผนปฏิบัติงานท่ี3 พัฒนาการเรียนการสอนออนไลนCourse Square แบบคลิปวิดีโอ เปนMicrosoft  Teams แบบสอนสด เห็นหนา ถาม - ตอบได เปนการเสริมสราง

การเรียนรู

แผนปฏิบัติการที่4 สงเสริมการจัดประสบการณการเรียนรูระดับปฐมวัย Best Practices และบานนักวิทยาศาสตรนอย

 

 

                                                                             ลงนาม  

                                                                                          ( นายมนตชัย  มั่นวศิน ) 

                                                                                       ผูอํานวยการโรงเรียนสุคนธีรวิทย

                                                                                          วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

                                                                                         

4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : สนุกคิดกับสะเต็ม บูรณาการออนไลน

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

- การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ (Speech) หลักสูตรสามัญ

- การแขงขันสรางภาพ  ดวยการฉีก  ตัด  ปะ กระดาษ

6. โรงเรียนดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
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- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแล

สุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิด

วิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ ยอดเยี่ยม

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ยอดเยี่ยม

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ยอดเยี่ยม

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ยอดเยี่ยม

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 4 สงเสริมอัตลักษณและเอกลักษณของโรงเรียนที่โดดเดน ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

การสงเสริมอัตลักษณและเอกลักษณของโรงเรียนใหโดดเดน ยอดเยี่ยม
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มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 5 การสงเสริมนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่21 ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

การสงเสริมนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่21 ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพ้ืนฐาน ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

  2.1 มาตรฐานที่  1

2.1.1) สมุดบันทึกการอานและสรุปผลการเขาใชระบบการยืม - คืนหนังสือผาน Application หองสมุด 4.0

2.1.2) ผลงานของนักเรียนดานวิชาการ ดานกีฬา ดานศิลปะ เปนตน ถวยรางวัล เหรียญรางวัลและเกียรติบัตร จากการแขงขันรูปแบบON-LINEและON-SITE ตาม

มาตรการของผูจัดการแขงขัน

2.1.3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสาระฯ ของโรงเรียนสุคนธีรวิทย

2.1.4) รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (RT /NT /O-NET) 2564

2.1.5) แบบทดสอบตาง ๆ และแบบทดสอบการอาน คิด วิเคราะห

2.1.6) แบบฝกตาง ๆ

2.1.7) แบบสรุปผลการประเมินทักษะความสามารถในการอาน การเขียน ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

2.1.8) สมุดบันทึกการตรวจสุขภาพของนักเรียนและรายงานผลการตรวจสุขภาพของนักเรียนทุกคนบันทึกสถิติสําหรับหองพยาบาลและรายงานการตรวจสารเสพติด

2.1.9) แบบสรุปผลการประเมินสมรรถนะดานความสามารถในการสื่อสาร

2.1.10) แบบการวัดและประเมินผลผูเรียนทุกระดับช้ันในการทําโครงงาน

2.1.11) แบบบันทึกขอมูลดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู ปการศึกษา 2564

2.1.12) แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของโรงเรียน ปการศึกษา 2564

2.1.13) แบบรายงานการเขาระบบWi - FI โดยใชรหัสสวนตัวของนักเรียน ในการสืบคนและการเรียนในหองคอมพิวเตอร ตามมาตรการ SANDBOX SAFETY ZONE IN

SCHOOL เปดเรียนมั่นใจ ปลอดภัยไรโควิด ๑๙ ในสถานศึกษา

2.1.14) แบบรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก  :  ผลการตรวจเยี่ยมภายใตสถานการณCOVID – 19 การตรวจเยี่ยมผานทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

2.1.15) ประกาศนียบัตรยกยอง ช่ืนชม เปนแบบอยางท่ีดีในการจัดการศึกษาในระบบE-SARตามกําหนดเวลา จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

 

      2.2 มาตรฐานที่ 2 

                    2.2.1) หลักสูตรสถานศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2561   

                    2.2.2) สื่อและสื่อเทคโนโลย ีท่ีรวบรวมไวในระบบ Microsoft Teams

                    2.2.3) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสามป 

                    2.2.4) แผนปฏิบัติการประจําป  

                    2.2.5) รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน  

                    2.2.6) โครงสรางการบริหารงานของโรงเรียน

                    2.2.7) วาระการประชุม และรายงานการประชุม

                    2.2.8) หนังสือใหความเห็นชอบของคณะกรรมการโรงเรียน  

                    2.2.9) รายงานผลการประเมินตนเอง ผานระบบE-SAR ปการศึกษา2563 ปการศึกษา2564

                    2.2.10) ปฏิทินปฏิบัติงาน

                    2.2.11) เครื่องมือการประเมินภายในระดับขั้นพ้ืนฐาน ตามมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ

                    2.2.12) คําสั่งของโรงเรียน

                    2.2.13) หนังสือเชิญวิทยากรภูมิปญญาทองถิ่น
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                    2.2.14) สภาพแวดลอมในโรงเรียน

                    2.2.15) โลรางวัล  ถวยรางวัล  และเกียรติบัตร

                   2..2.16) แฟมสะสมผลงานครู Portfolio

                   2.2.17) แบบรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการตรวจเยี่ยมภายใตสถานการณCOVID – 19 การตรวจเยี่ยมผานทางระบบวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

                   2.2.18) ประกาศนียบัตรยกยอง ช่ืนชม เปนแบบอยางที่ดีในการจัดการศึกษาในระบบE-SARตามกําหนดเวลาจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ

ศึกษาเอกชน

      2.3 มาตรฐานที่ 3 

                    2.3.1) แผนการจัดการเรียนรู 

                    2.3.2) วิจัยในช้ันเรียน

                    2.3.3) สภาพแวดลอมในหองเรียน

                    2.3.4) เกียรติบัตร

                    2.3.5) สื่อท่ีครูผลิต

                    2.3.6) ใบงาน  ใบความรู  

                    2.3.7) บันทึกหลังการสอน

                    2.3.8) แบบสรุปนิเทศการสอน

                    2.3.9) เอกสารการเก็บคะแนน ปพ.5

                    2.3.10) แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียนเปนรายบุคล

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

                    2.3.12) แบบรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก  :   ผลการตรวจเยี่ยมภายใตสถานการณCOVID – 19 การตรวจเยี่ยมผานทางระบบวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

                     2.3.13) ประกาศนียบัตรยกยอง ช่ืนชม เปนแบบอยางท่ีดีในการจัดการศึกษาในระบบ E-SARตามกําหนดเวลา จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ

ศึกษาเอกชน

    2.4 มาตรฐานที่  4  สงเสริมอัตลักษณและเอกลักษณของโรงเรียนที่โดดเดน

                    2.4.1) แผนปฏิบัติการประจําป

                     2.4.2) รายงานผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมของโรงเรียน

                     2.4.3) รูปภาพนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรมและกิจวัตรประจําวัน

                     2.4.5) แฟมเอกสารโครงการสถานพอเพียงระดับประเทศ

                     2.4.6) แฟมเอกสารโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือระดับจังหวัดนครปฐม

       2.5 มาตรฐานที่  5 การสงเสริมนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21

                    2.5.1) แผนปฏิบัติการประจําป

                    2.5.2) รายงานผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมของโรงเรียน

                    2.5.3) หนังสือความรวมมือทางวิชาการ รวมกับ โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จ.นครปฐม  มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม   มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร กําแพงแสน จ.นครปฐม มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม

นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี

         โรงเรียนสุคนธีรวิทยไดจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เพื่อแกปญหานักเรียนที่มีผลการสอบโอเน็ตตํ่ากวาระดับประเทศและยกระดับผลสัมฤทธิ์ ดาน

การอาน การเขียน ทักษะการคิดคํานวณ รายวิชคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สงผลใหการเรียนของปการศึกษา

2564  นักเรียนมีผลทดสอบโอเน็ตสูงกวาระดับประเทศ  

ความโดดเดนของสถานศึกษา

5.1 โรงเรียนสุคนธีรวิทย ไดสงเสริมใหนักเรียน มีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเองในดานตาง ๆ จนเกิดเปนอัตลักษณของนักเรียน คือ “ลูกสุคน เปนคนดี” และ

เอกลักษณของโรงเรียน คือ“วิชาการเดน เนนคุณภาพผูเรียน”ท่ีสนองตอปรัชญา วิสัยทัศนของโรงเรียนบรรลุผลตามที่กําหนดไว ไดรับรางวัลสิ่งประดิษฐหุนยนตขั้นพื้นฐาน

Coding โครงการสถานศึกษาพอเพียง ระดับประเทศ การจัดการเรียนการสอนMINI-EP หองเรียนอัจฉริยภาพSmart Classroom   จากการตรวจเยี่ยมผานทางระบบวิธี

การทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งโรงเรียนสุคนธีรวิทยไดรับการรับรองจาก สมศ. ในการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2564 – 2568) ระดับคุณภาพยอดเยี่ยมทุกมาตรฐาน    
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นักเรียนทุกคนแตงกายดวยชุดนักเรียนดวยความเปนระเบียบเรียบรอย นักเรียนหญิงผูกโบวสีขาว เขารวมกิจกรรมปฏิบัติธรรม ทุกเชานักเรียนรองเพลงชาติไทย นอบนอม

ดวยการกลาวคําบูชาพระรัตนตรัยและทองคาถาบูชาองคหลวงพอวัดไรขิง เปนศูนยรวมใจและยึดเหนี่ยวจิตใจของครู นักเรียน ผูปกครองและชุมชน ในการกระทําความดี

เปนคนดีตอสังคม จนเปนอัตลักษณของนักเรียนและเอกลักษณของโรงเรียนสุคนธีรวิทย

5.2 โรงเรียนสุคนธีรวิทยสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี โดยจัดโครงการสงเสริมการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสงเสริมให

นักเรียนมีทักษะใชเทคโนโลยีสรางผลงานจากการใชโปรแกรมตกแตงตางๆ ได  มีผลงานแสดงเทคโนโลยีในรูปแบบหุนยนตบังคับมือ เรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ ซึ่งครูคอย

ใหคําแนะนําท้ังทฤษฎีและปฏิบัตินักเรียนสามารถพัฒนาตนเองและสังคมในดานเทคโนโลยี อยางสรางสรรคและมีคุณธรรม  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู

เรียน กิจกรรมติว RT, NT ,O-NET ผลการทดสอบสูงกวาระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ   กิจกรรมติวแขงขันวิชาการภายนอกโรงเรียน

ผานMicrosoft Teams เปนการเตรียมความพรอมดานวิชาการ นักเรียนมีผลการทดสอบ(TEDET) Thailand Educational Development  and Evaluation Tests

ในวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (สสวท.) ไดรับรางวัลเหรียญเงินและรางวัลชมเชยระดับประเทศ การแขงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ วิชาคณิตศาสตรและวิชา

วิทยาศาสตร เหรียญทอง เหรียญเงินระดับจังหวัด จากการดําเนินงานของโรงเรียนสุคนธีรวิทย สงผลใหเกิดความโดดเดนที่สงผลคุณภาพที่ดีตอสถานศึกษา

  โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

        6.1 การปลูกฝงความมีระเบียบวินัย ทัศนคติท่ีถูกตองผานกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

        6.2 การจัดการเรียนรูเพ่ือสรางทักษะพ้ืนฐานท่ีเชื่อมโยงสูการสรางอาชีพและการมีงานทํา

        6.3 การจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมการคิดวิเคราะหดวยวิธีการ Active Learning

        6.4 การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเปนขั้นตอน (Coding)

        6.5  การพัฒนาครูใหมีความชํานาญในการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร(Coding)

        6.6  การจัดการเรียนรูดวย STEM Education

                6.6.1 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM  Education

                6.6.2 สถานศึกษามีนวัตกรรมจากการเรียนรูตามแนวทาง STEM Education

        6.7 การเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือใชในการสื่อสารและเพิ่มทักษะสําหรับใชในการประกอบอาชีพ

        6.8 การสงเสริมทักษะการอาน เขียนภาษาไทยเพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการเรียนรูภาษาอื่น

        6.9 การใชดิจิทัลแพลตฟอรมเพื่อการเรียนรูหรือสรางอาชีพ

 

 

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดระดับคุณภาพที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

แผนปฏิบัติงานท่ี1   สงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนมี เกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ 1.ความสามารถในการสื่อสาร 2.ความสามารถในการคิด  3.ความสามารถในการแก

ปญหา4.ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 5.ความสามารถในการใชเทคโนโลยี

แผนปฏิบัติงานท่ี2   สงเสริมและพัฒนานักเรียนใหมีทักษะการคิด ดวยจินตคณิต

แผนปฏิบัติงานท่ี3   สงเสริมและพัฒนาใหนักเรียนระดับช้ัน ป.6 ม.3 และม.6 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ทุกกลุมสาระการเรียนสูงกวาเกณฑดวยการ

วิเคราะหผลการสอบจากผลคะแนน

แผนปฏิบัติงานท่ี4 สงเสริมใหครูพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ ดวยCEFR รวมกับ สถาบันQQ English เมืองเซบู ประเทศฟลิปปนส ในรูปแบบการเรียนออนไลนแบบกลุม

และรายบุคคล

แผนปฏิบัติงานท่ี5 สงเสริมใหครูพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับนโยบายปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่สําคัญ 3 ดาน 1.การปฏิรูปครู ผู

บริหาร 2.การปฏิรูปหลักสูตรการสอนและการวัดผล 3.การปฏิรูป โครงสรางการบริหารจัดการ

 

 

(นายมนตชัย  มั่นวศิน)

ผูอํานวยการโรงเรียนสุคนธีรวิทย

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565
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4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : สถานศึกษาพอเพียง

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : การจัดการเรียนการสอนMINI-EP

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : หองเรียนอัจฉริยภาพSmart Classroom

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : หองเรียนอัจฉริยภาพSmart Classroom

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

- การแขงขันเคมีโอลิมปกระดับชาติ คร้ังท่ี 17

- การแขงขันฟสิกสโอลิมปกระดับชาติ ครั้งท่ี 20

- การแขงขัน First Lego League Thailand Online

- การแขงขันหุนยนต ชิงแชมปโลก World Robot Olympiad 2021 (แบบออนไลน)

- การประกวดคลิปวิดีโอ เผยแพรความรู ดานการเมืองการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย

- โครงการประเมินและพัฒนาสูความเปนเลิศ ทางวิทยาศาสตร (TEDET)

- โครงการประเมินและพัฒนาสูความเปนเลิศ ทางคณิตศาสตร (TEDET)

- การแขงขันกอลฟWinner class B-girlและรายการ Junior Golf Tour

- การแขงขันวายนํ้า ชิงแชมปประเทศไทย

- การแขงขัน ชิงแชมปโลก เทควันโดพุมเซ (ทารํา) แบบออนไลน (World Championship 2021)

- การแขงขัน เลานิทาน (Story Telling)

6. โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแล

สุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิด

วิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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(........MONCHAI MONWASIN........)

ตําแหนง ผูอํานวยการ

ลงชื่อ........................................
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สวนที่ 2 : ขอมูลพื้นฐาน

1. โรงเรียน (School Name) : สุคนธีรวิทย (-)

รหัสโรงเรียน : 1173100047

ที่อยู (Address) : 304 อาคาร (Bldg) : -

หมูที่ (Village No.) : 8 ตรอก (Alley) : -

ซอย (Lane) : - ถนน (Street) : สามพราน 13

ตําบล/แขวง (Sub-district) : สามพราน เขต/อําเภอ (District) : สามพราน

จังหวัด (Province) : นครปฐม รหัสไปรษณีย (Post Code) : 73110

โทรศัพท (Tel.) : 034-325-782-5 โทรสาร (Fax.) : 034-325-785

อีเมล (E-mail) : sukhon@sukhon.ac.th

เว็บไซต (Website) : http://www.sukhon.ac.th/

ไลน (Line) : - เฟซบุก (Facebook) : -

2. ระดับที่เปดสอน

ปกติ (สามัญศึกษา): : เตรียมอนุบาล, กอนประถมศึกษา, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนตน, มัธยมศึกษาตอนปลาย
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3. ขอมูลพ้ืนฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ปรัชญา

คุณธรรม นําวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม นอมนําพอเพียง

วิสัยทัศน

โรงเรียนสุคนธีรวิทย  มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและทักษะที่จําเปนแหงศตวรรษที่ ๒๑ เปนคนดีวิถีลูกเสือ มีพลานามัยบริหารจัดการศึกษา

อยางมีประสิทธิภาพ   ภายใตการมีสวนรวม   ครูเนนผูเรียนเปนสําคัญนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา

พันธกิจ

ระดับการศึกษาปฐมวัย

1. สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ดาน ท่ีเหมาะสม

2. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยใหมีความทันสมัย สอดคลองกับสาระการเรียนรู 4 สาระการเรียนรู  และบริบทของทองถ่ิน

3. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยใหมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

4. จัดใหมีระบบบริหารคุณภาพ  สงเสริมการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของและสานสัมพันธชุมชน

5. สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนเด็กเปนสําคัญ

6. สงเสริมเอกลักษณและอัตลักษณของโรงเรียนใหโดดเดน

7. พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางนโยบายการปฏิรูปการศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. สงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ

2. สงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ คิดเห็นและแกปญหา

3. สงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม

4. สงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5. สงเสริมใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

6. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด

7. สงเสริมใหผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย

8. สงเสริมใหผูเรียนยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย

9. สงเสริมใหผูเรียนมีสุขภาวะทางกายและจิตสังคม

10. สงเสริมใหโรงเรียนมีเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจที่โรงเรียนกําหนดและมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ

11. สงเสริมใหโรงเรียนมีการดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา

12. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

13. พัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรู

14. สงเสริมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู

15. สงเสริมใหครูจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิต

16. สงเสริมใหครูใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู

17. สงเสริมใหครูตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ แลกเปลี่ยนเรียนรูใหขอมูลสะทอนกลับ

18. สงเสริมใหโรงเรียนมีอัตลักษณ และเอกลักษณของโรงเรียนที่โดดเดน

19. สงเสริมใหโรงเรียน มีการจัดโครงการพิเศษ สนองตอนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียงสูสถานศึกษา
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เปาหมาย

ระดับการศึกษาปฐมวัย

1. เด็กรอยละ 85 มีพัฒนาการทั้ง 4 ดาน ท่ีเหมาะสมกับวัย

2. โรงเรียนสุคนธีรวิทยพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยใหมีความทันสมัย สอดคลองกับสาระการเรียนรู 4 สาระการเรียนรูและบริบทของทอง

ถิ่น ระดับดีเลิศ

3. โรงเรียนสุคนธีรวิทยพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยใหมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ระดับดีเลิศ

4. โรงเรียนสุคนธีรวิทยมีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ระดับดีเลิศ

5. ครูรอยละ 85 จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนเด็กเปนสําคัญ ระดับดีเลิศ

6. เด็กรอยละ 85 มีความสดใส  ราเริงท่ีโดดเดนเหมาะสมกับวัย  ระดับดีเลิศ                                                                   

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. ผูเรียนรอยละ 85 มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ

2. ผูเรียนรอยละ 85 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา

3. ผูเรียนรอยละ 85 มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม

4. ผูเรียนรอยละ 85 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5. ผูเรียนรอยละ 85 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

6. ผูเรียนรอยละ 85 มีคุณลักษณะที่พึงประสงคและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด

7. ผูเรียนรอยละ 85 มีความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย

8. ผูเรียนรอยละ 85 ยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย

9. ผูเรียนรอยละ 85 มีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม

10. โรงเรียนมีเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจที่กําหนดอยางชัดเจนและมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม

11. โรงเรียนมีการดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับยอดเยี่ยม

12. ครูรอยละ 85 ไดรับการพัฒนาใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

13. โรงเรียนมีการพัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู ระดับยอดเยี่ยม

14. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู ระดับยอดเยี่ยม

15. ครูรอยละ 85 มีการจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

16. ครูรอยละ 85 ใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู

17. ครูรอยละ 85 มีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ

18. โรงเรียนมีอัตลักษณและเอกลักษณของโรงเรียนที่โดดเดน ระดับยอดเยี่ยม

19. โรงเรียนมีการจัดโครงการพิเศษ สนองตอนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการ

จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ระดับยอดเยี่ยม

ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ

ระดับการศึกษาปฐมวัย

กลยุทธท่ี 1  :  พัฒนาคุณภาพผูเรียน

กลยุทธท่ี 2  :  พัฒนาคุณภาพผูเรียน เพ่ือปลูกฝงคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของเด็ก

กลยุทธท่ี 3  :  สรางเสริมสังคมแหงการเรียนรู

กลยุทธท่ี 4  :  สงเสริมอัตลักษณของสถานศึกษาใหโดดเดน

กลยุทธท่ี 5  :  สงเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลยุทธท่ี 1  : พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียนใหอยูในระดับท่ีสูงขึ้น                
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กลยุทธท่ี 2  : พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามท่ีโรงเรียนกําหนด

กลยุทธท่ี 3  : พัฒนากระบวนการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

กลยุทธท่ี 4  : พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

กลยุทธท่ี 5  : สงเสริมอัตลักษณและเอกลักษณของโรงเรียนใหโดดเดน

กลยุทธท่ี 6  : สงเสริมนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี 21และนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา

เอกลักษณ

วิชาการเดน  เนนคุณภาพผูเรียน

อัตลักษณ

ระดับการศึกษาปฐมวัย

ไหวสวย  รูหนาที่

 

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลูกสุคน   เปนคนดี
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4. จํานวนนักเรียน

ระดับที่เปดสอน
การจัดการเรียน

การสอน
จํานวนหองเรียน

จํานวนผูเรียนปกติ
จํานวนผูเรียนที่มีความตองการ

พิเศษ รวมจํานวนผู

เรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง

ระดับกอนประถมการศึกษา

เตรียมอนุบาล หองเรียนปกติ 1 7 8 0 0 15

อนุบาลปที่ 1
หองเรียนปกติ 4 41 51 0 0 92

หองเรียน EP - - - - - -

อนุบาลปที่ 2
หองเรียนปกติ 3 43 46 0 0 89

หองเรียน EP - - - - - -

อนุบาลปที่ 3
หองเรียนปกติ 4 51 46 0 0 97

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 12 หองเรียน EP - 142 151 0 0 293

ระดับประถมศึกษา

ประถมศึกษาปที่ 1
หองเรียนปกติ 4 64 73 0 0 137

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 2
หองเรียนปกติ 4 74 59 0 0 133

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 3
หองเรียนปกติ 4 93 67 0 0 160

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 4
หองเรียนปกติ 4 86 66 0 0 152

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 5
หองเรียนปกติ 4 67 76 0 0 143

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 6
หองเรียนปกติ 4 79 61 0 0 140

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 24 หองเรียน EP - 463 402 0 0 865

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

มัธยมศึกษาปที่ 1
หองเรียนปกติ 6 105 76 0 0 181

หองเรียน EP - - - - - -

มัธยมศึกษาปที่ 2
หองเรียนปกติ 6 110 112 0 0 222

หองเรียน EP - - - - - -
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ระดับที่เปดสอน
การจัดการเรียน

การสอน
จํานวนหองเรียน

จํานวนผูเรียนปกติ
จํานวนผูเรียนที่มีความตองการ

พิเศษ รวมจํานวนผู

เรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง

มัธยมศึกษาปที่ 3
หองเรียนปกติ 6 120 122 0 0 242

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 18 หองเรียน EP - 335 310 0 0 645

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาปที่ 4
หองเรียนปกติ 4 88 85 0 0 173

หองเรียน EP - - - - - -

มัธยมศึกษาปที่ 5
หองเรียนปกติ 4 92 108 0 0 200

หองเรียน EP - - - - - -

มัธยมศึกษาปที่ 6
หองเรียนปกติ 4 86 91 0 0 177

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 12 หองเรียน EP - 266 284 0 0 550

รวมทั้งส้ิน หองเรียนปกติ 66 หองเรียน EP - 1,206 1,147 0 0 2,353
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5. จํานวนผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

5.1 ผูบริหารสถานศึกษา

- นางสาว ปรางศรี พณิชยกุล

ตําแหนง : ผูรับใบอนุญาต (ผูรับใบอนุญาต)

ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก

- นางสาว สายหยุด นอยพิทักษ

ตําแหนง : ผูจัดการ (Thai School Manager)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

- นาย มนตชัย มั่นวศิน

ตําแหนง : ผูอํานวยการโรงเรียน (Thai School Director)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

- นาง กฤษณา มั่นวศิน

ตําแหนง : รองผูอํานวยการโรงเรียน (Deputy Thai Director)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

- นาย ทินกฤต พณิชยกุล

ตําแหนง : รองผูอํานวยการโรงเรียน (Deputy Thai Director)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

- นางสาว ศุภมาส พณิชยกุล

ตําแหนง : รองผูอํานวยการโรงเรียน (Deputy Thai Director)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

- นาย ธนิต พณิชยกุล

ตําแหนง : รองผูอํานวยการโรงเรียน (Deputy Thai Director)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

- นาง ขนิษฐา ทองสมเพียร

ตําแหนง : ผูชวย (ผูชวย)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

- นาง สิริรัตน เยาวนนท

ตําแหนง : ผูชวย (ผูชวย)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

5.2 จํานวนครู และบุคลากรทางการศึกษา (เฉพาะที่บรรจุเทานั้น)

5.2.1 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตําแหนง

ประเภท/ตําแหนง
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

รวม
ต่ํากวา ป.ตรี ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก

ผูสอนเตรียมอนุบาล

1. ครูไทย 0 2 - 0 0 2
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ประเภท/ตําแหนง
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

รวม
ต่ํากวา ป.ตรี ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก

2. ครูชาวตางชาติ 0 0 - 0 0 0

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย

1. ครูไทย 0 25 - 0 0 25

2. ครูชาวตางชาติ 0 1 - 0 0 1

ผูสอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ระดับประถมศึกษา

1. ครูไทย 0 10 34 0 0 44

2. ครูชาวตางชาติ 0 5 - 0 0 5

ระดับมัธยมศึกษา

1. ครูไทย 0 7 25 7 0 39

2. ครูชาวตางชาติ 0 6 - 0 0 6

รวม 0 56 59 7 0 122

บุคลากรทางการศึกษา

- เจาหนาที่ 1 1 0 0 0 2

บุคลากรอ่ืนๆ 0 0 0 0 0 0

รวม 1 1 0 0 0 2

รวมทั้งส้ิน 1 57 59 7 0 124

สรุปอัตราสวน

สรุปอัตราสวน จํานวนหอง จํานวนนักเรียน จํานวนครู จํานวนผูเรียนตอครู จํานวนผูเรียนตอหอง

ผูสอนเตรียมอนุบาล 1 15 2 8:1 15:1

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย 11 278 26 11:1 26:1

ผูสอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ระดับประถมศึกษา 24 865 49 18:1 37:1

ระดับมัธยมศึกษา 30 1,195 45 27:1 40:1
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5.2.2 จํานวนครูจําแนกตามระดับและกลุมสาระการเรียนรู

ระดับ/กลุมสาระการเรียนรู

จํานวนครูผูสอน

รวมปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

ตรงเอก ไมตรงเอก ตรงเอก ไมตรงเอก ตรงเอก ไมตรงเอก

ปฐมวัย 25 0 0 0 0 0 25

ภาษาไทย 0 0 5 1 5 0 11

คณิตศาสตร 0 0 7 0 6 0 13

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 0 10 0 7 0 17

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 0 0 4 0 4 0 8

สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 6 0 3 0 10

ศิลปะ 0 0 4 0 4 0 8

การงานอาชีพ 0 0 1 0 2 0 3

ภาษาตางประเทศ 0 0 5 0 5 0 10

รวม 26 0 42 1 36 0 105

5.2.3 ตารางสรุปจํานวนครูที่สอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จํานวนครูผูสอน

รวม
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

กิจกรรมนักเรียน

- ลูกเสือ 18 20 38

- เนตรนารี 19 20 39

- ยุวกาชาด 0 0 0

- ผูบําเพ็ญประโยชน 0 0 0

- รักษาดินแดน (ร.ด.) 0 1 1

- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 37 40 77

กิจกรรมแนะแนว 24 30 54

กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน 37 40 77

รวม 135 151 286

Page 24 of 106



5.2.4 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบําเพ็ญประโยชน

ลูกเสือ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญประโยชน จํานวนผูบังคับบัญชา
จํานวนวุฒิทางลูกเสือ

สถานะการจัดตั้งกองลูกเสือ
มีวุฒิ ไมมีวุฒิ

ลูกเสือ เนตรนารี สํารอง 45 45 0 จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ 16 16 0 จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ 40 40 0 จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ 0 0 0 ไมจัดตั้ง

ยุวกาชาด 0 0 0 ไมจัดตั้ง

ผูบําเพ็ญประโยชน 0 0 0 ไมจัดตั้ง

รวม 101 101 0

5.2.5 สรุปจํานวนครูที่ทําหนาท่ีคัดกรอง และนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนรวม)

จํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง จํานวนนักเรียนพิเศษ

ครูที่ไดรับการขึ้นทะเบียน เปนผูคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ ทั้งหมด ขึ้นทะเบียน ไมขึ้นทะเบียน

0 0 0 0 0

5.2.6 สรุปจํานวนครูที่เขารับการอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม

หนวยงานที่เขารับการอบรม จํานวนครูที่เขารับ การอบรม ปที่อบรม

สช. 2 2562
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สวนที่ 3 : ผลการดําเนินงาน

1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา

1.1 ระดับปฐมวัย

ยุทธศาสตรที่ 1

พัฒนาคุณภาพผูเรียน

โครงการ

1. โครงการสงเสริมทักษะการอาน

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

86.00 : ดีเลิศ

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

2. โครงการแสงเทียนสองธรรม

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

88.00 : ดีเลิศ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการ

ลูกเสือ และยุวกาชาด

3. โครงการสานสัมพันธระหวางบานและโรงเรียน

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม

Page 26 of 106



มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ - เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

4. โครงการสนุกคิดกับสะเต็ม

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

86.40 : ดีเลิศ

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน

ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ

ท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

5. โครงการเศษฐกิจพอเพียง

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

86.67 : ดีเลิศ

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
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ศึกษาธิการ - พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ

ท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

6. โครงการอาชีพท่ีใฝฝน

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

89.00 : ดีเลิศ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

7. โครงการสงเสริมสุขภาพเด็ก

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

86.40 : ดีเลิศ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

8. โครงการทัคนศึกษา

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

85.72 : ดีเลิศ

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
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สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน

ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ

ท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

9. โครงการจัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ

ท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

ฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนา

ศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

10. โครงการสงเสริมศักยภาพเด็ก

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

86.00 : ดีเลิศ
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มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน

ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ

ท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

11. โครงการตาวิเศษ

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

85.93 : ดีเลิศ

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน

ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ

ท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

12. โครงการลูกเสือ เนตรนารีบีเวอร (BEAVER SCOUTS)

คาเปาหมาย
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85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

86.60 : ดีเลิศ

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน

ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ

ท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

13. โครงการเด็กดีมีคุณธรรมงามอยางไทย

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

88.00 : ดีเลิศ

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน

ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

ยุทธศาสตรที่ 2

พัฒนาคุณภาพนักเรียนเพื่อปลูกฝงลักษณะท่ีพึงประสงคของนักเรียน

โครงการ
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1. โครงการตาวิเศษ

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

85.93 : ดีเลิศ

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน

ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ

ท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

2. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

86.67 : ดีเลิศ

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
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- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ

ท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

3. โครงการแสงเทียนสองธรรม

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

88.00 : ดีเลิศ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการ

ลูกเสือ และยุวกาชาด

4. โครงการสานสัมพันธระหวางบานและโรงเรียน

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลีศ

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ - เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

5. โครงการลูกเสือ-เนตรนารี บีเวอร (BEAVER SCOUTS)

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

86.60 : ดีเลิศ

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ
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สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน

ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ

ท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 3

สรางเสริมสังคมแหงการเรียนรู

โครงการ

1. โครงการทัศนศึกษา

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

85.72 : ดีเลิศ

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน

ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ

ท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

2. โครงการอาชีพท่ีหนูใฝฝน

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ
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89.00 : ดีเลิศ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

3. โครงการลูกเสือ-เนตรนารี บีเวอร (BEAVER SCOUTS)

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

86.60 : ดีเลิศ

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน

ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ

ท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 4

สงเสริมอัตลักษณของสถานศึกษาใหโดดเดน

โครงการ

1. โครงการเด็กดีมีคุณธรรมงามอยางไทย

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

88.00 : ดีเลิศ

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ
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สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน

ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ

ท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

2. โครงการลูกเสือ เนตรนารีบีเวอร (BEAVER SCOUTS)

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

86.60 : ดีเลิศ

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน

ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ

ท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 5

สงเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

โครงการ

1. โครงการพัฒนาบุคลากรครู

คาเปาหมาย
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85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

85.00 : ดีเลิศ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการ

สอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนย

พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

2. โครงการจัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ

ท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

ฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนา

ศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)
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3. โครงการลูกเสือ-เนตรนารี บีเวอร (BEAVER SCOUTS)

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

86.60 : ดีเลิศ

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน

ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ

ท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

4. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

86.67 : ดีเลิศ

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ

ท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ
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- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

1.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการใหอยูในระดับท่ีสูงขึ้น

โครงการ

1. โครงการสงเสริม รักการอาน

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

91.50 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการ

ดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

2. โครงการเปดโลกวางทางคณิตศาสตร

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

91.53 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

3. โครงการสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ
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ผลสําเร็จ

89.62 : ดีเลิศ

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

4. โครงการสงเสริมวันสําคัญของกลุมสาระการเรียนรู

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

89.28 : ดีเลิศ

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

5. โครงการหนึ่งหองเรียนหนึ่งนวัตกรรม

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

85.00 : ดีเลิศ

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

6. โครงการสงเสริมการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา

คาเปาหมาย
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85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

97.50 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน

ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

7. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

90.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

ยุทธศาสตรที่ 2

พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามท่ีโรงเรียนกําหนด

โครงการ

1. โครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว - พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
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ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

2. โครงการสงเสริมพระพุทธศาสนา

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

95.80 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการ

ลูกเสือ และยุวกาชาด

3. โครงการสงเสริมความกตัญู

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

97.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการ

ลูกเสือ และยุวกาชาด

4. โครงการสงเสริมประชาธิปไตยใหนักเรียน

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

90.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการ

ลูกเสือ และยุวกาชาด

5. โครงการเสริมสรางวินัยและทักษะชีวิตดวยกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ
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90.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการ

ลูกเสือ และยุวกาชาด

6. โคงการสุขภาพดี ชีวีสดใส

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

94.63 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

7. โครงการความรวมมือการตอตานการใชยาเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการD.A.R.E)

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

90.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

8. โครงการตอตานยาเสพติดและโรคเอดส

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

ยุทธศาสตรที่ 3
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พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ

โครงการ

1. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

95.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

2. โครงการสงเสริมการมีสวนรวม

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

90.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก

ตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

3. โครงการจัดซื้อนมโรงเรียน

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ - สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

4. โครงการนิเทศภายใน

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

92.45 : ยอดเยี่ยม
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มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียน

การสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

5. โครงการพัฒนาและจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

6. โครงการพัฒนาครูและบุคลากร

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการ

สอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนย

พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

7. โครงการสงเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
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สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ - สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

8. โครงการหองเรียนนาอยู

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ - เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

9. โครงการใหบริการสื่อการสอนและสื่อICT

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

92.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียน

การสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

ยุทธศาสตรที่ 4

พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

โครงการ

1. โครงการสงเสริมการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูอยางมืออาชีพ

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

98.87 : ดีเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียน

การสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

2. โครงการผลิตสื่อการสอน
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คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

90.14 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียน

การสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

3. โครงการสงเสริมการสรางเคร่ืองมือประเมินผูเรียนอยางมืออาชีพ

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

95.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

4. โครงการนิเทศภายใน

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

92.45 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียน

การสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

ยุทธศาสตรที่ 5

สงเสริมอัตลักษณและเอกลักษณของโรงเรียนใหโดดเดน

โครงการ
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1. โครงการสงเสริมการรักษสิ่งแวดลอมและการใชทรัพยากรอยางประหยัด

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

95.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ - เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

2. โครงการนักเรียนดี ศรีสุคนธีรวิทย

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

90.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

3. โครงการ สธว. สะอาดตลอดวัน

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

90.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ - เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

4. โครงการมารยาทงามตามแบบไทย

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

90.00 : ยอดเยี่ยม
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มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการ

ลูกเสือ และยุวกาชาด

ยุทธศาสตรที่ 6

สงเสริมนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการเรียนการสอนในสถานศึกษา

โครงการ

1. โครงการสถานศึกษาพอเพียง

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

95.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

2. โครงการสงเสริมการเรียนรูในแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถิ่น

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

90.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตาง

หลากหลายตามบริบทของพื้นที่

3. โครงการสงเสริมการเรียนรูสูสากล

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ
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90.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน

2.1 ระดับปฐมวัย

ผลการพัฒนาเด็ก

ผลพัฒนาการดาน จํานวนเด็กทั้งหมด

รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ

ดี พอใช ปรับปรุง

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

1. ดานรางกาย 278 269 96.76 9 3.24 0 0.00

2. ดานอารมณ-จิตใจ 278 269 96.76 9 3.24 0 0.00

3. ดานสังคม 278 274 98.56 4 1.44 0 0.00

4. ดานสติปญญา 278 269 96.76 9 3.24 0 0.00

2.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

2.2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 140

วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย

ป 64 เทียบป 63

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 64 เทียบป 63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

คณิตศาสตร 124 36.83 54.49 42.03 43.14 +1.11 2.64
มีพัฒนาการแตไมถึง

รอยละ 3

วิทยาศาสตร 124 34.31 59.74 51.90 41.71 -10.19 -19.63 ไมมีพัฒนาการ

ภาษาไทย 124 50.38 65.59 68.34 60.21 -8.13 -11.90 ไมมีพัฒนาการ

ภาษา

อังกฤษ
124 39.22 62.02 72.14 59.63 -12.51 -17.34 ไมมีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 242

วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย

ป 64 เทียบป 63

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 64 เทียบป 63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

คณิตศาสตร 190 24.47 52.71 39.22 36.35 -2.87 -7.32 ไมมีพัฒนาการ

วิทยาศาสตร 190 31.45 42.09 37.36 38.97 +1.61 4.31 มีพัฒนาการ

ภาษาไทย 190 51.19 69.86 64.64 67.71 +3.07 4.75 มีพัฒนาการ

Page 51 of 106



วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย

ป 64 เทียบป 63

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 64 เทียบป 63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

ภาษา

อังกฤษ
190 31.11 55.43 53.79 46.04 -7.75 -14.41 ไมมีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 177

วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉล่ียระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET
ผลตางคะแนน

เฉลี่ย ป 64 เทียบป

63

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 64 เทียบป

63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

คณิตศาสตร 37 21.28 41.06 39.98 37.26 -2.72 -6.80 ไมมีพัฒนาการ

วิทยาศาสตร 37 28.65 40.71 48.49 35.72 -12.77 -26.34 ไมมีพัฒนาการ

ภาษาไทย 36 46.40 55.68 59.25 60.26 +1.01 1.70
มีพัฒนาการแตไม

ถึงรอยละ 3

ภาษาอังกฤษ 37 25.56 45.23 47.01 43.12 -3.89 -8.27 ไมมีพัฒนาการ

สังคมศึกษา

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

37 36.87 42.88 41.58 45.25 +3.67 8.83 มีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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2.2.2 จํานวนและรอยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป

ระดับประถมศึกษา

กลุมสาระการ

เรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ

ภาษาไทย 137 137 100.00 133 133 100.00 160 161 100.63 152 152 100.00 143 143 100.00 140 140 100.00

คณิตศาสตร 137 137 100.00 133 133 100.00 160 161 100.63 152 152 100.00 143 143 100.00 140 140 100.00

วิทยาศาสตร

และ

เทคโนโลยี

137 137 100.00 133 133 100.00 160 161 100.63 152 152 100.00 143 143 100.00 140 140 100.00

สังคมศึกษา

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

137 137 100.00 133 133 100.00 160 161 100.63 152 152 100.00 143 143 100.00 140 140 100.00

ประวัติศาสตร 137 137 100.00 133 133 100.00 160 161 100.63 152 152 100.00 143 143 100.00 140 140 100.00

สุขศึกษาและ

พลศึกษา
137 137 100.00 133 133 100.00 160 161 100.63 152 152 100.00 143 143 100.00 140 140 100.00

ศิลปะ 137 137 100.00 133 133 100.00 160 161 100.63 152 152 100.00 143 143 100.00 140 140 100.00

การงานอาชีพ 137 137 100.00 133 133 100.00 160 161 100.63 152 152 100.00 143 143 100.00 140 140 100.00

ภาษาตาง

ประเทศ
137 137 100.00 133 133 100.00 160 161 100.63 152 152 100.00 143 133 93.01 140 125 89.29
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ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เทอม 1

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.1 ม.2 ม.3

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

ภาษาไทย 181 148 81.77 222 218 98.20 242 224 92.56

คณิตศาสตร 181 163 90.06 222 199 89.64 242 232 95.87

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
181 163 90.06 222 209 94.14 242 232 95.87

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม
181 181 100.00 222 222 100.00 242 242 100.00

ประวัติศาสตร 181 181 100.00 222 222 100.00 242 242 100.00

สุขศึกษาและพลศึกษา 181 181 100.00 222 222 100.00 242 242 100.00

ศิลปะ 181 178 98.34 222 221 99.55 242 242 100.00

การงานอาชีพ 181 181 100.00 222 222 100.00 242 242 100.00

ภาษาตางประเทศ 181 168 92.82 222 212 95.50 242 232 95.87
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เทอม 2

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.1 ม.2 ม.3

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

ภาษาไทย 181 160 88.40 222 208 93.69 242 218 90.08

คณิตศาสตร 181 157 86.74 222 188 84.68 242 215 88.84

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
181 165 91.16 222 209 94.14 242 234 96.69

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม
181 181 100.00 222 219 98.65 242 241 99.59

ประวัติศาสตร 181 181 100.00 222 222 100.00 242 242 100.00

สุขศึกษาและพลศึกษา 181 181 100.00 222 222 100.00 242 242 100.00

ศิลปะ 181 181 100.00 222 222 100.00 242 242 100.00

การงานอาชีพ 181 181 100.00 222 222 100.00 242 241 99.59

ภาษาตางประเทศ 181 174 96.13 222 212 95.50 242 199 82.23
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เทอม 1

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.4 ม.5 ม.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

ภาษาไทย 173 172 99.42 200 200 100.00 177 100 56.50

คณิตศาสตร 173 172 99.42 200 200 100.00 177 100 56.50

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
173 170 98.27 200 198 99.00 177 177 100.00

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม
173 173 100.00 200 200 100.00 177 176 99.44

ประวัติศาสตร 173 173 100.00 200 200 100.00 0 0 -

สุขศึกษาและพลศึกษา 173 173 100.00 200 200 100.00 177 177 100.00

ศิลปะ 173 173 100.00 200 200 100.00 177 177 100.00

การงานอาชีพ 0 0 - 0 0 - 177 177 100.00

ภาษาตางประเทศ 173 173 100.00 200 196 98.00 177 176 99.44
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เทอม 2

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.4 ม.5 ม.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

ภาษาไทย 173 167 96.53 200 200 100.00 177 177 100.00

คณิตศาสตร 173 13 7.51 200 200 100.00 177 177 100.00

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
173 173 100.00 200 200 100.00 177 171 96.61

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม
173 173 100.00 200 200 100.00 177 177 100.00

ประวัติศาสตร 173 173 100.00 200 200 100.00 177 177 100.00

สุขศึกษาและพลศึกษา 173 173 100.00 200 200 100.00 177 177 100.00

ศิลปะ 173 173 100.00 200 200 100.00 177 177 100.00

การงานอาชีพ 0 0 - 0 0 - 177 177 100.00

ภาษาตางประเทศ 173 162 93.64 200 193 96.50 177 171 96.61
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2.2.3 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)

เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 160

สมรรถนะ

จํานวน

นักเรียน

เขาสอบ

คะแนนเฉลี่ย

ระดับประเทศป

2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ
ผลตางคะแนน

เฉลี่ย (ป 64 -

63)

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 64 เทียบป

63

แปลผลพัฒนา

การเทียบกับรอย

ละ 32562 2563 2564

ดานภาษา (Literacy) / ดาน

ภาษาไทย (Thai Language)
49 56.14 66.68 59.54 62.53 +2.99 5.02 มีพัฒนาการ

ดานคํานวณ (Numeracy) /

ดานคณิตศาสตร

(Mathematics)

49 49.44 66.20 62.70 58.97 -3.73 -5.95 ไมมีพัฒนาการ

ดานเหตุผล (reasoning) - - - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-

2.2.4 ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT)

เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถดานการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 137

ความสามารถ

ดานการอาน

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนน

เฉลี่ย (ป 64 - 63)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย

ป 64 เทียบป 63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

อานรูเร่ือง 60 72.79 88.58 75.00 79.10 +4.10 5.47 มีพัฒนาการ

อานออกเสียง 60 69.95 88.99 86.67 89.96 +3.29 3.80 มีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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2.2.5 ผลการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ ดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนตน

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 140

วิชา

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉล่ียระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนนเฉลี่ย

(ป 64 - 63)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย

ป 64 เทียบป 63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

อัลกุ

รอานฯ
0 37.25 - - 0.00 0.00 - -

อัลหะ

ดีษ
0 32.62 - - 0.00 0.00 - -

อัลอะ

กีดะห
0 35.26 - - 0.00 0.00 - -

อัลฟก

ฮ
0 35.87 - - 0.00 0.00 - -

อัตตา

รีค
0 43.50 - - 0.00 0.00 - -

อัลอัค

ลาก
0 58.68 - - 0.00 0.00 - -

มลายู 0 39.74 - - 0.00 0.00 - -

อาหรับ 0 30.92 - - 0.00 0.00 - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนกลาง

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 242

วิชา

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉล่ียระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ
ผลตางคะแนน

เฉลี่ย (ป 64 -

63)

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 64 เทียบป 63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

อัลกุ

รอานฯ
242.00 0 37.61 - - 0.00 0.00 - -

อัลหะ

ดีษ
242.00 0 35.42 - - 0.00 0.00 - -

อัลอะ

กีดะห
242.00 0 50.87 - - 0.00 0.00 - -

อัลฟก

ฮ
242.00 0 36.17 - - 0.00 0.00 - -

อัตตา

รีค
242.00 0 42.56 - - 0.00 0.00 - -

อัลอัค

ลาก
242.00 0 42.09 - - 0.00 0.00 - -

มลายู 242.00 0 40.92 - - 0.00 0.00 - -

อาหรับ 242.00 0 27.92 - - 0.00 0.00 - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนปลาย

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 177

วิชา

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉล่ียระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนนเฉลี่ย

(ป 64 - 63)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย

ป 64 เทียบป 63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

อัลกุ

รอานฯ
0 35.34 - - 0.00 0.00 - -

อัลหะ

ดีษ
0 33.98 - - 0.00 0.00 - -

อัลอะ

กีดะห
0 35.93 - - 0.00 0.00 - -

อัลฟก

ฮ
0 37.89 - - 0.00 0.00 - -

อัตตา

รีค
0 31.27 - - 0.00 0.00 - -

อัลอัค

ลาก
0 49.29 - - 0.00 0.00 - -

มลายู 0 37.04 - - 0.00 0.00 - -

อาหรับ - 21.97 - - 0.00 0.00 - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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2.2.6 ผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ

คาประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษ จากหนวยงานทดสอบภาษาอังกฤษท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง

ระดับประถมศึกษา

ระดับ

ช้ัน

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

ระดับผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ (Common

European Framework of Reference for Languages : CEFR) ผานการทดสอบอื่น ๆ (TOEIC, IEFL,

TOEFL เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน)
Pre A1 A1 A2 B1 B2 C1 C2

ป.1 137 137 0 0 0 0 0 0 0 0

ป.2 133 133 0 0 0 0 0 0 0 0

ป.3 160 162 0 0 0 0 0 0 0 0

ป.4 152 152 0 0 0 0 0 0 0 0

ป.5 143 143 0 0 0 0 0 0 0 0

ป.6 140 140 0 0 0 0 0 0 0 0

ระดับมัธยมศึกษา

ระดับ

ช้ัน

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

ระดับผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ (Common

European Framework of Reference for Languages : CEFR) ผานการทดสอบอื่น ๆ (TOEIC, IEFL,

TOEFL เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน)
Pre A1 A1 A2 B1 B2 C1 C2

ม.1 181 181 - 0 0 0 0 0 0 0

ม.2 222 222 - 0 0 0 0 0 0 0

ม.3 242 242 - 0 0 0 0 0 0 0

ม.4 173 173 - 0 0 0 0 0 0 0

ม.5 200 200 - 0 0 0 0 0 0 0

ม.6 177 177 - 0 0 0 0 0 0 0
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3. นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Innovation/Best Practice )

ช่ือ นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี ระดับการศึกษา มาตรฐานดาน

สนุกคิดกับสะเต็ม บูรณาการออนไลน ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สถานศึกษาพอเพียง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

การจัดการเรียนการสอนMINI-EP ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ

หองเรียนอัจฉริยภาพSmart Classroom ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ

หองเรียนอัจฉริยภาพSmart Classroom ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

4. รางวัลท่ีสถานศึกษาไดรับ

ชื่อรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ หนวยงานที่มอบรางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
สถาน

ศึกษา

ภาค/

ประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ 2563

เปนบุคคลผูไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ "กรรมการ

และเลขานุการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน"

ผู

บริหาร

ภาค/

ประเทศ

กระทรวงศึกษาและสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น

ฐานแหงประเทศไทย
2563

เปนผูบังคับบัญชาลูกเสือดีเดน ประเภทผูบริหาร
ผู

บริหาร

ภาค/

ประเทศ
สํานักงานลูกเสือแหงชาติ 2563

เปนบุคคลผูไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ "กรรมการ

และเลขานุการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน"

ผู

บริหาร

ภาค/

ประเทศ

กระทรวงศึกษาและสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น

ฐานแหงประเทศไทย
2564

เปนผูบังคับบัญชาลูกเสือดีเดน ประเภทผูบริหาร
ผู

บริหาร

ภาค/

ประเทศ
สํานักงานลูกเสือแหงชาติ 2564

เปนผูมีผลงานโดดเดนตอการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ

ของกระทรวงศึกษาธิการ ลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ
ครู

ภาค/

ประเทศ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2564

ไดรับคัดเลือกใหรับรางวัล Microsoft Innovative

Educator (MIE) Expert 2021-2022
ครู

ภาค/

ประเทศ
บริษัท ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) 2564

เหรียญทองแดง ในการแขงขันฟสิกสโอลิมปกระดับ

ชาติ ครั้งที่ 20
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ
สสวท. มูลนิธิสอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร 2564

เหรียญทองแดง ในการแขงขันเคมีโอลิมปกระดับชาติ

ครั้งที่ 17
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ
สสวท. มูลนิธิสอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร 2564

รายการPUBG MOBILE CAMPUSCHAMPIONSHIP

2021 รางวัลชนะเลิศ พรอมเงิน 120,000 บาท
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ
PUBG MOBILE 2564

การแขงขันชิงแชมปโลก เทควันโดพุมเซ (ทารํา) แบบ

ออนไลน Wold Championship 2021
นักเรียน นานาชาติ สมาคมเทควันโด ประเทศเกาหลีใต 2564
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ชื่อรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ หนวยงานที่มอบรางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

การแขงขันวายนํ้าชิงแชมปประเทศไทย อันดับที่ 4

ของประเทศไทย
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ
สมาคมวายนํ้าแหงประเทศไทย 2564

โครงการประเมินและพัฒนาสูความเปนเลิศทาง

วิทยาศาสตร ประจําปการศึกษา 2564 (TEDET)
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ

Thailand Educational Development and

Evaluation Tests สสวท.
2564

รายการการแขงขัน First Lego League Thailand

Online
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ
บริษัทแกมมาโก (ประเทศไทย) 2564

แขงขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตรแบบ

ออนไลนผาน Microsoft Teams ศูนยภาคกลาง
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

รวมกับสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย และ อพวช
2564

การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ (Speech) หลักสูตรสามัญ

ระดับปฐมวัย
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ
(สช.) (ส.ปส.กช.) 2564

การแขงขันเลานิทาน (Story Telling) หลักสูตรสามัญ

ระดับมัธยมศึกษาปที่1-3
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ
(สช.) (ส.ปส.กช.) 2564

การแขงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ วิชา

คณิตศาสตร ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
นักเรียน

เขตพื้นที่/

จังหวัด
สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 2564

การแขงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ วิชา

คณิตศาสตร ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
นักเรียน

เขตพื้นที่/

จังหวัด
สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 2564

ไดรับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2564 -

2568)ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สถาน

ศึกษา

ภาค/

ประเทศ

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

(องคการมหาชน)
2564

เปนโรงเรียนแบบอยางสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
สถาน

ศึกษา

เขตพื้นที่/

จังหวัด
มูลนิธิอุนรักเพื่อพัฒนาเด็ก 2564

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ - เนตรนารี สํารอง

สามัญ สามัญรุนใหญ

สถาน

ศึกษา

เขตพื้นที่/

จังหวัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 2565

ผานเกณฑการประเมินไดรับคัดเลือกเปนโรงเรียนดีวิธี

ลูกเสือ

สถาน

ศึกษา

เขตพื้นที่/

จังหวัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 2565

5. ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแตละป)

ประเด็นตัวช้ีวัด

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ

จริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแล

สุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิด

วิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
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- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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6. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบของ สมศ. ท่ีผานมา

การประเมินรอบที่ 3

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ระดับคุณภาพ ผลการรับรอง

ระดับปฐมวัย ดีมาก รับรอง

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดีมาก รับรอง

การประเมินรอบที่ 4

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ดานที่ 1 ดานที่ 2 ดานที่ 3 ดานที่ 4 ดานที่ 5

ระดับปฐมวัย ดีเยี่ยม ดีมาก ดีมาก - -

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม - -

7. หนวยงานภายนอกท่ีโรงเรียนเขารวมเปนสมาชิก

- สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชน
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สวนที่ 4 : การประเมินตนเอง (Self - Assessment)

1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

จํานวนเด็กท้ังหมด : 278

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได 85.00 268 96.40
ยอด

เยี่ยม

1.1 รอยละของเด็กมีนํ้าหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน √ - 250

1.2 รอยละของเด็กเคลื่อนไหวรางกายคลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชมือและตา

ประสานสัมพันธไดดี
√ - 273

1.3 รอยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตนและปฏิบัติจนเปนนิสัย √ - 272

1.4 รอยละของเด็กปฏิบัติตนตามขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยง

สภาวะ ที่เสี่ยงตอโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดลอม และ

สถานการณที่เสี่ยงอันตราย

√ - 277

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได 85.00 269 96.76
ยอด

เยี่ยม

2.1 รอยละของเด็กราเริงแจมใส แสดงอารมณ ความรูสึกไดเหมาะสม √ - 273

2.2 รอยละของเด็กรูจักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย √ - 257

2.3 รอยละของเด็กยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเอง

และผูอ่ืน
√ - 273

2.4 รอยละของเด็กมีจิตสํานึกและคานิยมที่ดี √ - 275

2.5 รอยละของเด็กมีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก √ - 249

2.6 รอยละของเด็กชวยเหลือแบงปน √ - 275

2.7 รอยละของเด็กเคารพสิทธิ รูหนาท่ีรับผิดชอบ อดทนอดกลั้น √ - 267

2.8 รอยละของเด็กซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษา

กําหนด
√ - 277

2.9 รอยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะดนตรี และการเคลื่อนไหว √ - 274

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 85.00 273 98.20
ยอด

เยี่ยม

3.1 รอยละของเด็กชวยเหลือตนเอง ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มีวินัย ใน

ตนเอง
√ - 270
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

3.2 รอยละของเด็กประหยัดและพอเพียง √ - 274

3.3 รอยละของเด็กมีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน √ - 275

3.4 รอยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน การไหว การยิ้ม ทักทาย

และมีสัมมาคารวะกับผูใหญ ฯลฯ
√ - 271

3.5 รอยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ ความแตกตางระหวางบุคคล เชน ความ

คิด พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เช้ือชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เปนตน
√ - 275

3.6 รอยละของเด็กเลนและทํางานรวมกับผูอื่นได แกไขขอขัดแยงโดย

ปราศจาก การใชความรุนแรง
√ - 275

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได 85.00 269 96.76
ยอด

เยี่ยม

4.1 รอยละของเด็กสนทนาโตตอบและ เลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ √ - 267

4.2 รอยละของเด็กตั้งคําถามในส่ิงที่ ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามคนหา

คําตอบ
√ - 269

4.3 รอยละของเด็กอานนิทานและเลาเรื่อง ที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย √ - 269

4.4 รอยละของเด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การคิดแกปญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่อง

งาย ๆ ได

√ - 256

4.5 รอยละของเด็กสรางสรรคผลงานตามความคิดและจินตนาการ เชน งาน

ศิลปะ การเคล่ือนไหวทาทาง การเลนอิสระ ฯลฯ
√ - 278

4.6 รอยละของเด็กใชส่ือเทคโนโลยี เชน แวนขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล

ฯลฯ เปนเครื่องมือในการเรียนรูและแสวงหาความรูได
√ - 274

สรุปผลการประเมิน 97.03
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่  1            

กระบวนการมีพัฒนาการดานรางกาย  แข็งแรง   มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได 

1) มีน้ําหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนจัดโครงการสงเสริมสุขภาพเด็ก กิจกรรมหนูนอยยิ้มสวย มีการช่ังนํ้าหนัก วัดสวนสูง ครูไดดําเนินการชั่งนํ้าหนัก วัดสวนสูงของเด็กภาคเรียนละ 2 ครั้ง บันทึกผลไว

ในบัญชีเรียกช่ือและสมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียน นําผลมาพัฒนาเด็กท่ีมีนํ้าหนักตํ่ากวาเกณฑและเกินเกณฑ จัดกิจกรรมกายบริหารยามเชาโดย ใหเด็กเตนประกอบเพลง

และกิจกรรมเขาจังหวะ วันละ 10 นาที ตามแนวปฏิบัติ 6 มาตรการ เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   ในการสงเสริมสุขภาพ

รางกายใหแข็งแรง   สวนเด็กที่มีนํ้าหนักตํ่ากวาเกณฑครูประจําช้ัน ไดรับความรวมมือจากผูปกครองในดานการจัดโภชนาการขณะอยูที่บาน   เพื่อใหเด็กไดรับสารอาหารที่

เปนประโยชนตอรางกายครบทั้ง 5 หมู
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2) เคล่ือนไหวรางกายคลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชมือและตาประสานสัมพันธไดดี

               ครูจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะทุกวัน  เชน การเคลื่อนไหวตามคําสั่ง การเคลื่อนไหวแบบผูนํา ผูตามการเคลื่อนไหวตามคําบรรยาย  การเคลื่อนไหว

ประกอบจังหวะ ตามจินตนาการ   และการเคลื่อนไหวพรอมอุปกรณ เชน ผา ลูกบอล ริบบิ้น   เครื่องเคาะ เปนตน   จัดกิจกรรมกลางแจงสงเสริมใหเด็กมีทักษะการ

เคลื่อนไหวตามวัย  โดยจัดกิจกรรมเดินทรงตัว  ว่ิงซิกแซก ว่ิงเก็บของ  ใหเลนเครื่องเลนสนาม  เดินไตเชือก  ปนตาขาย  โหนตาขาย  เพื่อใหเด็กมีทักษะการเคลื่อนไหวทุก

สวนไดคลองแคลวครูจัดกิจกรรมใหเด็กไดทํากิจกรรมท่ีใชมือและตาท่ีสัมพันธกันเปนประจําอยางสมํ่าเสมอ   โดยจัดกิจกรรมสรางสรรคทุกวัน     ใหเด็กวาดภาพระบายสี 

ดวยสีเทียน  สีไม   ฝกการใชพูกันวาดภาพระบายสี  ลากเสน  ขีดเขียน การใชกรรไกรตัดกระดาษ  การรอยลูกปด  รอยกระดุม  และแปรงฟนดวยตนเอง    

3) ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตนและปฏิบัติจนเปนนิสัย

ครูปลูกฝงใหเด็กรูจักการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง  โดยจัดโครงการสงเสริมสุขภาพ     กิจกรรมตรวจสุขภาพประจําวัน ครูประจําชั้นตรวจสุขภาพและรางกายเด็กทุก

คนเปนประจําทุกวัน การตรวจมือ  เทา ปาก  ฟน  หู  จมูก  ตา  ผม  เล็บ  เสื้อผาและวัดอุณหภูมิรางกายตามแนวปฏิบัติ 6 มาตรการ เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กอนเขาหองเรียน   กิจกรรมตรวจสุขภาพประจําป   ไดรับความรวมมือจากโรงพยาบาลวิชัยเวช โรงพยาบาลมหาชัย 2 และโรง

พยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสามพราน  มาตรวจสุขภาพประจําปของเด็กทุกคน บันทึกผลการตรวจ   ฉีดวัคซีนปองกันโรคในวัยเด็กในดานโภชนาการทางโรงเรียนมี

เอกสารรายการอาหารกลางวัน แจงผูปกครองทุกเดือน    ครูประจําช้ันรณรงคใหความรู   และสอนการลางมืออยางถูกวิธี 7 ขั้นตอน กอน - หลัง การรับประทานอาหาร

และการใชหองน้ํา กิจกรรมหนูนอยยิ้มสวยเพ่ือใหเด็กสามารถดูแลสุขภาพปากและสุขภาพฟนของตนเอง ดวยการแปรงฟนหลังรับประทานอาหารกลางวันในทุกวัน

 

4) ปฏิบัติตนตามขอตกลงเก่ียวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอโรค สิ่งเสพติด และระวังภัย    จากบุคคล สิ่งแวดลอม และสถานการณ

ที่เสี่ยงอันตราย

                                  โรงเรียนมีนโยบายเรื่องการรักษาความปลอดภัยและการปองกันโรคระบาดในเด็ก โดยครูติดขอตกลงในหองเรียน  ใหเด็กทองและปฏิบัติ   เด็กสามารถ

ปฏิบัติตามขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย ในหองเรียนได  เชน  ไมปนโตะ  ไมวิ่งในหองเรียน  ไมเลนของแหลมมีคม กําหนดกฎระเบียบในการเดิน การใชอุปกรณตางๆ

  ใหความรูเร่ืองความปลอดภัยจากอันตรายตางๆ     และโรงเรียนมีนโยบายเรื่องการรักษา ความปลอดภัยดวยการติดตั้งกลองวงจรปด CCTV Digital Camera ภายใน

หองเรียนและภายนอกอาคารเรียน และจัดโครงการลูกเสือบีเวอร ในรูปแบบกิจกรรมการเรียน การสอนลูกเสือบีเวอร ทุกวันจันทร เพื่อใหเด็กมีทักษะ การชวยเหลือตนเอง

ใหมีความปลอดภัยในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน  จากบุคคลสิ่งแวดลอม และสถานการณที่เสี่ยงอันตราย  มีการจัดบอรดและใหความรูเด็กเกี่ยวกับโรคระบาด  โรคติดตอ

เชน โรคมือเทาปาก โรคไขหวัดใหญ และมีบริการฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญทุกป กิจกรรมรณรงคตอตานสิ่งเสพติด จัดบอรดใหความรู เกี่ยวกับสิ่งเสพติดใหโทษ

 

กระบวนการพัฒนาดานอารมณ  จิตใจ  ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได

          1) ราเริงแจมใส แสดงอารมณ ความรูสึกไดเหมาะสม      

                            ครูจัดกิจกรรมสงเสริมใหเด็กมีความราเริงแจมใส  จากกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะทุกวัน ใหเด็ก   ไดรองเพลง  ฟงเพลง  เตนเขาจังหวะ  จัดกิจกรรม

สรางสรรคใหเด็กทําศิลปะ   จัดโครงการสงเสริมสุขภาพเด็กกิจกรรมกายบริหารยามเชา  และโครงการสงเสริมศักยภาพเด็ก กิจกรรมสรางสรรคดวยมือหนู

          2) เด็กรูจักยับยั้งช่ังใจ อดทนในการรอคอย

              ครูฝกใหเด็กไดแสดงออกทางอารมณความรูสึกท่ีเหมาะสมรูจักยับยั้งชั่งใจ การรอคอยทํากิจกรรมตางๆเชน กิจกรรม Cooking ไมทํากอน ไมหยิบกอน เด็กรูจัก

การแสดงอารมณท่ีเหมาะสม จากการเลน  การทํางานรวมกับเพื่อน ครูปลูกฝงใหเด็กรูจักอดทนรอคอย โดยจัดโครงการเด็กดีมีคุณธรรมงามอยางไทย   กิจกรรมดาวดีเดน

รูจักรอคอย  ฝกการเขาแถว รอรับของ ฝกใหปฏิบัติกิจวัตรประจําวันไดและชวยเหลือตนเองได   เชน รับประทานอาหารเอง ปูที่นอน เก็บที่นอน เขาหองน้ําเอง เปนตน 

         3) ยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและผูอื่น

              ครูปลูกฝงใหเด็กยอมรับและพอใจในความสามารถของตนเอง และผูอื่น  เชน  ใหนําเสนอผลงานศิลปะ  งานประดิษฐ  ครูสอบถามถึงความพอใจในผลงานของ

ตนและของเพ่ือน พรอมทั้งอธิบายวาเพราะอะไร  เปนตน

        4) มีจิตสํานึกและคานิยมที่ดี

             ครูปลูกฝงใหเด็กมีจิตสํานึกในการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียน  ตรงตอเวลา  มาเรียนทันเวลา  ฝกความรับผิดชอบ  เลนแลวเก็บ ใหเด็กปฏิบัติตามกฎ

 ระเบียบของโรงเรียน  เคารพธงชาติ  รองเพลงชาติ  และสวดมนตหนาเสาธง สงเสริมความกตัญู  จัดโครงการสงเสริมสุขภาพเด็ก   กิจกรรมบริหารยามเชา และ

โครงการแสงเทียนสองธรรม กิจกรรมกอนนอน  กิจกรรมสวดมนตทุกวันศุกร  กิจกรรมตักบาตรวันสําคัญ และกิจกรรมธรรมะหรรษา

           5) มีความมั่นใจ  กลาพูด และกลาแสดงออก

          ครูสงเสริมใหเด็กมีความมั่นใจ  กลาพูด และกลาแสดงออก  โดยจัดกิจกรรมเปดโลกอนุบาลสูการเรียนรู    กิจกรรมเรียนแบบ Project  Approach  กิจกรรมจัด

นิทรรศการ  สงเสริมใหเด็กกลาพูด  การกลาแสดงออก  ในการเลาประสบการณของตนเอง  การนําเสนอผลงาน  การทํากิจกรรมกลุม  การแสดงออกบนเวที  เปนตน

            6) ชวยเหลือแบงปน

  ครูปลูกฝงใหเด็กมีน้ําใจชวยเหลือแบงปน การเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน  สงเสริมใหมีจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน รูจักชวยเหลือใหความรวมมือดานสังคม  โดยการ

จัดโครงการลูกเสือ-เนตรนารี บีเวอร
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             7) เคารพสิทธิ รูหนาที่รับผิดชอบ อดทนอดกล้ัน

                  ครูปลูกฝงใหเด็กเคารพสิทธิผูอื่น  ใหอดทนอดกลั้น  รูจักการรอคอย ฝกใหขออนุญาตกอนหยิบของผูอื่น  ปลูกฝงใหอดทนไมอยากไดของผูอื่น 

              8) ซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษากําหนด   

                ครูปลูกฝงใหมีความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม  จัดโครงการเด็กดีมีคุณธรรมงามอยางไทย  กิจกรรมดาวดีเดน โดยทุกครั้งที่เด็กทําความดี เด็กจะได

รับดาว แลวนําดาวไปติดไวที่บอรด ดาวดีเดน เชนเก็บของไดนําสงครู  เก็บของเขาท่ี หยิบของหรืออุปกรณการเรียนใหเพื่อน และไมนําสิ่งของที่โรงเรียนกลับบาน

            9) มีความสุขกับศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหว

                ครูจัดกิจกรรมใหเด็กช่ืนชมและมีความสุขกับศิลปะ  ดนตรี  การเคลื่อนไหว  โดยจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรมสรางสรรค  ใหเด็กไดเตนตาม

เพลง  รองเพลง   ทําทาทางตามเพลง  ทําทาทางตามจินตนาการ  เชน  เลียนแบบเสียงสัตว   ทําทาทางแบบสัตวตางๆ ใหเด็กทําศิลปะที่หลากหลายเปนรายบุคคล  แบบ

กลุม  และตามความสนใจของเด็ก  นอกจากนี้ครูไดจัดมุมประสบการณดนตรี  และมุมสรางสรรค  ใหเด็กไดเลนเครื่องดนตรี  ใหเด็กทําศิลปะตามความสนใจของเด็ก  โดย

มีการเวนระยะหาง เพื่อความปลอดภัยตามมาตรการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

กระบวนการพัฒนาดานสังคม  ชวยเหลือตนเอง  และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม

             1) ชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได  มีวินัยในตนเอง

                  ครูฝกใหเด็กชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันดวยตนเอง โดยครูปลูกฝงใหเด็กชวยเหลือตนเองในการรับประทานอาหาร เก็บกลองอาหาร

ดูแลในการขับถาย เขาหองนํ้า แตงตัว ใสรองเทา ปูและเก็บท่ีนอน  สงการบาน  ลางมือ  ลางหนา  แปรงฟนดวยตนเอง  และปลูกฝงใหชวยเหลือเพื่อน  ครู และพอแม 

เมื่ออยูบาน

              2) ประหยัดและพอเพียง

                                 ครูปลูกฝงใหเด็กเรียนรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง   ตามแนวทางรัชกาลท่ี 9 โดยจัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหนูนอยนักออม และหนวยเสริม

ประสบการณเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือปลูกฝงใหเด็กรูจักการประหยัดอดออม รูจักใชสิ่งของเครื่องใชอยางประหยัด ดื่มนม และรับประทานอาหารใหหมด  ปลูกฝงความพอ

เพียง  เชน มีของเลนแลว ไมซื้ออีก มีแคพอใช

              3) มีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน

                                 ครูปลูกฝงใหเด็กเรียนรูเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง   ตามแนวทางรัชกาลท่ี   9   โดยโครงการเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสวนครัวนอย และจัดหนวยเสริม

ประสบการณเศรษฐกิจพอเพียง   ปลูกฝงใหเด็กรูจักคุณคาของการใชเงิน โดยการสอนปลูกผัก   ผลไม การดูแลรักษา และการเก็บผลผลิตแลวนําไปรับประทาน แบงปน

เพ่ือเปนการปลูกฝงใหเด็กรูจักความพอเพียง

            4) มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน การไหว การยิ้ม ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผูใหญ ฯลฯ

                 ครูปลูกฝงใหเด็กมีมารยาทที่ดี  งดงามตามแบบไทย จัดโครงการเด็กดีมีคุณธรรมงามอยางไทยกิจกรรมไหวงามตามแบบสุคนธีรวิทย  ปลูกฝงใหมีมารยาทใน

การพูด การฟง การน่ัง  ฝกการไหวสวย การไหวผูใหญ การกลาวขอบคุณ ขอโทษ การเดิน การพูดมีหางเสียง จัดกิจกรรมประกวดมารยาทการไหว ปละ 1  ครั้ง  

            5) ยอมรับหรือเคารพความแตกตางระหวางบุคคล เชน ความคิด พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว

               เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เปนตน              

                 ครูปลูกฝงใหเด็กอยูรวมกันบนความแตกตางทางเพศ อายุ ศาสนา หรือ เชื้อชาติ โดยใหทํากิจกรรมรวมกัน เชน เลนตามมุม เลนการละเลนไทย ทํากิจกรรม

ศิลปะรวมกัน และกิจกรรมทางศาสนารวมกัน เปนตน โดยมีการเวนระยะหาง เพื่อความปลอดภัยตามมาตรการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

            6) เก็บของเด็กเลนและทํางานรวมกับผูอื่นได แกไขขอขัดแยงโดยปราศจากการใชความรุนแรง

               ครูจัดกิจกรรมใหเด็กไดเลนและทํางานรวมกับเพื่อน เชน ทําศิลปะ กิจกรรมCooking กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร กิจกรรมเลนตามมุม หองศูนยสื่อ เพื่อให

เด็กสามารถแกปญหาจากการเลน การทํางาน โดยไมใชความรุนแรงในการแกปญหา 

 

 กระบวนการพัฒนาดานสติปญญา  สื่อสารได  มีทักษะการคิดพื้นฐาน  และแสวงหาความรูได

            1) สนทนาโตตอบและเลาเร่ืองใหผูอื่นเขาใจได

                ครูสงเสริมใหเด็กสนทนาโตตอบและเลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจได  จัดกิจกรรมเสริมประสบการณเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งตางๆ  รอบตัวเด็ก  ครูกระตุนใหเด็กสนทนา

โตตอบกับครู  จัดใหมีมุมหนังสือ สงเสริมใหอานนิทานจากมุมหนังสือ  เขาหองศูนยสื่อ  และเลาเรื่องที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย โดยจัดโครงการสงเสริมศักยภาพเด็ก 

กิจกรรมเลาหนูนอยนักอาน   ใหเด็กเลาเร่ืองหนาหองจากท่ีพบเห็น   กิจกรรมเลาเรื่องจากภาพ   ใหเด็กอานหนังสือนิทาน     ดูนิทานแลวเลาเรื่องจากภาพ รูปแบบแบบ

ออนไลน

           2) ตั้งคําถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามคนหาคําตอบ

                             ครูสงเสริมใหตั้งคําถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามคนหาคําตอบ  จากการเรียนในหองเรียน  นอกหองเรียน  แหลงเรียนรูภายในภายนอก

โรงเรียนและภูมิปญญาในทองถิ่น  กิจกรรมทัศนศึกษา  กิจกรรมเรียนรูจากแหลงเรียนรูภายนอกและภูมิปญญาในทองถิ่น ในรูปแบบคลิปวิดีโอ
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           3) อานนิทานและเลาเร่ืองที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย

                ครูสงเสริมใหเด็กมีนิสัยรักการอานใหเด็กอานนิทานจากมุมหนังสือในหองเรียน เขาหองสมุด และใหเลาเรื่องที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย ใหเด็กเลาเรื่อง

หนาหองจากที่พบเห็น   กิจกรรมเลาเร่ืองจากภาพ ใหเด็กอานหนังสือนิทาน   ดูนิทานแลวเลาเรื่องจากภาพ โดยครูใหเด็กเขามุมหนังสือ ครูเลานิทานใหเด็กฟงทุกวันและ

เลานิทานประกอบส่ือ  และใหเด็กเลาเร่ืองจากที่ฟงอีกครั้ง

         4) มีความสามารถในการคิดรวบยอดการคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรการคิดแกปญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องงายๆ

ได

              ครูจัดกิจกรรมเสริมประสบการณเร่ืองราวเก่ียวกับธรรมชาติ  และสิ่งตางๆ รอบตัวเด็ก ใหเด็กเรียนรูคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร   โดยบูรณาการกับหนวยการ

เรียนรู  ฝกใหใชกระบวนการทางคณิตศาสตรในการแสวงหาความรู  ทางคณิตศาสตรไดเหมาะสมกับวัย เชน การเปรียบเทียบ การเรียนรูจํานวน ตัวเลข เงิน  เวลา  การ

วัด     ตวง เรียนรูรูปทรงตางๆ   เรียนรูเร่ือง มิติสัมพันธ   เปนตน   เด็กสามารถบอกคุณลักษณะคุณสมบัติของสิ่งของได เชน นิ่ม แข็ง ขรุขระ หนา บาง เย็น รอน ความ

เหมือนความแตกตางเชน รูปทรง สี รูปภาพ  จําแนกประเภทจัดหมวดหมู เชน สิ่งของ  เครื่องใช  สัตว ตนไม  สิ่งมีชีวิต  สิ่งไมมีชีวิต  และบอกความสัมพันธของสิ่งตางๆ  

ที่เกิดจากการเรียนรูไดดวยตนเองอยางถูกตองคลองแคลวและชัดเจน กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร   เด็กไดเรียนรูการทดลองวิทยาศาสตร   โดยผานกิจกรรมการทดลองที่

หลากหลาย  เชน กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร  ตามหนวย   โดยใชการสืบเสาะหาความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตร  โดยการสังเกตสงสัย  การซักถาม  การ

ตั้งคําถาม   คาดคะเนคําตอบ   การตั้งสมมติฐาน   ออกแบบวิธีการหาความรูลงมือทําดวยตนเอง   โดยรวมกันทําเปนกลุมบันทึกการเรียนรู   นําเสนอขอมูลการเรียนรูที่ได

ดวยตนเอง  จัดหนวยการเรียนรูเก่ียวกับวิทยาศาสตร  มีการสังเกต  สํารวจ   สืบคน  และสรุปขอมูลจากการทดลอง  เด็กไดใชแวนขยาย  ในการสองดูแมลง  มด  พืช 

เกสรดอกไม  ใชกลองจากมือถือของครูถายรูปแมลง  มด  ดอกไม  ตนไม และเด็กไดใชอุปกรณในการทดลอง  ถวยตวง  แกว และเทียน  ครูฝกใหเด็กสามารถคิดแกปญหา

และสามารถตัดสินใจในเร่ืองงายๆ ได  จากการเลน  การทํากิจกรรมกลุม และเปนรายบุคคล   การเลือกที่จะทําหรือไมทํา  การเลือกเลน  และเลือกสิ่งของเองได 

         5) สรางสรรคผลงานตามความคิดและจินตนาการ เชน งานศิลปะ การเคลื่อนไหวทาทาง การเลนอิสระ ฯลฯ

              ครูสงเสริมใหเด็กไดสรางผลงานดวยตนเอง เด็กถายทอดความคิดตามจินตนาการ ผานการเคลื่อนไหว รางกายตามจินตนาการ และอิสระ และสรางสรรคผล

งานศิลปะท่ีมีรายละเอียดมีความแปลกใหมและหลากหลายเหมาะสมกับวัย โดยการจัดกิจกรรมสรางสรรค  มีการจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีในวันสําคัญ  จัดให

เด็กไดทํางานศิลปะท่ีหลากหลาย  เชน  ปนดินน้ํามันและปนแปงโดวตามจินตนาการวาดภาพตามจินตนาการ  ระบายสีตามจินตนาการ  จัดกิจกรรมเลนตามมุม เด็กเลน

ตอบล็อกตามจินตนาการ  เลนบทบาทสมมุติตามจินตนาการ  

           6) ใชส่ือเทคโนโลยี เชน แวนขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล ฯลฯ เปนเครื่องมือในการเรียนรูและแสวงหาความรูได

             ครูสอนใหเด็กไดใชสื่อเพื่อแสวงหาความรู โดยมีการติดตั้ง projector พรอมจอภาพในหองเรียนทุกหองมีอินเตอรเน็ตไวไฟ  ใชเปนสื่อการสอน ครูใหเด็กใชแวน

ขยาย ในการสํารวจใบไม สัตวเล็กๆ ใชแมเหล็ก ทําการทดลอง  ใชกลองในการถายภาพ ดอกไม  พืช  มด  ผีเสื้อ ใชอุปกรณการทดลองวิทยาศาสตร 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

เปาหมาย 5 ขอ

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น 5.00
ยอด

เยี่ยม

1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย √ -

1.2 ออกแบบการจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและไมเรงรัดวิชาการ √ -

1.3 ออกแบบการจัดประสบการณที่เนนการเรียนรูผานการเลน และการลงมือปฏิบัติ (Active learning) √ -

1.4 ออกแบบการจัดประสบการณที่ตอบสนองความตองการและความแตกตางของเด็กปกติและกลุมเปา

หมายเฉพาะที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น
√ -

1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอยางตอเน่ือง √ -

2. จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน 5.00
ยอด

เยี่ยม

2.1 จัดครูครบช้ันเรียน √ -

2.2 จัดครูใหมีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ √ -

2.3 จัดครูไมจบการศึกษาปฐมวัยแตผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย √ -

2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย √ -

2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย √ -

3. สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ 5.00
ยอด

เยี่ยม

3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา √ -

3.2 สงเสริมครูใหมีทักษะในการจัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็ก √ -

3.3 สงเสริมครูใชประสบการณสําคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม สังเกตและประเมิน

พัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล
√ -

3.4 สงเสริมใหครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและครอบครัว √ -

3.5 สงเสริมใหครูพัฒนาการจัดประสบการณโดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) √ -

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ 5.00
ยอด

เยี่ยม

4.1 จัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย √ -

4.2 จัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย √ -

4.3 สงเสริมใหเกิดการเรียนรูที่เปนรายบุคคลและกลุม เลนแบบรวมมือรวมใจ √ -
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.4 จัดใหมีมุมประสบการณหลากหลาย มีสื่อการเรียนรู ที่ปลอดภัยและเพียงพอ เชน ของเลน หนังสือ

นิทาน ส่ือจากธรรมชาติ ส่ือสําหรับเด็กมุดลอด ปนปาย สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู
√ -

4.5 จัดหองประกอบที่เอ้ือตอการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก √ -

5. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ 5.00
ยอด

เยี่ยม

5.1 อํานวยความสะดวกและใหบริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณและสื่อการเรียนรู √ -

5.2 พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการผลิตและใชสื่อในการจัดประสบการณ √ -

5.3 มีการนิเทศติดตามการใชส่ือในการจัดประสบการณ √ -

5.4 มีการนําผลการนิเทศติดตามการใชสื่อมาใชเปนขอมูลในการพัฒนา √ -

5.5 สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรการพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อการจัดประสบการณ √ -

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม 5.00
ยอด

เยี่ยม

6.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ

ของสถานศึกษา
√ -

6.2 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดและดําเนินการตามแผน √ -

6.3 มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา √ -

6.4 มีการติดตามผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป และรายงานผลการ

ประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัด
√ -

6.5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของทุกฝายมี

สวนรวม
√ -

สรุปผลการประเมิน 5.00
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2  

      โรงเรียนสุคนธีรวิทย  ไดมีกระบวนการบริหารและการจัดการ  มีผลการดําเนินงาน  ดังนี้

ขอ 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น โดยมีกระบวนการบริหารและจัดการ

1) มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ผูบริหารแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ   จัดโครงการพัฒนาและ

จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรมประเมินผลการใชหลักสูตร   โดยการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 ที่สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

พุทธศักราช  2560  จัดทําตามวัยของเด็กแตละระดับช้ัน  โดยอาศัยความรวมมือจากครู  ผูปกครอง  ผูแทนชุมชน  ในการมีสวนรวมจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา   ผูบริหาร

สามารถอธิบายหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย   อธิบายความหมายของปรัชญาแนวคิดจุดมุงหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัยใหครูและผูปกครองฟงไดในคราวประชุมผู

ปกครอง  โดยมีการอบรมใหความรูครู  สามารถนําพาครูจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาไดและนําเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกอนนําไปใช
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2) ออกแบบการจัดประสบการณท่ีเนนการเตรียมความพรอมและไมเรงรัดวิชาการ เนนการเรียนรูผานการเลนและการลงมือปฏิบัติ ตอบสนองความตองการและความแตก

ตางของเด็กปกติ   เด็กกลุมเปาหมายเฉพาะและสอดคลองกับวิถีชีวิต   ของครอบครัว ชุมชน และทองถิ่น   ผูบริหารมีนโยบายและออกแบบการจัดประสบการณที่เตรียม

ความพรอมของเด็กตั้งแตระดับเตรียมอนุบาลถึงอนุบาลปท่ี3 ใหเด็กมีพัฒนาการพรอมทั้ง 4 ดาน และไมเรงรัดวิชาการ ใหครูเนนการจัดกิจกรรมหลักประจําวัน 6 กิจกรรม

ที่เนนเด็กเปนสําคัญใหเด็กลงมือปฏิบัติจริง โดยมีการจัดทําโครงการและกิจกรรมการเรียนรูผานกระบวนการเลน เชน การสังเกต การทดลอง การคนควา   การ

ทําCooking   ทัศนศึกษาจากแหลงเรียนรูตาง ๆ และหองศูนยสื่อ ประกอบดวย มุมนิทาน มุมคณิตศาสตร    มุมวิทยาศาสตร   มุมสรางสรรค มุมบทบาทสมมติ และมุม

เสริมประสบการณ เปนตน เด็กสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได

ขอ 2.2 จัดครูใหเพียงพอกับชั้น

          มีครูเพียงพอกับช้ันเรียนและครูมีใบประกอบวิชาชีพ ผูบริหารแตงตั้งครูประจําชั้นเตรียมอนุบาลและชั้นอนุบาล 1-3 หองละ 2 คน ครบทุกหองเรียน จัดครูผูสอน

ตรงสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และครูประจําวิชา 

ขอ 2.3 สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ โดยมีกระบวนการบริหารและจัดการ 

1) ครูไดรับการอบรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยครบ 20 ช่ัวโมงตอป

           ผูบริหารสนับสนุนใหครูไดรับการพัฒนาพรอมสงเสริมใหครูเขารับการอบรมครบปละ 20 ชั่วโมง ตามที่คุรุสภากําหนด โดยจัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรให

ครูไดอบรม / สัมมนา ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่   กิจกรรมรายงานผลการอบรม / สัมมนา และศึกษาดูงาน ใหครูรายงานผลการ

อบรม / สัมมนาและศึกษาดูงานตอผูอํานวยการ  กิจกรรมขยายผลการอบรม / สัมมนาและศึกษาดูงานใหครูนําความรูที่ไดรับจากการอบรม / สัมมนาและศึกษาดูงานมา

ขยายผลตอใหกับครูในโรงเรียน

2) ผูบริหารพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา

             ผูบริหารเห็นความสําคัญดานครูและบุคลากร  ใหมีความรูในการวิเคราะหหลักสูตร  โดยเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ  มาใหความรูอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัด

ทําหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย   ใหมีความรูความสามารถในการวิเคราะห   ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา โดยใหครูเขารับการอบรมในการจัดทําหลักสูตรสถาน

ศึกษาการศึกษาปฐมวัย จัดโดยหนวยงานตนสังกัด   ครูปฐมวัยสามารถจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยไดและใหครูไดจัดทําหนวยการจัดประสบการณ เสนอผู

บริหารและตนสังกัด เพ่ือสงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดประสบการณการเรียนรูใหตรงกับหนวยครบทั้ง 4 สาระการเรียนรู   และใหครูใชประสบการณสําคัญในการ

ออกแบบการจัดกิจกรรมในการสอนเด็ก 

3) ครูมีทักษะในการจัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็ก ที่มีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล

           ครูมีทักษะในการจัดประสบการณเรียนรูและประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล  ใหครูใชเครื่องมือวัดผลและประเมินพัฒนาการของเด็กที่หลากหลาย  โดยการ

สังเกตพฤติกรรมเด็ก การสัมภาษณ   การสอบถามผูเก่ียวของกับเด็ก ประเมินผลงานเด็กจากการบันทึกคําพูดเด็ก   ประเมินตามสภาพจริงดวยวิธีการที่หลากหลาย

ครอบคลุมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ดาน   คือ   ดานรางกาย ดานอารมณ-จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา บันทึกผลการประเมินในสมุดประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค

และบันทึกลงในสมุดประจําตัวนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  มีการประเมินภาคเรียนละ 1 ครั้ง     สรุปผลการประเมินปการศึกษาละ2 ครั้ง 

จัดโครงการสงเสริมความรูความสามารถครูปฐมวัย   กิจกรรมตรวจสอบและประเมินแผนการจัดประสบการณ   กิจกรรมจัดทําเครื่องมือการประเมินพัฒนาการเด็กที่หลาก

หลาย  กิจกรรมจัดทําวิจัยในช้ันเรียน  ครูสรุปผลพัฒนาการของเด็กทุกภาคเรียน  มีการสื่อสารกับผูปกครองเกี่ยวกับการสงเสริมพัฒนาการเด็ก  โดยรายงานพัฒนาการทั้ง

4 ดาน  เปนแนวทางในการพัฒนาเด็ก รายงานภาคเรียนละ 1 ครั้ง  และใหผูปกครองรวมประเมินพฤติกรรมของลูกเมื่ออยูที่บาน  ครูนําผลการประเมินของผูปกครองมาใช

ในการพัฒนาเด็กในดานที่ควรสงเสริม

4) ครูมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับเด็กและครอบครัว

            ผูบริหารสงเสริมใหครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและครอบครัว ครูทุกคนแสดงความรูสึกที่ดีตอเด็กมีปฏิสัมพันธที่ดีตอผูปกครอง โดยทักทายเด็กและผูปกครองเปน

ประจํา ยิ้มแยม ออนโยน สุภาพ นุมนวลกับเด็ก แสดงความเคารพผูปกครอง การไหว   สวัสดี   กลาวทักทาย   สอบถาม และรับฟงความคิดเห็นจากผูปกครองดวยความ

ตั้งใจ ใหคําแนะนําดวยความเต็มใจใชนํ้าเสียงนุมนวลมีสวนรวมแกไขพัฒนาการของเด็กทุกคนอยางเสมอภาค

 

ขอ 2.4 จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรู  อยางปลอดภัย และเพียงพอ

1) ผูเก่ียวของมีความพึงพอใจตอการจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย

            โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมท่ีรมรื่น  สวยงาม  ปลอดภัย  มีสวนหยอม  บอเลี้ยงปลาคราฟ  มีตนไมที่ใหรมเงา  ไดจัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน  กิจกรรมปรับปรุงซอม

บํารุงอาคารสถานท่ี   สนามเด็กเลน เคร่ืองเลนสนาม   โดยทาสีปรับปรุงสวนหยอมอาคาร ใหสวยงาม แข็งแรงนาอยู ผูบริหารเห็นความสําคัญในการวางมาตรการรักษา

ความปลอดภัยใหกับเด็กทุกคน  สมุดบันทึกรับเด็กกอนเวลา  จัดครูเวรประจําวันรับนักเรียน 07.00 - 08.30 น. ครูเวรประจําหองธุรการ 08.30 – 09.10 น. และครูเวร

สนามเด็กเลน 16.00 – 16.45 น.  ในทุกวันจะมีการสํารวจบริเวณโรงเรียน  เพื่อตรวจสอบสิ่งท่ีจะเปนอันตรายตอเด็กและดําเนินการปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน

2) ครูไดรับการสงเสริมจากผูบริหารใหจัดกิจกรรมใหเด็กเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคลและกลุมยอย   เลนแบบรวมมือรวมใจ ครูไดรับการสงเสริมจากผูบริหารใหเขารับการ

อบรมในการจัดกิจกรรมใหเด็กไดเรียนรูเปนรายบุคคลและกลุมยอยเลนแบบรวมมือรวมใจ   โดยผานกระบวนการจัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมของเด็กปฐมวัย จึงจัด

โครงการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูภายในรวมทั้งบอรดความรู เชน สวนเศรษฐกิจพอเพียง สวนสมุนไพร สวนไมดอกไมประดับ หองนิทรรศการแสดงโครงการตาง ๆ ใน

รัชกาลที่ 9 ทําคลิปทัศนศึกษาในพื้นท่ีโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ปนการสรางประสบการณที่ดีในการเรียนรูจากสถานที่จริง
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3) ครูไดรับการสงเสริมจากผูบริหารจัดใหมีมุมประสบการณ หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู เชน ของเลน หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อสําหรับเด็กมุด ลอด ปนปาย สื่อ

เทคโนโลยี ส่ือเพ่ือการสืบเสาะหาความรู ผูบริหารสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อ สื่อ วัสดุอุปกรณ สําหรับเด็ก โดยใหครูประชุมวางแผนจัดมุม   เสริมประสบการณ  เชน มุม

บทบาทสมมติ มุมดนตรี มุมวิทยาศาสตร   มุมเกมการศึกษา มุมศิลปะ มุมบล็อก มุมหนังสือนิทาน จัดบริการสื่อการเรียนรูเทคโนโลยีที่ทันสมัย เชน เครื่อง Projector

จอProjector   ไมโครโฟน เคร่ืองขยายเสียงติดทุกหองเรียน สงเสริมใหครูผลิตสื่อของเลน   สื่อจากธรรมชาติ   ใชประกอบการจัดการเรียนรู มีหนังสือคําศัพทภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ บัตรพยัญชนะภาษาไทย บัตรตัวอักษรภาษาอังกฤษ เครื่องเลนสนาม จัดเกมการศึกษาใหครูใชอยางเหมาะสมเพียงพอ จัดบอรดความรูในหองเรียน จัด

บรรยากาศในหองเรียน ใหเหมาะสมตามวัย จัดพื้นท่ีใหเด็กทํากิจกรรมกลางหอง นอนพักผอนในเวลากลางวัน  มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนมุมการจัดประสบการณทุกสัปดาห

 

ขอ  2.5 ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ

1) สถานศึกษาอํานวยความสะดวกและใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ และอุปกรณ เพื่อสนับสนุนการ   จัดประสบการณและพัฒนาครู   ผูบริหารอํานวยความ

สะดวกสนับสนุนงบประมาณในการจัดประสบการณและใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ และอุปกรณ เพื่อจัดประสบการณเรียนรูและพัฒนาครูผูสอนจัดโครงการ

บริการสื่อการสอนและสื่อ ICT กิจกรรมผลิตสื่อและใชสื่อการสอน มีการนิเทศการสอน เพื่อติดตามการเรียน    การสอน  ครูใชสื่อและเทคโนโลยี ในการจัดประสบการณ

ไดแก   สื่อคอมพิวเตอร สื่อจาก YouTube   ใชสัญญาณอินเตอรเน็ตผาน Wifi ของโรงเรียนเช่ือมตอกับเครื่อง Projector เด็กไดใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการพัฒนา

กลามเน้ือมือผานเกมการศึกษาเปนรายบุคคล มีหองศูนยสื่อประกอบดวย มุมหนังสือ   มุมบล็อก   มุมวิทยาศาสตร   มุมศิลปะ   มุมดนตรี   มุมเกมการศึกษา   และมุม

บทบาทสมมติ  ใหครูไดใชสําหรับจัดประสบการณในการเสริมสรางจินตนาการของเด็ก

 

ขอ  2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม

1) มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณตามที่สถานศึกษากําหนดโรงเรียนสุคนธีรวิทยไดนํามาตรฐาน

ตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศมากําหนดเปนมาตรฐานในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศึกษาสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561  ตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ  และกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย

ไวในแผนอยางชัดเจน รวมถึง   อัตลักษณ เอกลักษณของโรงเรียน และเพิ่มมาตรฐานของโรงเรียนอีก 2 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานที่ 4 สงเสริม  อัตลักษณและเอกลักษณ

ของโรงเรียนสุคนธีรวิทยใหโดดเดน ตัวช้ีวัดที่  4.1 รอยละของเด็กรูหนาที่และมีระเบียบ  มีวินัยในตนเอง ตัวชี้วัดที่ 4.2 รอยละของเด็กที่มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน

การไหว การยิ้มทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผูใหญ ตัวช้ีวัดท่ี 4.3 รอยละของผลสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่สนองตอปรัชญา วิสัยทัศนของโรงเรียน ที่บรรลุความ

สําเร็จตามที่กําหนดไว มาตรฐานท่ี 5 สงเสริมนโยบายการปฏิรูปการศึกษาปฐมวัยในศตวรรษท่ี 21  ตัวชี้วัดที่ 5.1 รอยละของเด็กที่ชอบดู ชอบฟง และชอบอาน ตัวชี้วัดที่

5.2 รอยละของเด็กที่ไดเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง   ตัวช้ีวัดท่ี 5.3 รอยละของเด็กที่ทานขาวหมด ดื่มนมหมดไมเหลือทิ้ง ตัวชี้วัดที่ 5.4 รอยละของผลสําเร็จของโครงการ

พิเศษสนองตอนโยบายการปฏิรูปการศึกษาปฐมวัยในศตวรรษท่ี 21  

          ผลการดําเนินงาน สงผลใหโรงเรียนโรงเรียนสุคนธีรวิทยมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ

ที่สถานศึกษากําหนด มีคุณภาพระดับยอดเยี่ยม

2) มีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดรับกับมาตรฐาน ท่ีสถานศึกษากําหนดและดําเนินการตามแผน

         ผูบริหารใชระบบการการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง   การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 จัดโครงการพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษา  กิจกรรมจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามป กิจกรรมจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  กิจกรรมประเมินคุณภาพภายในและจัดทํารายงานประจําป

กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนโดยแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา

ของสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับมาตรฐานท่ีสถานศึกษากําหนด จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานและดําเนินการตามแผนแตงตั้งผูรับผิดชอบโครงการ

มีการดําเนินตามโครงการ  กิจกรรมตามท่ีกําหนดไว                   

3) มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินงาน จัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป   นําผลการประเมินไปปรับปรุงและ

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมเสนอความคิดเห็น วางแผน สรุปผล เพื่อจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหหนวยงานตน

สังกัด

               ผูบริหารใชหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน บริหารงานแบบมีสวนรวม จัดโครงสรางการบริหารงานออกเปน 4 ฝาย ไดแก ฝายบริหารงานวิชาการ   ฝาย

บริหารงานบุคลากร   ฝายบริหารงานงบประมาณ และฝายบริหารงานทั่วไป   แตงตั้งหัวหนาฝายทําหนาที่ติดตามผลการดําเนินงานทั้ง 4 ฝาย มีการประชาสัมพันธ     รูป

แบบเอกสารทางการศึกษาและกิจกรรมตาง ๆ ผาน ชองทาง Facebook / Line Official / Microsoft Teams มีจดหมายขาวสารถึงผูปกครอง มีกิจกรรมประชุมครู

บุคลากรประจําเดือน เปดโอกาสใหครู ผูปกครอง คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ชุมชน และหนวยงานอื่นไดรับรูการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน จัดประชุม กิจกรรม

ปฐมนิเทศผูปกครอง รายงานผลการจัดการศึกษา เปดโอกาสใหผูปกครอง คณะกรรมการบริหารโรงเรียน รวมแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการพัฒนาเด็ก

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง ประเมินตนเอง 3 มาตรฐานและมาตรฐานเพิ่มเติมของโรงเรียนอีก 2 มาตรฐานจัดทํารายงานผลการประเมิน

ตนเองของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 ท่ีมาจากผลการประเมินตนเอง โดยใชแบบการรายงานตามรูปแบบของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

ประกอบดวยสาระสําคัญทุกสวนของรายงาน  ครอบคลุมการดําเนินงานของโรงเรียนสะทอนความสําเร็จ ชื่อเสียง อัตลักษณ เอกลักษณของโรงเรียน และนําเสนอรายงาน

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ตอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนใหความเห็นชอบรายงานและนําสงสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน   เพื่อนําไป

เปดเผยตอสาธารณชนตอไป มีกิจกรรมประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของผูบริหาร โดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครู และผูปกครองเปนผูประเมิน
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

จํานวนครูท้ังหมด : 26

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ 85.00 26 100.00
ยอด

เยี่ยม

1.1 มีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล √ - 26

1.2 จัดทําแผนและใชแผนการจัดประสบการณจากการวิเคราะหมาตรฐาน

คุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา
√ - 26

1.3 จัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน ท้ังดานรางกาย ดานอารมณ

จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา โดย ไมมุงเนนการพัฒนาดานใดดานหน่ึง

เพียงดานเดียว

√ - 26

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 85.00 26 100.00
ยอด

เยี่ยม

2.1 จัดประสบการณที่เชื่อมโยงกับประสบการณเดิม √ - 26

2.2 ใหเด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอยางอิสระ ตามความตองการความสนใจ

ความสามารถ ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล หลากหลายรูป

แบบจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย

√ - 26

2.3 เด็กไดเลือกเลน เรียนรูลงมือ กระทํา และสรางองคความรูดวยตนเอง √ - 26

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 85.00 26 100.00
ยอด

เยี่ยม

3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนไดสะอาด ปลอดภัย และ

อากาศถายเทสะดวก
√ - 26

3.2 จัดใหมีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่สําหรับมุมประสบการณและการจัด

กิจกรรม
√ - 26

3.3 จัดใหเด็กมีสวนรวมในการจัดภาพแวดลอมในหองเรียน เชน ปายนิเทศ การ

ดูแลตนไม เปนตน
√ - 26

3.4 ใชส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชวงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการ

เรียนรูของเด็ก เชน กลองดิจิตอล คอมพิวเตอร สําหรับการเรียนรู กลุมยอย ส่ือ

ของเลนที่กระตุนใหคิดและหาคําตอบ เปนตน

√ - 26

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณและพัฒนาเด็ก
85.00 26 100.00

ยอด

เยี่ยม

4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันดวยเครื่องมือและ

วิธีการที่หลากหลาย
√ - 26
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.2 วิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผูปกครองและผูเกี่ยวของมีสวน

รวม
√ - 26

4.3 นําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพเด็กอยางเปนระบบและตอเน่ือง √ - 26

4.4 นําผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรู

ทางวิชาชีพ
√ - 26

สรุปผลการประเมิน 100.00
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3             

ขอ 3.1 จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ 

1) ครูวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล

ครูวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล บันทึกในสมุดบัญชีเรียกช่ือ สมุดรายงานประจําตัวนักเรียน แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมเด็ก และบันทึกพฤติกรรมสงตอนักเรียน

 2) ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณ จากการวิเคราะหมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตร

โรงเรียนมีโครงการพัฒนาครูและบุคลากร ซึ่งครูไดรับการอบรมเรื่องการจัดทําแผนการจัดประสบการณ   ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560   ครูจัดทํา

แผนการจัดประสบการณตามอายุเด็กแตละระดับช้ัน ท่ีมาจากการวิเคราะหมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 จัดทํา

หนวยการจัดประสบการณครบทั้ง 4 สาระการเรียนรู โดยใชกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม   ในการจัดประสบการณ ไดแก กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริม

ประสบการณ กิจกรรมสรางสรรค กิจกรรมกลางแจง กิจกรรมเสรี และกิจกรรมเกมการศึกษา ท่ีสงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดานไดแก ดานรางกาย ดานอารมณ จิตใจ

ดานสังคม และดานสติปญญา  ไมมุงเนนการพัฒนาดานใดดานหนึ่งเพียงดานเดียว

ขอ 3.2 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง  เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข

1) ครูสรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลน และปฏิบัติอยางมีความสุข

ครูจัดการเรียนการสอนใหเด็กไดรับประสบการณตรง และสามารถปฏิบัติกิจกรรมตางๆไดอยางมีความสุข เชน เลนตามมุม เลนเครื่องเลนสนาม เลานิทานประกอบสื่อรวม

กับครู การเลนกีฬา การทดลอง การทําโครงการ   ทัศนศึกษา   การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ กิจกรรม Cooking   เปนตน ผูบริหารมีการติดตามตรวจสอบการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง จากการนิเทศการสอน พบวาครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรไดอยางถูกตอง   โดยเนนเด็กเปนสําคัญและเด็กได

ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริง

2) ครูจัดประสบการณที่เชื่อมโยงกับประสบการณเดิมใหเด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอยางอิสระ ตามความตองการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบ

สนองตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคลหลากหลายรูปแบบ   จากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย

โรงเรียนจัดใหมีการนิเทศการสอนกับบุคลากรครูภายในโรงเรียน โดยมีผูบริหาร หัวหนากลุมสาระการเรียนรูและเพื่อนครู   โดยครูจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับ

ประสบการณเดิมของเด็กพรอมท้ังบูรณาการใหสอดคลองกับกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม  เด็กสามารถเลือกทํากิจกรรมตามความสนใจของตนเองอยางอิสระ และตอบสนอง

ตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล  จากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย

3) ครูใหเด็กไดเลือกเลน เรียนรู ลงมือกระทําและสรางองคความรูดวยตนเอง

                    ครูใหเด็กไดเลนตามมุมเสริมประสบการณเลนเคร่ืองเลนสนามและปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ เชน การทดลอง   การสังเกต การสํารวจ   การทําศิลปะสรางสรรค 

พรอมทั้งนําเสนอผลงานของตนเอง   การจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ   Project   Approach  การเรียนรูนอกสถานที่ (ทัศนศึกษาแหลงการเรียนรู) ผูบริหารมีการ

ติดตามตรวจสอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง  

ขอ 3.3 จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย

1) ครูจัดหองเรียนใหสะอาด อากาศถายเท ปลอดภัย มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่สําหรับมุมประสบการณและการจัดกิจกรรมเด็กมีสวนรวมในการ

จัดสภาพแวดลอมในหองเรียน เชน ปายนิเทศ การดูแลตนไม                    
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ผูบริหารมีการสนับสนุนใหครูจัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียน   เพื่อสรางบรรยากาศในหองเรียนใหเอื้อตอการเรียนรู     มีโครงการจัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณและมีการตรวจ

เยี่ยมหองเรียนพบวา ครูทุกคนจัดหองเรียนสะอาด  สวยงาม อากาศถายเทไดสะดวก มีความปลอดภัย มีพื้นที่หนาหองสําหรับแสดงผลงานของเด็ก ใหเด็กมีสวนรวมในการ

จัดสภาพแวดลอมในหองเรียน จัดบรรยากาศอบอุนนาอยูคลายกับบาน  นอกจากนี้พบวาครูใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเหมาะสมกับวัย

ขอ 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก

1) ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันดวยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ไมใชแบบทดสอบ

โรงเรียนจัดโครงการสงเสริมการประเมินพัฒนาเด็กตามสภาพจริง จัดทําเครื่องมือและประเมินพัฒนาการเด็กที่หลากหลาย   ครูทุกคนประเมินพัฒนาการเด็กเปนราย

บุคคล   กิจวัตรประจําวันตามสภาพจริง โดยการสังเกต สัมภาษณ สอบถาม บันทึกคําพูดเด็ก ตรวจสอบผลงานที่เกิดจากความคิดสรางสรรค   จินตนาการที่ครอบคลุม

พัฒนาการเด็กทั้ง 4 ดาน คือ ดานรางกาย ดานอารมณ-จิตใจ ดานสังคม ดานสติปญญา โดยมีการบันทึกในสมุดบัญชีเรียกชื่อ และสมุดรายงานประจําตัวนักเรียน ประเมิน

ภาคเรียนละ 1 คร้ัง  ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2560  ครบทุกมาตรฐานและตัวชี้วัด  มีการสรุปผลการประเมิน  เพื่อ

นําไปใชเปนขอมูลสารสนเทศ  ในการประเมินตนเองเพื่อจัดทํา SAR  ตอไป ครูมีการสรุปผลพัฒนาการของเด็กทุกภาคเรียน มีการสื่อสารกับผูปกครอง เพื่อสงเสริมพัฒนา

เด็กโดยรายงานพัฒนาการท้ัง 4 ดาน

2) ครูวิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็ก โดย ผูปกครองและผูเกี่ยวของ มีสวนรวม และนําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลก

เปล่ียนเรียนรูการจัดประสบการณที่มีประสิทธิภาพ

           โรงเรียนจัดโครงการสงเสริมการประเมินพัฒนาเด็กตามสภาพจริง จัดทําเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็ก  โดยครูวิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็กแตละ

ดาน  สงผลการประเมินใหผูปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้งและนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาเด็กจัดประสบการณใหเด็กตอไป มีการประชุมออนไลนกับทางผูปกครอง

ใหผูปกครองสนทนากับครูประจําชั้นผานการออนไลน แลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่องการเตรียมความพรอม การสงเสริมพัฒนาการเด็ก การใหความรวมมือกับครูในการสงเสริม

พัฒนาการและการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนและนําผลการประเมินพัฒนาการไปใชในการประเมินตนเอง เพื่อจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา

2564 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก
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มาตรฐานที่ 4 สงเสริมอัตลักษณและเอกลักษณของโรงเรียนสุคนธีรวิทยใหโดดเดน

จํานวนเด็กท้ังหมด : 278

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่ผานเกณฑที่

โรงเรียนกําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน (รอย

ละ)

ผลการประเมิน

คุณภาพที่ไดปฏิบัติ
ไม

ปฏิบัติ

สงเสริมอัตลักษณและเอกลักษณ 85.00 278 100.00 ยอดเยี่ยม

รอยละของเด็กอนุบาล มีมารยาทตามวัฒนธรรม

ไทยและมีสัมมาคารวะกับผูใหญ
√ - 278

รอยละของเด็กอนุบาล รูหนาที่และมีระเบียบมีวินัย

ในตนเอง
√ - 278

สรุปผลการประเมิน 100.00 ยอดเยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 4 สงเสริมอัตลักษณและเอกลักษณของโรงเรียนสุคนธีรวิทยใหโดดเดน

                       โรงเรียนไดกําหนดอัตลักษณของเด็ก “ไหวสวย รูหนาที่” และเอกลักษณของโรงเรียน “วิชาการเดน เนนคุณภาพผูเรียน” ที่สนองตอปรัชญา วิสัยทัศนของ

โรงเรียน โครงการเด็กดีมีคุณธรรมงามอยางไทย และโครงการลูกเสือ- เนตรนารี บีเวอร   เพื่อปลูกฝงใหเด็กมีระเบียบวินัย รูจักหนาที่และชวยเหลือตนเอง  มีความรับผิด

ชอบ รูจักการรอคอย มีจิตสาธารณะ มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน การไหว การยิ้มทักทาย และมีสัมมาคารวะตอผูใหญ ทางโรงเรียนไดตระหนักถึงความสําคัญของ

พฤติกรรมเด็กในดานตาง ๆ   ผลการดําเนินงาน เด็ก  278  คน  คิดเปนรอยละ  100  มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน การไหว การยิ้มทักทาย และมีสัมมาคารวะกับ

ผูใหญ  เด็ก 278 คน คิดเปนรอยละ 100 รูหนาที่และมีระเบียบมีวินัยในตนเอง จนกลายเปนอัตลักษณของเด็กที่เห็นไดชัดเจน 
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มาตรฐานที่ 5 สงเสริมนโยบายการปฏิรูปการศึกษาปฐมวัยในศตวรรษท่ี 21

จํานวนเด็กท้ังหมด : 278

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่ผานเกณฑ

ที่โรงเรียนกําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ไดปฏิบัติ
ไม

ปฏิบัติ

สงเสริมนโยบายการปฏิรูปการศึกษาปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 85.00 278 100.00 ยอดเยี่ยม

รอยละของเด็กอนุบาล อานคําบัญชีพื้นฐานไดคลอง และ มี

ความมั่นใจ กลาแสดงออก ในการอานมากยิ่งขึ้น
√ - 278

รอยละของเด็กอนุบาลที่อานนิทานและเลาเรื่องท่ีตนเองอาน

ไดเหมาะสมกับวัย
√ - 278

สรุปผลการประเมิน 100.00 ยอดเยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 5 สงเสริมนโยบายการปฏิรูปการศึกษาปฐมวัยในศตวรรษที่ 21

        โรงเรียนจัดโครงการพิเศษสนองตอนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่21 ไดแก โครงการสงเสริมทักษะการอาน   กิจกรรมอานบัญชีคําพื้นฐาน โครงการ

ศักยภาพเด็ก กิจกรรมหนูนอยนักอาน และผลสําเร็จของโครงการพิเศษสนองตอนโยบายการปฏิรูปการศึกษาปฐมวัยในศตวรรษที่21 บรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวใน

แผนปฏิบัติการ  เด็กอนุบาล  จํานวน  278  คน  คิดเปนรอยละ  100  อานคําบัญชีพื้นฐานไดคลอง  มีความมั่นใจ กลาแสดงออก ในการอานมากยิ่งขึ้น เด็กอนุบาล 278

คน คิดเปนรอยละ 99.99 ชอบอานนิทาน และเลาเร่ืองท่ีตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย  
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

จํานวนเด็กท้ังหมด : 2,060

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 85.00 2,027 98.40
ยอด

เยี่ยม

1.1 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการอานในแตละระดับชั้นตามเกณฑท่ีสถาน

ศึกษากําหนด
√ - 2,044

1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการเขียนในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถาน

ศึกษากําหนด
√ - 2,044

1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการส่ือสารในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถาน

ศึกษากําหนด
√ - 2,044

1.4 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการคิดคํานวณในแตละดับชั้นตามเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนด
√ - 1,975

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

แกปญหา
85.00 2,060 100.00

ยอด

เยี่ยม

2.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญ

ไตรตรองอยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ
√ - 2,060

2.2 รอยละของผูเรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น √ - 2,060

2.3 รอยละของผูเรียนมีการแกปญหาอยางมีเหตุผล √ - 2,060

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 85.00 2,060 100.00
ยอด

เยี่ยม

3.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งตัวเองและการ

ทํางานเปนทีม
√ - 2,060

3.2 รอยละของผูเรียนสามารถเช่ือมโยงองคความรูและประสบการณมาใชใน

การสรางสรรคส่ิงใหม ๆ อาจเปนแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน

ผลผลิต

√ - 2,060

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 85.00 2,058 99.90
ยอด

เยี่ยม

4.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร
√ - 2,058
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.2 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน

อยางสรางสรรค และมีคุณธรรม

√ - 2,058

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 85.00 2,060 100.00
ยอด

เยี่ยม

5.1 รอยละของผูเรียนบรรลุการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา √ - 2,060

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 85.00 2,060 100.00
ยอด

เยี่ยม

6.1 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาตอ √ - 2,060

6.2 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ การ

ทํางานหรืองานอาชีพ
√ - 2,060

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 85.00 2,060 100.00
ยอด

เยี่ยม

7.1 รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎ

กติกา
√ - 2,060

7.2 รอยละของผูเรียนมีคานิยมและจิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไม

ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
√ - 2,060

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 85.00 2,060 100.00
ยอด

เยี่ยม

8.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย √ - 2,060

8.2 รอยละของผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทยรวม

ทั้งภูมิปญญาไทย
√ - 2,060

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 85.00 2,060 100.00
ยอด

เยี่ยม

9.1 รอยละของผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลใน

ดานเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
√ - 2,060

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 85.00 2,060 100.00
ยอด

เยี่ยม

10.1 รอยละของผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณและสังคม

และแสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย
√ - 2,060

Page 82 of 106



ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน
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ผลการ

ประเมิน
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ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

10.2 รอยละของผูเรียนสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข เขาใจผูอื่น

ไมมีความขัดแยงกับผูอื่น
√ - 2,060

สรุปผลการประเมิน 99.83
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1

โรงเรียนสุคนธีรวิทยไดดําเนินการพัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพ  โดยใชกระบวนการพัฒนาและมีผลการดําเนินงาน  ของรายละเอียดมาตรฐานที่  1  ดังน้ี

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของนักเรียน

           โรงเรียนสุคนธีรวิทย ไดดําเนินการจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ

ที่สูงขึ้น   ใหมีความรูความกาวหนาทางการเรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษา และมีความพรอมในการศึกษาตอ สงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการอาน   การเขียน 

การสื่อสารและการคิดคํานวณ เพ่ือใหผูเรียนสามารถอานออกและอานคลองตามมาตรฐานการอานในแตละระดับชั้น   ในรูปแบบON-LINE และON-SITE เพื่อสงเสริมให

นักเรียนมีความสามารถในการอาน   การเขียนการสื่อสาร   และการคิดคํานวณตามเกณฑที่โรงเรียนกําหนดในแตละระดับชั้น   ผานกิจกรรมที่ทางโรงเรียนไดจัดใหกับ

นักเรียนอยางหลากหลาย   ท้ังการเรียนรูจากทฤษฎีภายในหองเรียนกับครูผูสอนแตละรายวิชา   การลงมือปฏิบัติจริงรายบุคคลและเปนกลุมดวยการคนควา   จากแหลง

เรียนรูท้ังภายในและภายนอกหองเรียน   โดยมีครูประจําช้ันและครูผูรับผิดชอบเปนครูท่ีปรึกษาคอยใหคําแนะนําและคอยชวยเหลือ   ครูไดคัดเลือกนักเรียนที่มีความ

สามารถฝกซอมในรูปแบบON-LINEและON-SITE เพื่อเขารวมแขงขันในรายการตางๆ   จัดโดยสถาบันภาครัฐบาลและหนวยงานเอกชน  ปการศึกษา 2564

             การแขงขันในรูปแบบ ON-LINE  ไดแก การแขงขัน PUBG MOBILE CAMPUS CHAMPIONSHIP 2021 เงินรางวัล 120,000 บาท แขงขันในระดับภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEA)  รายการแขงขันชิงแชมปโลก เทควันโดพุมเซ (ทารํา)แบบออนไลน (World Championship 2021) ประเทศเกาหลีใต  รายการการแขงขัน

First Lego League Thailand Online  ประเภท นําเสนอผลงานผานระบบ Zoom Meeting  ในการออกแบบหุนยนต 3 แกนหลักสําคัญในสถานการณโควิด -19   

การประกวดคลิปวิดีโอ เผยแพรความรู ดานการเมืองการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย ในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข   การแขงขันหุนยนตชิง

แชมปโลก World Robot Olympiad 2021 (รอบชิงแชมปประเทศไทย) โดยแขงขันผานระบบออนไลน รุน Senior อายุไมเกิน 19 ป  การแขงขันวาดภาพจินตนาการทาง

วิทยาศาสตรแบบออนไลน  ผานระบบ Microsoft Teams ในงานกิจกรรมวิทยาศาสตรสําหรับเยาวชนศูนยภาคกลาง ประจําป 2564

            การแขงขันในรูปแบบ ON-SITE เชน การแขงขันฟสิกสโอลิมปกระดับชาติ ครั้งท่ี20 มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม การแขงขันเคมีโอลิมปกระดับชาติ ครั้ง

ที่17 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครศรีธรรมราช  โครงการประเมินและพัฒนาสูความเปนเลิศทางวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร  ประจําปการศึกษา 2564 (TEDET) 

การแขงขันวายน้ําชิงแชมปประเทศไทย ประเภทหญิง รุนอายุ 10 -11 ป การแขงขันกอลฟWinner class B-girl รายการ GAD Thailand Championship  การแขงขัน

ทักษะทางวิชาการโรงเรียนเอกชน ระดับชาติ กระทรวงศึกษาธิการ  การแขงขันทางวิชาการคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรระดับนานาชาติ เปนตน

         ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ คิดใครครวญไตรตรอง ดวยการพิจารณาอยางรอบคอบ โดยใชเหตุผลประกอบและการตัดสินใจ

มีความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหาอยางมีเหตุผล   ท้ังจากการเรียนรูที่ครูจัดใหภายในหองเรียนดวยการใหลงมือปฏิบัติจากกิจกรรม

วิชาการ โดยจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน จัดกิจกรรมการแขงขันทักษะภายในโรงเรียนใหนักเรียนไดเรียนรูและรวมแขงขันตามกลุมสาระการ

เรียนรูตางๆ เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่ชนะเลิศเปนตัวแทนนักเรียนแขงขัน แลวนําผลงานประชาสัมพันธผาน Facebookของโรงเรียนพรอมจัดแสดงผลงานในบอรด

ประชาสัมพันธอีกท้ังมอบรางวัลและเกียรติบัตรใหกับนักเรียนที่ชนะเลิศ   กิจกรรมแขงขันทักษะภายนอกโรงเรียน    กิจกรรมวันสุนทรภู   กิจกรรมวันภาษาไทย   กิจกรรม

สัปดาหวันวิทยาศาสตร   กิจกรรมแขงขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร   กิจกรรมวันลอยกระทงกิจกรรมสืบสานประเพณีเน่ืองในวันสงกรานต กิจกรรมการเรียนภาษา

อังกฤษกับครูตางชาติ กิจกรรมเรียนรูภาษาจีน  ครูไดจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนไดเรียนรู จนเกิดองคความรูผานทฤษฎีกอนการลงมือปฏิบัติ สงผลใหนักเรียนสามารถ

รวบรวมองคความรูไดดวยตนเอง   สามารถเปนตัวแทนของโรงเรียนไปแขงขันทักษะทางวิชาการภายนอกตามหนวยงานภายนอกและสถานศึกษาที่จัดในรูปแบบON-LINE

และON-SITE   ปการศึกษา 2564   ตามกลุมสาระการเรียนรูตางๆ ดังนี้ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โครงการประเมินและพัฒนาสูความเปนเลิศทาง

คณิตศาสตร(TEDET)รางวัลชมเชย ระดับประเทศ การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร เหรียญทองระดับประเทศ การแขงขันคิดเลขเร็ว เหรียญทอง ระดับประเทศ การ

แขงขันสรางสรรคผลงานคณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม GSP เหรียญทองแดง ระดับภาค การแขงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร เหรียญทอง ระดับเขต
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พ้ืนท่ี กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร การแขงขันฟสิกสโอลิมปกระดับชาติ ครั้งที่ 20 เหรียญทองแดง การแขงขันเคมีโอลิมปกระดับชาติ ครั้งที่17เหรียญทองแดง

โครงการประเมินและพัฒนาสูความเปนเลิศทางวิทยาศาสตร(TEDET) เหรียญเงิน อันดับ 17 ของประเทศ     การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science Show)

เหรียญทอง ระดับภาค การแขงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ วิชาวิทยาศาสตร เหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศการแขงขันพูด

ภาษาอังกฤษ (Speech) หลักสูตรสามัญ ระดับปฐมวัย เหรียญทอง ระดับชาติ การแขงขันเลานิทาน (Story Telling) หลักสูตรสามัญ ระดับมัธยมศึกษาปที่1-3 เหรียญ

ทอง ระดับชาติ การแขงขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน หลักสูตรสามัญ ระดับมัธยมศึกษาปท่ี1-3 เหรียญเงิน ระดับชาติ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กิจกรรมสงเสริม

นิสัยรักการอาน : การทําหนังสือเลมเล็ก เหรียญเงิน ระดับประเทศ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดคลิปวิดีโอ เผยแพรความรู

ดานการเมืองการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  รางวัล Popular Voteเกียรติบัตรและเงินรางวัล 2,000 บาท ระดับ

ประเทศการแขงขันเลานิทานคุณธรรม  ระดับมัธยมศึกษาปท่ี1-3 เหรียญทอง ระดับประเทศ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา   การแขงขันชิงแชมปโลก

เทควันโดพุมเซ (ทารํา)แบบออนไลน (World Championship 2021) ประเทศเกาหลีใต   อันดับที่ 4 เหรียญทองแดง ระดับนานาชาติ   การแขงขันวายนํ้าชิงแชมป

ประเทศไทย ทาฟรีสไตล100 เมตร ประเภทหญิง อันดับ 4 ระดับประเทศ การแขงขันกอลฟWinner class B-girl ชนะเลิศ ระดับภูมิภาคการแขงขันกอลฟJunior Golf

Tourรองชนะเลิศอันดับ 1ระดับภูมิภาค การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษาระดับประถมศึกษาปที่ 1 - 6 เหรียญทอง ระดับประเทศ และระดับมัธยมศึกษาปที่

1 - 3  เหรียญเงิน  ระดับประเทศ   กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   รายการแขงขัน PUBG MOBILE CAMPUS CHAMPIONSHIP 2021 เงินรางวัล 120,000

บาทแขงขันในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEA) ชนะเลิศ ระดับนานาชาติ   การแขงขัน First Lego League Thailand Online ประเภท นําเสนอผลงาน

ออนไลน Zoom Meeting รางวัล Core Values Award อันดับ 1 ระดับประเทศ  การออกแบบหุนยนต 3 แกนหลักสําคัญ ในสถานการณโควิด -19ลําดับที่ 12 ระดับ

ชาติ   การแขงขันหุนยนตชิงแชมปโลก World Robot Olympiad 2021 (รอบชิงแชมปประเทศไทย) แบบออนไลน รุน Senior อายุไมเกิน 19 ป ลําดับที่ 14 ระดับ

ประเทศ   การแขงขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตรแบบออนไลนผาน Microsoft Teams รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ รายการแขงขัน Coding ระดับ

ประถมศึกษาปท่ี1-3 และมัธยมศึกษาปที่1 – 3 เหรียญทองแดง ระดับประเทศ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป การแขงขันสรางภาพ  ดวยการฉีก  ตัด 

ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย  เหรียญเงิน ระดับประเทศการประกวดแขงขันทําโปสการด หัวขอ "บอกรักพอ ดวยโปสการดทํามือ"    รองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับประเทศ 

การแขงขันรองเพลงพระราชนิพนธ ชาย-หญิง เหรียญเงิน ระดับประเทศ การแขงขันรองเพลงไทยลูกทุง ชาย-หญิง เหรียญทองแดง ระดับประเทศ เปนตน

              จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม   โดยจัดโครงการหนึ่งนวัตกรรมหน่ึงหองเรียน การเรียนรูแบบโครงงาน  กิจกรรมการเรียน

รูจากโครงงาน   ใหนักเรียนทุกคนไดทําโครงงาน   และสรางนวัตกรรมจากการทําโครงงาน     ทําใหนักเรียนรวบรวมความรูไดทั้งดวยตัวเองและการทํางานเปนทีม   ทําให

นักเรียนสามารถสรางผลงานไดและนําผลงานไปแขงขันภายนอกกับสถาบันหนวยงานตางๆ   จนไดรางวัลจากกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ ไดแก การแขงขัน

ประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติในทองถิ่น ประถมศึกษาปท่ี4-6และระดับมัธยมศึกษาปท่ี1-3 เหรียญทองแดง ระดับประเทศ

             สงเสริมใหนักเรียนสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับปฐมวัยระบบCourse Square สามารถสืบคนขอมูลจากการเรียนรูแตละวิชาและการ

ทํางานกลุม ผานระบบMicrosoft Teams ระดับชั้นม.1 - ม.6 นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรูการสื่อสาร  มีการทํางานอยางสรางสรรค และมี

คุณธรรม   โดยจัดโครงการบริการสื่อการสอนและสื่อICTสงผลใหสามารถนํานักเรียนไปสูการแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่6

ประจําปการศึกษา2564   เนื่องใน "วันการศึกษาเอกชน" สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน รางวัลระดับประเทศ และจัดกิจกรรมอบรมออนไลนผาน

Microsoft Teams กิจกรรมนองอยากรูพี่อยากเลา อยางตอเนื่องในชวงสถานการณโควิด-19 การจัดการเรียนรูวิชาสังคมศึกษาและประวัติศาสตรโดยใชเทคโนโลยีเสมือน

จริงเปนสื่อเพ่ือการเรียนรูผาน Google Street View และ Virtual Museum ฯลฯเปนการนําเอาเทคโนโลยีมาใชเพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาคนควาและหาคําตอบดวย

ตนเองผานงานท่ีไดรับมอบหมาย รวมทั้งเปนสื่อการเรียนการสอนแทนตัวหนังสือและรูปภาพในหนังสือ ดวยเทคโนโลยีเสมือนจริงโดยกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา

ศาสนา และวัฒนธรรม จะมีการนําไปใชในการจัดการเรียนรูใหครอบคลุมทุกชั้นเรียนตอไป  จัดกิจกรรมการแนะแนวออนไลนผาน Microsoft Teamsกิจกรรมนองอยากรู

พ่ีอยากเลา หัวขอ" ICT CHALLENGES in Life and Your Future Achievements @ICT Mahidol "แนะแนวทางการศึกษาตอในมหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนสุคนธีร

วิทยรวมกับ Lannacom และ Microsoft สนับสนุน Software License (Office 365 A3  Student Use Benefit) เพื่อการศึกษา สําหรับนักเรียนปจจุบันโรงเรียนสุคน

ธีรวิทย โดยสามารถใช OneDrive ขนาด 1 TB (อัพเกรดสูงสุดได 5TB) และสามารถดาวนโหลด Word Excel PowerPoint เพื่อติดตั้งในเครื่อง Mac / PC ไดสูงสุด 5

อุปกรณ มือถือ / Tablet ไดสูงสุด 5 เคร่ือง สงผลดีตอครูผูสอนและนักเรียนในดานการใชเทคโนโลยี ในชวงสถานการณโควิด-19

                สงเสริมใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาดานความรู  ความเขาใจ และทักษะ  ตามเกณฑที่โรงเรียนกําหนด  มีผลการทดสอบ

ระดับชาติตามเกณฑท่ีโรงเรียนกําหนด   มีความรู   ทักษะพื้นฐาน   และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ     โดยจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน   กิจกรรมยก

ระดับผลสัมฤทธิ์ความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT) กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ เพื่อวัดความรูและ

ความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี3 (National Test   : NT)   กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET (Ordinary National Educational Test) ความ

สามารถการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติข้ันพ้ืนฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี6 มัธยมศึกษาปที่3 มัธยมศึกษาปที่6 นอกจากน้ีคุณครูแตละกลุมสาระจัด

กิจกรรมตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจําป รูปแบบบูรณาการตามมาตรการ6-6-7 สงผลใหนักเรียนเกิดการเรียนรูผานการลงมือปฏิบัติจริงทั้งแบบรายบุคคลและแบบ

กลุม

สรุปผลจากการดําเนินงาน มาตรฐานที่   1   ขอ 1.1 สงผลใหนักเรียน   รอยละ 98.40   มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน   มีคุณภาพระดับยอด

เยี่ยม    

 

 

 

่
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  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน

                  โรงเรียนสุคนธีรวิทย ไดปลูกฝงและสงเสริมใหนักเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ดานคุณธรรม   จริยธรรม   และมีจิตสํานึกที่ดีตามที่โรงเรียนกําหนด   

  โครงการสงเสริมการรักษสิ่งแวดลอมและการใชทรัพยากรอยางประหยัด กิจกรรมประดิษฐวัสดุเหลือใช กิจกรรมรณรงคประหยัดนํ้าประหยัดไฟ ครูจัดกิจกรรมบูรณาการ

โดยใหนักเรียนมีสวนรวมในการนําวัสดุท่ีเหลือใชมาประดิษฐเปนของใชในชีวิตประจําวัน สงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมดูแลการปด-เปดไฟ ภายใน - ภายนอกหองเรียน และ

การรณรงคการลางมือ 7 ขั้นตอน   ใชนํ้าเสร็จแลวปดทุกครั้ง   เพื่อปองกันการแพรระบาดCovid-19 โครงการ สธว. สะอาดตลอดวัน กิจกรรมทิ้งขยะลงถังกันเถอะ ไม

เลอะเทอะสะอาดตา   กิจกรรมแยกกลองลดขยะ   ดวยการสาธิตการคัดแยกขยะประเภทตางๆ กอนทิ้งลงถังที่กําหนดใหโดยมีสีและสัญลักษณของแตละถังบอกชัดเจน

    สรางความตระหนักใหนักเรียนเห็นประโยชนของการคัดแยกขยะและสรางมูลคาเพิ่ม ฝกใหนักเรียนรูจักการทิ้งขยะใหถูกที่และลงถัง   พรอมทั้งคัดแยกขยะกอนทิ้งทุก

คร้ัง   โดยมีพ่ีนักเรียนสภานักเรียนที่เปนคณะกรรมการนักเรียนและจิตอาสา   คอยใหคําแนะนําในการคัดแยกขยะกอนทิ้งและเปนแบบอยางแกนองๆ   จนนักเรียนทุกคน

สามารถท้ิงขยะและคัดแยกขยะไดอยางถูกตองและนําขวดพลาสติก กระดาษตางๆ สงขาย   หรือพรอมทั้งกับนํามารีไซเคิล  (Recycle)  เปนงานประดิษฐไดอีก เชน การ

ประดิษฐดอกไมจากหลอดพลาสติก   การนําไมไอติมมาสรางสรรค       จนเกิดเปนชิ้นงานและตอยอดดวยการสงเสริมใหนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่4-6 ไดรับรางวัล

เหรียญทองแดง ระดับประเทศ   และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี1-3   ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง ระดับประเทศ รายการแขงขันประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติใน

ทองถ่ิน การทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งท่ี6 ประจําปการศึกษา 2564

                   สงเสริมใหนักเรียนเรียนไดแสดงออกถึงความภูมิใจในทองถิ่น และความเปนไทย มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณี   รวมทั้งภูมิปญญาไทย    จัด

โครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทยกิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันสงกรานต   ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดแสดงออกในสัปดาหวันลอยกระทง   ใหนักเรียน

ประดิษฐกระทงจากวัสดุธรรมชาติโดยการทํางานเปนกลุมเปนทีมและมีการประกวดกระทงของแตละระดับชั้นจากน้ันนักเรียนรวมนํากระทงทั้งหมดถวายวัดเดชานุสรณ

และวัดสรรเพชญ จังหวัดนครปฐม   ทําใหนักเรียนไดเรียนรูและลงมือปฏิบัติไดถูกตอง เกิดความภูมิใจและเห็นคุณคาความเปนไทยและมีสวนรวมในการสืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีไทย จากการรวมกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนมีความกตัญูกตเวทีตอพอ  แม  ครูบาอาจารย  และพระมหากษัตริย  โดยจัดโครงการสงเสริมความกตัญูกตเวที 

กิจกรรมวันไหวครู  กิจกรรมถวายพระพรวันคลายวันพระราชสมภพ รัชกาลท่ี 10  กิจกรรมวันแมแหงชาติ  กิจกรรมวันพอแหงชาติ   กิจกรรมปจฉิมนิเทศ  ทําใหนักเรียน

ทุกคนไดแสดงออกอยางเหมาะสมตามวัย มีจิตสํานึกท่ีดีในดานความกตัญูกตเวทีตอพอ   แม   ครูบาอาจารยและผูมีพระคุณ   จัดโครงการสงเสริมพระพุทธศาสนา 

กิจกรรมเขาคายคุณธรรม จัดกิจกรรมหนาเสาธงการแสดงความนอบนอม นองไหวรุนพี่ รุนพี่และนองไหวคุณครูทุกเชา จากนั้นนั่งสมาธิ กิจกรรมสวดมนตทุกวันศุกรของ

ทุกสัปดาห     เพ่ือฝกใหนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณของโรงเรียน ลูกสุคนเปนคนดี และไดเรียนรูการอยูรวมกันเปนหมูคณะมีขอปฏิบัติที่เหมือนกัน   ฝก

ความอดทนอดกล้ันและการมีสติ เพื่อนํามาใชในการเรียนและการดําเนินชีวิตในสังคมปจจุบัน   สามารถปฏิบัติตนไดตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ   จัดโครงการสงเสริมวัน

สําคัญทางพระพุทธศาสนา  กิจกรรมวันวิสาขบูชา  กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา  กิจกรรมวันเขาพรรษา  กิจกรรมมาฆบูชา  ครูมีการจัดบอรดใหความรูเกี่ยวกับวันสําคัญทาง

ศาสนาใหนักเรียนไดเรียนรู และใหนักเรียนมีสวนรวมในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ดวยการรวมกันนําเทียนมาบริจาคใหกับครูประจําชั้นเปนผูรวบรวมเพื่อที่จะไดนํามา

รวมกันเพื่อหลอตนเทียนจํานําพรรษา ที่โรงเรียนไดจัดขึ้น มีการนํารถกระบะของคุณครูและรถ6ลอของคนในชุมชนที่มาเขารวมขบวนตบแตงดวยผาดอกไมสดในการจัด

ขบวนแหตนเทียน นักเรียนรวมกันบริจาคจตุปจจัยตามกําลังศรัทธาจัดเปนพุมปจจัย 2 พุม   กอนนําไปถวายที่วัดวัดเดชานุสรณและวัดสรรเพชญ จังหวัดนครปฐม จัด

โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน     กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนในระดับประถมศึกษาปที่6และมัธยมศึกษาปที่6 กิจกรรมเลือกหัวหนา-รองหัวหนาหองและ

การจัดตั้งคณะกรรมการ4 ฝาย ฝายละ4 คนในทุกหองเรียนประกอบดวย 1.ฝายกิจกรรม 2.ฝายการเรียน 3.ฝายการงาน 4.สารวัตรนักเรียน เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูในการ

ปฏิบัติตนใหอยูในกฎระเบียบของหองเรียน โดยมีครูประจําช้ันเปนท่ีผูสังเกตการณในการคัดเลือกเพื่อใหเกิดความยุติธรรม โดยทุกคนสามารถใชสิทธิเสรีภาพของตนเอง

ตามขอตกลงได  รูจักขั้นตอน การรับบัตรเลือกต้ัง วิธีการเขาคูหา และขอกําหนดในการเลือกตั้ง  พรอมทั้งยอมรับฟงความคิดเห็นของคนอื่นโดยไมมีการทะวิวาท เปนผูนํา

ผูตามท่ีดี  สามารถที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลายระหวางบุคคลในดาน  เพศ  วัย  เชื้อชาติ  ศาสนา  โดยมีพี่มัธยมคอยดูแลนอง ๆ ชวยคุณครูในการทํา

กิจกรรมตางๆ  เปนตน

               สงเสริมใหนักเรียนมีนํ้าหนัก  สวนสูงตามเกณฑ  มีการรักษาสุขภาพกาย ใหมีสุขภาพดีจากการออกกําลังกายเปนประจําสมํ่าเสมอ  โดยจัดโครงการสุขภาพดี 

ชีวีสดใส  กิจกรรมแขงขันกีฬาเนื่องในวันตอตานยาเสพติดโลก กิจกรรมกําจัดลูกนํ้ายุงลาย  กิจกรรมกีฬาสัมพันธ  กิจกรรมตรวจสุขภาพ-รับวัคซีน  กิจกรรมชั่งนํ้าหนัก-วัด

สวนสูง  กิจกรรมหองพยาบาล  กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย  กิจกรรมวันเด็ก  กิจกรรมแปรงฟนหลังอาหาร     กิจกรรมดนตรีสนุกพาสุขใจ  ครูไดดําเนินการชั่ง

นํ้าหนัก วัดสวนสูงของนักเรียนอยางนอยภาคเรียนละ   2 ครั้ง   บันทึกผลไวในสมุดสุขภาพ   นําผลมาพัฒนานักเรียนที่มีนํ้าหนักตํ่ากวาเกณฑและเกินเกณฑ   จัดกิจกรรม

ชุมนุมทุกวันอังคารใหกับนักเรียนกลุมเปาหมาย   สงเสริมใหนักเรียนออกกําลังกายและเลนกีฬา   เชน กีฬาฟุตซอล     กีฬาฟุตบอล   กีฬาวายน้ํา กีฬาปงปอง กีฬา

บาสเกตบอล กีฬาวอลเลยบอล   กีฬาแชรบอล กีฬาแบดมินตัน เปนตน จนสามารถเปนตัวแทนโรงเรียนไปแขงขันภายนอกจนไดรางวัล   เชน การแขงขันวายนํ้าชิงแชมป

ประเทศไทย ประเภทหญิง รุนอายุ 10 - 11 ป อันดับท่ี 4 ทาฟรีสไตล 100 เมตร ระดับประเทศ และสงเสริมความถนัดดานกีฬาใหนักเรียน เชนการแขงขันชิงแชมปโลก

เทควันโดพุมเซ (ทารํา)แบบออนไลน (World Championship 2021) ประเทศเกาหลีใตอันดับท่ี 4 เหรียญทองแดง รุนอายุ 7-8 ป ระดับนานาชาติ    การแขงขันกอลฟ

Winner class B-girl รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ เปนตน

                  โรงเรียนมีฝายโภชนาการของโรงเรียนดูแลอาหารสําหรับนักเรียนเปนประจํา  จัดอาหารกลางวันแบบกลองตามมาตรการ SANDBOX SAFETY ZONE IN

SCHOOLเปดเรียนมั่นใจ ปลอดภัยไรโควิด ๑๙ ในสถานศึกษา เพื่อใหนักเรียนไดรับประทานอาหารครบ 5 หมู ปลูกฝงใหนักเรียนรับประทานอาหารที่มีประโยชนและมี

ความปลอดภัยรณรงคการลางมือกอนรับประทานอาหาร ใสหนากากอนามัยตลอดเวลา เวนระยะหางดวยฉากกันนั่งเปนรายบุคคลทุกโตะ   ไดรับความรวมมือจาก

สาธารณสุขอําเภอสามพราน   เขามาตรวจสอบ ประเมินแนะนําในการเตรียมความพรอมดานโภชนาการอาหาร   การรับวัตถุดิบที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยมาประกอบ

อาหาร พรอมท้ังใหคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดโภชนาการดานอาหารใหนักเรียนไดดื่มนมเปนประจําทุกวัน   โดยนักเรียนทุกคนจะลงมาพรอมกันที่ลานกิจกรรมใน

เวลา09.10น. ตัวแทนนักเรียนแตละหองจะทําหนาท่ีในการแจกนม แตดวยสถานการณCovid-19ฝายโภชนาการจัดสงนมโรงเรียนถึงหองเรียนตามจํานวนครบทุกคน
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   ทําใหนักเรียนไดดื่มนมครบทุกคน ภาคเชา 1 กลองในเวลา09.10น.   ภาคบาย 1 กลองในเวลา13.20 น. และแจกนมใหกับนักเรียนนํากลับไปดื่มที่บานระหวางปดภาค

เรียน ในกรณีท่ีโรงเรียนตองปดจากคําสั่งผูวาราชการจังหวัดเนื่องในสถานการณCovid-19 ทางโรงเรียนจะจัดนมโรงเรียนใหผูปกครองครบตามจํานวนวันที่โรงเรียนปดการ

เรียนการสอน โดยจะมอบใหผูปกครองในวันที่โรงเรียนแจงใหผูปกครองมารับเอกสาร หนังสือ หรืออุปกรณการเรียน ผูปกครองลงชื่อรับนมโรงเรียนครบทุกคน โดยมีการ

บริหารจัดการดวยโครงการจัดซื้อจัดจางนมโรงเรียน   กิจกรรมสรรหาบริษัทนมโรงเรียน   กิจกรรมติดตาม   ตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียน   ไดรับความรวมมือจากโรง

พยาบาลวิชัยเวชฯ ออมนอย และโรงพยาบาลมหาชัย 2ไดมาใหความรูแกนักเรียนทุกคน เกี่ยวกับ Covid-19 และโรคระบาดชนิดตางๆ  และมาทําการตรวจสุขภาพประจํา

ปใหกับนักเรียนทุกคน โดยฉีดวัคซีน ป.1 รายที่รับวัคซีนไมครบตามเกณฑ ป.1-6 ในรายท่ีไมไดรับวัคซีน MMR (หัด หัดเยอรมัน   คางทูม ) ป.6 ฉีดวัคซีน DT (คอตีบ

บาดทะยัก) ป.5 นักเรียนหญิงฉีดวัคซีน HPV (มะเร็งปากมดลูก)   หลังจากการตรวจไดบันทึกผลการตรวจสุขภาพเปนรายบุคคลสงใหกับโรงเรียนเพื่อแจงใหนักเรียนทุกคน

ไดทราบ มีเจาหนาที่สาธารณสุขอําเภอสามพราน มาทําการตรวจใหคําแนะนําแกเด็กระดับชั้นอนุบาลและฝายปองกันโรคไขเลือดออกไดมาใหความรูแกนักเรียนทุกคน 

เร่ือง วิธีการปองกันโรคไขเลือดออกและการกําจัดลูกนํ้ายุงลาย   พรอมท้ังแจกทรายเบส เทศบาลเมืองสามพรานจัดเจาหนาที่ฉีดพนฆาเชื้อในหองเรียนทุกหองและสถานที่

ตางๆ ในชวงโรงเรียนปดจากคําสั่งผูวาราชการจังหวัดเนื่องในสถานการณCovid-19 และฉีดพนควันกําจัดยุงในหองเรียนทุกหองและสถานที่ตางๆ เพื่อสรางความมั่นใจให

กับผูปกครองและนักเรียนของโรงเรียนสุคนธีรวิทย

                จากการดําเนินโครงการ งาน กิจกรรม  สงผลใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - มัธยมศึกษาปที่ 6   รอยละ100   มีคุณลักษณะที่พึงประสงค   มีพฤติกรรมที่

แสดงออกดานคุณธรรม   จริยธรรม   และมีจิตสํานึกท่ีดีตามท่ีโรงเรียนกําหนดสูงกวาเปาหมายท่ีโรงเรียนกําหนด   และแสดงออกถึงความภูมิใจในทองถิ่น   และความเปน

ไทย  และมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีรวมท้ังภูมิปญญาไทย  ตามศักยภาพของนักเรียนแตละบุคคล  สูงกวาเปาหมายที่โรงเรียนกําหนด 

สรุปผลจากการดําเนินงาน มาตรฐานที่  1 ขอ 1.2   สงผลใหนักเรียน รอยละ 100 

มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามเกณฑ  มีคุณภาพระดับยอดเยี่ยม
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

เปาหมาย 5 ขอ

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ไดปฏิบัติ
ไม

ปฏิบัติ

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 5.00 ยอดเยี่ยม

1.1 กําหนดเปาหมายที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่น

วัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
√ -

1.2 กําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ ที่สอดคลอง เชื่อมโยงกับเปาหมาย แผนยุทธศาสตรชาติ แผนการ

ศึกษาแหงชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
√ -

1.3 กําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม √ -

1.4 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน √ -

1.5 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพรตอสาธารณชน √ -

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 5.00 ยอดเยี่ยม

2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ √ -

2.2 มีการนําแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง √ -

2.3 มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และระบบการ

นิเทศภายใน
√ -

2.4 สถานศึกษามีการนําขอมูลมาใชในการพัฒนาสถานศึกษา √ -

2.5 สถานศึกษาใหบุคลากรและผูทีเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และรวม

รับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา
√ -

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 5.00 ยอดเยี่ยม

3.1 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา √ -

3.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของผูเรียน ที่

สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และทองถิ่น
√ -

3.3 บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง √ -

3.4 กําหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนทุกกลุมเปาหมาย √ -

3.5 สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม √ -

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 5.00 ยอดเยี่ยม

4.1 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ √ -

4.2 จัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ √ -

4.3 นําชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเขามาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน √ -

4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ที่มีผลตอการเรียนรูของผูเรียน √ -
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ไดปฏิบัติ
ไม

ปฏิบัติ

4.5 ถอดบทเรียนเพื่อสรางนวัตกรรมหรือวิธีการท่ีเปนแบบอยางท่ีดีที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียน √ -

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 5.00 ยอดเยี่ยม

5.1 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน ท่ีเอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย √ -

5.2 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอกหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย √ -

5.3 จัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคล และเปนกลุม √ -

5.4 จัดสภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย √ -

5.5 จัดใหผูเรียนไดใชประโยชนจากการจัดสภาพแวดลอมตามศักยภาพของผูเรียน √ -

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 5.00 ยอดเยี่ยม

6.1 ไดศึกษาความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา √ -

6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของ

สถานศึกษา
√ -

6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของ

สถานศึกษา
√ -

6.4 ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับ

สภาพของสถานศึกษา
√ -

6.5 ติดตามผลการใชบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใชในการบริการจัดการและ

การจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
√ -

สรุปผลการประเมิน 5.00 ยอดเยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2  

                โรงเรียนสุคนธีรวิทย ไดมีกระบวนการบริหารและการจัดการและมีผลการดําเนินงาน  ดังนี้

       2.1  มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน

             โรงเรียนสุคนธีรวิทย  ไดนํามาตรฐานตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ   มากําหนดเปนมาตรฐานในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ

โรงเรียน   และเพ่ิมมาตรฐานของโรงเรียนอีกสองมาตรฐาน   ไดแก     มาตรฐานที่   4 สงเสริมอัตลักษณและเอกลักษณของโรงเรียนสุคนธีรวิทยใหโดดเดน  ตัวชี้วัดที่  4.1

รอยละผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีจิตสํานึกท่ีดี  4.2 รอยละของผูเรียนรูหนาท่ีมีระเบียบวินัย 4.3 รอยละของผูเรียนแตงกายดวยชุดนักเรียนเรียบรอย  4.4 รอยละ

ของผลสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่สนองตอปรัชญา   วิสัยทัศนของโรงเรียน   บรรลุผลตามท่ีกําหนดไว และมาตรฐานที่   5   สงเสริมนโยบายการปฏิรูปการ ศึกษาใน

ทศวรรษที่ 21  ตัวชี้วัดท่ี  5.1 รอยละของผูเรียนมีความรูเรื่องเศรษฐกิจพอพียง  5.2 รอยละของผูเรียนรักษาสุขภาพของตนเองไมยุงเกี่ยวกับสิ่งเสพติด  5.3 รอยละของผู

เรียนรวมรณรงคตอตานสิ่งเสพติด  5.4 รอยละของผลสําเร็จโครงการพิเศษสนองตอนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 21 บรรลุผลตามที่กําหนดไว

             โรงเรียนจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามป  มีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจไวอยางชัดเจน  สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา  ความ

ตองการของชุมชน ทองถิ่น   แผนไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน   กระบวนการจัดทําแผนทุกฝายมีสวนรวมในการจัดทํา   ไดแก   ผูบริหาร   ครู 

บุคลากร  และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  ผูบริหารโรงเรียนสุคนธีรวิทย จัดคุณครูและพยาบาลจากโรงพยาบาลวิชัยเวช ออมนอย ซึ่งดูแลประจําหองพยาบาล เดินทาง

ดวยรถตูโรงเรียนไปใหบริการตรวจคัดกรองดวยชุดตรวจATK ใหกับขาราชการ   เจาหนาที่ และประชาชนบริเวณใกลเคียง ณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม     

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อ โควิด-19 เปนการใหบริการกับชุมชนและหนวยงานตนสังกัด

่
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          ผลการดําเนินงาน สงผลให  โรงเรียนสุคนธีรวิทย  มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน  

         สรุปผลจากการดําเนินงาน มาตรฐานที่  2  ขอ 2.1 มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน  มีคุณภาพระดับยอด

เยี่ยม

 

  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

             ผูบริหารใชระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  โดยแบงโครงสรางการบริหารงานของ

โรงเรียนเปน  4  ดาน  ไดแก  ดานบริหารงานวิชาการดานบริหารงานกิจการนักเรียน ดานบริหารงานงบประมาณ และดานบริหารงานทั่วไป ผูบริหารยึดหลักการบริหาร

แบบธรรมาภิบาล  Good  Governance /เทคนิคการบริหารใชทฤษฎีหลักการบริหารงานแบบใชโรงเรียนเปนฐาน (School  based  management)  บริหารงานแบบ

การมีสวนรวม กระจายอํานาจในการบริหาร  โดยใชกระบวนการพัฒนาการบริหารการจัดการศึกษาตามกระบวนการ  PDCA  จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 

3   ป   ใชเปนแผนแมบทในการบริหารจัดการศึกษา   จัดโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน   กิจกรรมจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการ

ประจําป  กิจกรรมประเมินตนเองและจัดทํารายงานประจําป  โดยแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป  และจัดทํา

แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนด    จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป     จัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน   และดําเนินการตามแผน 

แตงตั้งผูรับผิดชอบโครงการ   มีการดําเนินตามโครงการ   กิจกรรมตามท่ีกําหนดไว   จัดโครงการสงเสริมการมีสวนรวม   กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

กิจกรรมประชุมผูปกครอง   กิจกรรมประชุมครูและบุคลากร   กิจกรรมประชาสัมพันธขาวสารทางการศึกษาของโรงเรียนที่รวดเร็วและตอเน่ือง เนื่องจากสถานการณการ

แพรระบาดของเช้ือ โควิด-19 โรงเรียนปดเปนการช่ัวคราวตามประกาศของผูวาราชการจังหวัดนครปฐม   โรงเรียนมีการประชุมผูปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง ในปการ

ศึกษา 2564 จัดประชุมผูปกครองออนไลน ผานระบบ Microsoft Teams ในระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน  โดยไดรับความรวมมือจากผูปกครองเปนอยางดีและเกิดความ

พึงพอใจ ในการไดรับขาวประชาสัมพันธทางการศึกษาของโรงเรียน

          ผลการดําเนินงาน  สงผลให   โรงเรียนสุคนธีรวิทย   มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอยางเปนระบบ

          สรุปผลจากการดําเนินงาน มาตรฐานที่ 2 ขอ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  มีคุณภาพระดับยอดเยี่ยม

 

2.3  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพนักเรียนทุกกลุมเปาหมายอยางรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา

        โรงเรียนสุคนธีรวิทย  มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีทันสมัย  โดยจัดโครงการพัฒนาและจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา   กิจกรรมจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  มี

การพัฒนาหลักสูตรในระยะ 2 -3 ป  โดยปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ  โดยจัดทําหลักสูตรโรงเรียนสุคนธีรวิทย ระดับการศึกษาขั้นพื้น

ฐาน  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2561 )  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  2560)  กิจกรรมประเมินผลการใช

หลักสูตร  มีการประเมินผลการใชหลักสูตรโดยครู  ผูปกครอง  เนนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนคุณภาพนักเรียนรอบดานตามสาระการเรียนรู  8  สาระฯ  และ

เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย โดยสงเสริมใหความชวยเหลือกับนักเรียนที่มีผลการเรียนตํ่าหรืออานไมออก เขียนไมได ในเวลาหลังเลิกเรียน ดวยแบบฝก

ทักษะในแตละวิชา โรงเรียนจัดหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน ไดแก  QQ  English  การเรียนออนไลนกับครูตางชาติแบบตัวตอตัว   จัดการเรียน

การสอนคอมพิวเตอร ภาษาอังกฤษและภาษาจีน ดวยหลักสูตรTrue Click Life   จัดการเรียนการสอนโดยครูตางชาติเจาของภาษาสอนภาษาอังกฤษ เตรียมอนุบาล ถึง

ม.3 บริษัท Fun Languageจัดการเรียนการสอนดนตรีสากลเปนรายบุคคล(เปยโน /กีตาร) โดยสถาบัน YAMAHA   กิจกรรมวายนํ้าระดับชั้น อนุบาล1 - ประถมศึกษาปที่

6   จัดการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร ม.1 - ม.3  แยกเปน ครูผูสอนในเนื้อหาที่เปนเคมี ชีวะ และฟสิกส  เพื่อตอยอดเขาเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 แผนการเรียน

วิทย - คณิต   หองเรียนติดเคร่ืองปรับอากาศทุกหอง   พรอมเครื่องมือ   อุปกรณ  สื่อการสอนและเรียนรูเทคโนโลยีผานระบบที่ทันสมัย  เตรียมความพรอม100% ในการ

สอนออนไลน   ผานระบบCourse Squareระดับปฐมวัยและผานระบบ Microsoft Teamsระดับขั้นพื้นฐาน สามารถเรียนรูไดทุกที่ทุกเวลาและดูยอนหลังตามมาตรการ

SANDBOX SAFETY ZONE IN SCHOOL“เปดเรียนมั่นใจ ปลอดภัยไรโควิด-19” ในสถานศึกษา

       ผลการดําเนินงาน สงผลให  โรงเรียนสุคนธีรวิทย  มีการดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพนักเรียนทุกกลุมเปาหมายอยางรอบดานตาม

หลักสูตรสถานศึกษา 

       สรุปผลจากการดําเนินงาน มาตรฐานที่  2  ขอ 2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพนักเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุมเปาหมาย  มีคุณภาพระดับยอดเยี่ยม

 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

                 โรงเรียนสุคนธีรวิทยมีการกําหนดแผนงานเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   โดยจัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากร   กิจกรรมอบรม

สัมมนา รูปแบบออนไลนและแบบปกติ ครูและบุคลากรไดรับการตรวจ ATK เดือนละ 2 ครั้ง ภายในสถานศึกษา   กรณีครูและบุคลากรเขารับการอบรมหรือสัมมนานอก

สถานที่ ตองนําผลการตรวจ ATKและเอกสารการไดรับวัคซีนสงใหกับสถาบัน หนวยงาน ตามมาตรการ กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ตามมาตรการลดความแออัด 

กิจกรรมขยายผลการอบรมสูเพื่อนครู   กิจกรรมรายงานผลการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานสงฝายวิชการ ผลจากการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทาง

วิชาชีพ   แยกตามผลงานและประเภทรางวัล ไดแก ประเภทผูบริหาร นายมนตชัย มั่นวศิน ผูอํานวยการโรงเรียนสุคนธีรวิทย ไดรับการแตงตั้งเปนผูทรงคุณวุฒิในคณะ

กรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม โดยกระทรวงศึกษาธิการ    ไดรับรางวัลกรรมการและเลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดีเดน  โดย  กระทรวงศึกษาธิการ

 สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแหงประเทศไทย   ประเภทผูบริหาร นางกฤษณา  มั่นวศิน  รองผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน  ไดรับรางวัลเปนบุคคลผูไดรับ
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การยกยองเชิดชูเกียรติในฐานะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานดีเดน โดย กระทรวงศึกษาธิการ ไดรับคัดเลือกเปนผูบังคับบัญชาลูกเสือดีเดน   ประเภทผูบริหาร โดย

สํานักงานลูกเสือแหงชาติ   ประเภทครูผูสอน นายศุภเกียรติ     วิริภิรมยกูล หัวหนางกลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดรับคัดเลือกจากไมโครซอฟต (Microsoft) เปน

Microsoft Innovative Educator(MIE) Expert 2021-2022 โดย บริษัท ไมโครซอฟท(ประเทศไทย) ประเภทครูผูสอน นายชรินทร รีนับถือเปนผูมีผลงานดีเดนตอการ

พัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษา“ลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ” โดย สํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครูในทุกกลุมสาระการเรียนรูจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู   สง

เสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนรู โดยเชิญรุนพ่ีศิษยเกาท่ีมีความรูและประสบการณในสาขาตางๆ รวมจัดการเรียนรู อาจารยจากมหาลัยตางๆ แนะแนว

การศึกษาตอ  กิจกรรมเปดโลกหุนยนต จากสถาบันเรส จีเนียส สคูล เปนตน รวมเปนวิทยากรอบรมผานระบบMicrosoft Teams แบบออนไลน ภายใตกิจกรรมนองอยาก

รู พ่ีอยากเลา โดยจัดเนื้อหาใหมีความเหมาะสมตามระดับช้ัน   เพื่อสงเสริมการเรียนรูเนื่องจากตองปดสถานศึกษาในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่

จังหวัดนครปฐม

      ผลการดําเนินงาน  สงผลให  ครูจําแนกตามระดับและกลุมสาระการเรียนรู 105 คน รอยละ 100 ไดรับการอบรม/สัมมนา ครบ  20  ชั่วโมง ตอ

ปและมีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ

     สรุปผลจากการดําเนินงาน มาตรฐานที่  2  ขอ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีระดับคุณภาพระดับยอดเยี่ยม

 2.5  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่ปลอดภัย และเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ

 

            โรงเรียนสุคนธีรวิทย จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียนทุกหองที่สวยงาม   จัดโครงการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูและวิทยากรในทองถิ่น  กิจกรรม

เรียนในแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น   กิจกรรมจัดบอรดความรู   กิจกรรมทัศนศึกษาโรงเรียนสุคนธีรวิทยรวมกับโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา ตําบลบอพลับ

อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม   จัดทํารายการรูปแบบคลิปวิดีโอ “ครูอาสาพาเที่ยว” ตอนที่1 รูจักมูลนิธิชัยพัฒนา  ตอนที่ 2  การจัดทําโครงการความรวมมือกับชุมชน ณ

โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา ตอนท่ี 3 รานภัทรพัฒน ณ อุทยาน และตลาดสุขภาพ     ตอนพิเศษ ตํา ตํา ณ อุทยาน  ผานระบบ Microsoft Teams ระดับชั้น

เตรียมอนุบาล - มัธยมศึกษาปท่ี 6  กิจกรรมทัศนศึกษา ออนไลนระบบ Zoom Meeting ระดับชั้น ม.1 – ม.3 หลักสูตรเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ณ พิพิธภัณฑการเกษตร

เฉลิมพระเกียรติ ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง ปทุมธานี   กิจกรรมทัศนศึกษารูปแบบคลิปวิดิโอ   สื่อการเรียนรู ผานระบบ Microsoft Teams ณ ศูนยการเรียนรู

ชุมชนบานหัวอาว ตําบลบางชาง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมและสวนเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้นประถมศึกษาปที่1 - 6 โรงเรียนไดประสานความรวมมือกับหนวย

งานภาครัฐบาลและชุมชน ดําเนินกิจกรรมทัศนศึกษาในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อ โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

                             จัดแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู   รวมท้ังนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนรู และสรางโอกาสใหนักเรียนไดแสวงหาความรูตามศักยภาพของ

นักเรียนจากสื่อท่ีหลากหลาย  เชน   สื่อเทคโนโลยี   สื่อจากอินเตอรเน็ต   สื่อที่ครูนํามาใหศึกษา  สื่อจากภูมิปญญา  มีระบบความปลอดภัยของโรงเรียนดวยการติดกลอง

วงจรปดภาพพรอมเสียงFull High Definition ทุกหองเรียนและบริเวณโดยรอบโรงเรียนครอบคลุมทั้งบริเวณโรงเรียนทําใหฝายบริหารสามารถดูความปลอดภัยของ

นักเรียนและโรงเรียนไดทั้งปจจุบันและตรวจสอบยอนหลัง   จัดใหมีคุณครูเวรคอยดูแลความปลอดภัยและความเรียบรอยของนักเรียนตามจุดตางๆของโรงเรียน  และไดรับ

ความรวมมือจากเจาหนาที่ตํารวจสายตรวจ สถานีตํารวจภูธรสามพราน มาดูแลทรัพยสินและความปลอดภัยภายในโรงเรียนในชวงเชาและหลังเลิกเรียนของทุกวันเจา

หนาท่ีตํารวจจราจรจัดการจราจรและอํานวยความสะดวกการขามถนนใหกับนักเรียนและผูปกครอง ไดรับความรวมมือจากสํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาล

เมืองสามพราน  มาใหความรูและซอมหนีไฟเปนประจําทุกป  ครูไดรับการแนะนําวิธีการดับไฟเบื้องตน และการอพยพนักเรียนเมื่อเกิดเหตุการณไฟไหม  ครูและเจาหนาที่

ขับรถรับสงนักเรียนของโรงเรียนไดใหความรูและสาธิตเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติเมื่อติดอยูในรถตู     จัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนาอาคารสถานที่   กิจกรรมซอมบํารุง

อาคารสถานท่ีและปรับภูมิทัศน   ภายในโรงเรียน จัดสภาพแวดลอมเอื้อตอการเรียนรู มีความสวยงาม ปลอดภัย   จัดครูเวรคัดกรองผูมาติดตอกับทางโรงเรียนในวันหยุด

พิเศษ และจัดครูเวรคัดกรองนักเรียนวันจันทร - วันอาทิตย ตามมาตรการ 6-6-7 หากพบผูมีอาการเสี่ยง ไดแก ครู นักเรียน ผูปกครอง และผูมาติดตอโรงเรียน ใหไปที่จุด

พักสังเกตอาการ รับการตรวจ ATK หากตรวจผลเปนบวก สอบสวนโรคและพนนํ้ายาฆาเชื้อ ยายไปที่สถานที่กักตัวนักเรียน สงตอการรักษาใหเจาหนาที่ทางการแพทยตอ

ไป

                  ผลการดําเนินงาน   สงผลให     โรงเรียนสุคนธีรวิทย มีการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกหองเรียน และสภาพ

แวดลอมทางสังคม ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย นักเรียนและผูปกครองมีความพึงพอใจในสภาพแวดลอมในหองเรียนและนอก

หองเรียน 

            สรุปผลจากการดําเนินงาน มาตรฐานที่   2  ขอ 2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่ปลอดภัย และเอื้อตอการจัดการเรียนรู

อยางมีคุณภาพ  มีระดับคุณภาพระดับยอดเยี่ยม

 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู

                  โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ ที่เปนระบบ ครบถวน ครอบคลุมงานทั้ง  4  ฝาย  สามารถนํามาใชไดทันที  จัดทําขอมูลไวในรูปแฟม

เอกสาร  ในเคร่ืองคอมพิวเตอร  แขวนขอมูลใน Google Drive และOne  Drive ใชเทคโนโลยีผานระบบบริหารงานโรงเรียน School ICT  ในการบริหารจัดการงาน ไดแก

ทะเบียนนักเรียน  ทะเบียนครู   งานวิชาการ  งานงบประมาณ  งานบุคลากร  และงานบริหารทั่วไป  การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยผานระบบ Course Square

ระดับขั้นพ้ืนฐานผานระบบ Microsoft Teams ครูผูสอนสามารถใชในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ผูปกครองและนักเรียนสามารถดูยอนหลังเรียนรูไปดวยกันขณะ

อยูท่ีบานได   ครูมีการใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและการประกอบสื่อการสอน  และเปนแหลงขอมูลในการสืบคน   โดยทุกหองเรียนมีการติดตั้งสมารททีวี

  คุณครูและนักเรียนทุกคนมีรหัสสวนตัว ในการเขาใชระบบ Wi-Fi   รวดเร็วสามารถเชื่อมตอขอมูลการเรียนการสอนที่ครูสรางขึ้น   โดยจัดโครงการบริการสื่อการสอนและ
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สื่อ  ICT  กิจกรรมใหบริการสื่อการสอนและสื่อ ICT  ในสวนการบริหารจัดการดานเทคโนโลยี มีโปรแกรมและเครื่องตรวจขอสอบจากกระดาษคําตอบ สามารถวิเคราะห

ขอสอบมีความแมนยํา เที่ยงตรง และรวดเร็ว คุณครูและนักเรียนทุกคน สามารถเติมเงินผานบัตรประจําตัวครู บัตรประจําตัวนักเรียน ในการซื้อสินคา อาหาร ฯลฯ ลด

ความแออัดและการใชมือสัมผัสกับเงิน สามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัตรผานเคร่ืองเช็คยอดเงิน สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย   ระบบการยืม - คืนหนังสือ

ออนไลน ผาน Application ในมือถือ มีขั้นตอนดังนี้ 1.เขาระบบใหเรียบรอย 2.ไปที่ชั้นวางหนังสือของเรา 3.เขาเมนูไปที่คลังหนังสือกดเขาไปเพื่อเลือกหนังสือ  4.เพิ่มชื่อ

หนังสือท่ีตองการเลือกจากหมวดหมูหนังสือ 5. คลังหนังสือ กดยืม เสร็จสิ้นขั้นตอน สวนการคืนหนังสือทําได 2 วิธี 1.) ระบบจะคืนเองอัตโนมัติเมื่อครบระยะเวลาที่กําหนด

เวลา 5 วัน วิธีท่ี 2.)สามารถคืนดวยตนเองโดยไปที่หนังสือท่ียืมมาแลวเลือกคืนหนังสือ เสร็จสิ้นขั้นตอน สามารถยืม - คืนหนังสือที่ตนเองมีความสนใจหรือตองการนําไป

ประกอบการเรียนไดทุกท่ี ทุกเวลา เปนหองสมุดออนไลนที่มีหนังสือครบทุกประเภทตอบโจทยผูเรียนที่ตองใชเรียนรูควบคูไปกับการเรียนออนไลนในขณะอยูที่บานนาน

หลายเดือน กรณีนักเรียนหรือคุณครูบางคนตองกักตัวหลายวันตามมาตรการไมสามารถออกนอกบานได คณะผูบริหารโรงเรียนเล็งเห็นความสําคัญไดสนับสนุนการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อ โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

          ผลการดําเนินงาน  สงผลให  สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการระบบสารสนเทศที่ครบถวนครอบคลุมงานทั้ง 4  ฝาย  สามารถเรียกใช

ขอมูลไดทันที  มีขอมูลที่นํามาใชเพ่ือการประกันคุณภาพภายในไดอยางครบถวน  ใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการงานและจัดการเรียนรูที่มี

คุณภาพทุกฝายมีความพึงพอใจ 

          สรุปผลจากการดําเนินงาน มาตรฐานที่  2  ขอ 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

 มีระดับคุณภาพระดับยอดเยี่ยม
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

จํานวนครูท้ังหมด : 94

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 85.00 94 100.00 ยอดเยี่ยม

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตร

สถานศึกษาที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติ

จริง

√ - 94

1.2 มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง √ - 94

1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มีความจําเปน และ

ตองการความชวยเหลือพิเศษ
√ - 94

1.4 ฝกทักษะใหผูเรียนไดแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู

และนําเสนอผลงาน
√ - 94

1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันได
√ - 94

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู 85.00 94 100.00 ยอดเยี่ยม

2.1 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู √ - 94

2.2 ใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรู √ - 94

2.3 สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลาก

หลาย
√ - 94

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 85.00 94 100.00 ยอดเยี่ยม

3.1 ผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก √ - 94

3.2 ผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็ก

รักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข
√ - 94

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 85.00 94 100.00 ยอดเยี่ยม

4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปน

ระบบ
√ - 94

4.2 มีขั้นตอนโดยใชเคร่ืองมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม

กับเปาหมายในการจัดการเรียนรู
√ - 94

4.3 เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการวัดและ

ประเมินผล
√ - 94

4.4 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือนําไปใชในการพัฒนาการเรียนรู √ - 94

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู 85.00 94 100.00 ยอดเยี่ยม
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

5.1 และผูมีสวนเก่ียวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณใน

การจัดการเรียนรู
√ - 94

5.2 นําขอมูลปอนกลับไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู

ของตนเอง
√ - 94

สรุปผลการประเมิน 100.00 ยอดเยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3

     โรงเรียนสุคนธีรวิทย ไดมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและมีผลการดําเนินงาน  ดังน้ี

         3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิต               

               จัดโครงการสงเสริมการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูอยางมืออาชีพ   กิจกรรมจัดทําแผนการจัดการเรียนรู  กิจกรรมประเมินแผนการจัดการเรียนรู  โดยใหครู

จัดทําแผนการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู  และตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเนนใหนักเรียนไดเรียนรู  โดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติ  ครูเนนการจัดกิจกรรม

การเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและเนนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21  สงเสริมกระบวนการคิด  การลงมือปฏิบัติ

ดวยการสืบคนจากแหลงการเรียนรูในหองสมุด   อินเตอรเน็ต  การทํางานกลุม  ทัศนศึกษา  การทําโครงงาน  การนําเสนอผลงาน  การอธิบาย  อภิปราย  ครูมีการจัดทํา

แผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดจริง   สงเสริมใหนักเรียนไดรับการฝกทักษะการแสดงออก   การแสดงความคิดเห็น   และนําเสนอผล

งานหนาชั้นเรียนทุกกลุมสาระนักเรียนสามารถนําประสบการณท่ีเกิดจากการเรียนรูไปใชในชีวิตประจําวันได 

       3.2 ครูใชส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู สรางโอกาสใหนักเรียนไดรับประสบการณตรง  เลนและปฏิบัติอยาง

มีความสุข

         ผูบริหารมีนโยบายใหครูผลิตสื่อและใชสื่อการสอน  ภายใตโครงการผลิตสื่อการสอน กิจกรรมผลิตสื่อและใชสื่อการสอน  กิจกรรมจัดทําวิจัยในชั้นเรียน  ครูผลิต

สื่อการสอนสงฝายวิชาการ  มีการบันทึกการยืมส่ือการสอน  และครูทุกคนไดรับการนิเทศการสอน  พรอมทั้งยังไดจัดทําวิจัยในชั้นเรียนจากผลการบันทึกหลังการสอน  ครู

ไดเชิญภูมิปญญาทองถิ่นมารวมจัดกิจกรรมการเรียนรู   ใหนักเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลากหลายจากหองสมุดโรงเรียน การยืม - คืนหนังสือ ผาน

Application หองสมุด4.0 ในมือถือ และการดูคลิปการสอนยอนหลังในทุกวิชาท่ีตองการไดทุกที่   ผานระบบ Microsoft   Teams   เพื่อลดความแออัดภายในหองสมุด

โรงเรียนระดับปฐมวัยผูปกครองสามารถดูคลิปการสอนรวมกับนักเรียนและเปนแหลงการเรียนรูท่ีนักเรียนไดรับประสบการณตรง ผานระบบ Course Square ใน

สถานการณการแพรระบาดของเชื้อ โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม   แหลงเรียนรูในโรงเรียนประกอบดวยฐานการเรียนรูในโครงการสถานศึกษาพอเพียง ผานการ

ประเมินไดรับรางวัลระดับประเทศ   โรงเรียนยังจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก  เชน  อุปกรณในการทดลอง  วัสดุตางๆ  ครูสามารถสรางสื่อนวัตกรรมใชในการจัดการเรียน

การสอนได   โดยใชเทคโนโลยีในการสรางสื่อการสอนแบบสอนสด ผานระบบ Microsoft   Teams   โดยฝายวิชาการประชาสัมพันธใน Facebook โรงเรียนและใหครู

ประจําช้ันประสานแจงขอมูลผานLINE ใหผูปกครองมารับหนังสือ สมุดแบบฝกหัด สมุดจด ฯลฯ ในทุกวิชาที่อยูที่โรงเรียนนํากลับไปเรียนออนไลนที่บาน จากน้ันสํารวจ

ความพรอมในการเขาถึงระบบทุกคน โดยจัดครูเทคโนโลยีสารสนเทศ คอยใหคําแนะนํานักเรียนและผูปกครอง สามารถเช็คชื่อการเขาเรียน ถาม-ตอบได และเห็นหนาผาน

กลองมือถือหรือกลองในคอมพิวเตอร การสงงานหรือการบานผานMicrosoft  Teams เปนการประหยัดกระดาษ ไมตองเดินทางออกจากบานสงงานครูผูสอนในแตละวิชา

เปนแหลงขอมูลในการสืบคนของแตละหนวยการเรียนรูและเรื่องท่ีสอน หลังจากที่ครูจัดการเรียนการสอน มีการสรุปความคิดรวบยอด     สรุปองคความรูจากเรื่องที่เรียน

รวมกัน   ดานการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษา2564   ของโรงเรียนสุคนธีรวิทย เปนรูปแบบ On - Line หรือ แบบ On - Site   ขึ้นอยูกับประกาศในสถานการณ

ฉุกเฉินของจังหวัดนครปฐมและหนังสือคําสั่งจากสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

 

3.3 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

           ครูมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับนักเรียน ใหความรัก ความอบอุน ดูแลเอาใจใสอยางดี โดยทักทาย ยิ้ม สนทนาพูดคุยแบบเปนกันเอง ใหของรางวัลเล็กๆนอยๆเพื่อเปนกําลัง

ใจในการเรียน  สงเสริมใหรักการเรียนรู  โดยใชวิธีช้ีแนะ  แนะนํา ใหคําปรึกษา ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน สรางวินัยใหนักเรียนในการเรียนรู การทํากิจกรรมทั้งใน

หองเรียนและนอกหองเรียน   สรางบรรยากาศใหเอื้อตอการเรียนการสอน หลีกเลี่ยงการลงโทษดวยการตี ไมใชคําพูดที่กระทบบั่นทอนความรูสึกของนักเรียนทางตรงและ

ทางออม พรอมทั้งมีการติดตาม ดวยระบบไลนกลุมช้ันเรียนและผานระบบ Microsoft  Teams
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 3.4  ตรวจสอบและประเมินนักเรียนอยางเปนระบบ  และนําผลมาพัฒนานักเรียน

          ครูมีการตรวจงาน การบาน  แบบฝกหัด และช้ินงาน โครงงานของนักเรียน อยางเปนระบบ  มีการจัดทําเครื่องมือในการประเมินผลงาน   มีเกณฑในการตรวจ

สอบ   และจัดโครงการสงเสริมการสรางเคร่ืองมือประเมินผูเรียนอยางมืออาชีพ     กิจกรรมสรางเครื่องมือวัดและประเมินผล   กิจกรรมตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและ

ประเมินผล ครูผูสอนทุกคนจะตองสรางเครื่องมือการวัดและประเมินนักเรียน นําสงฝายวิชาการตรวจกอนนําไปใชจริง   และครูทุกคนมีการนําผลการตรวจงาน   ชิ้นงาน 

ไปพัฒนานักเรียน

 

3.5 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และใชขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู

       ครูผูสอนทุกคนจะแจงผลการตรวจงาน  การบาน  แบบฝกหัด  และชิ้นงาน  โครงงานของนักเรียน  ยอนกลับกับนักเรียนเมื่อมีขอผิดพลาด  หรือมีความบกพรอง

ของงาน  ดวยการท้ังช้ีแนะใหแกไขและนําไปปรับปรุงการจัดการเรียนรู ผานระบบ Microsoft  Teams หรือ ผานทาง LINE ครูประจําชั้น ในสถานการณการแพรระบาด

ของเชื้อ โควิด-19  ทั้งแลกเปลี่ยนขอมูลในการพัฒนานักเรียนกับผูปกครอง   โดยรายงานผลการเรียนภาคเรียนละ   1   ครั้ง   ทั้งที่เปนลายลักษณอักษร และการพูดคุย

ทําความเขาใจ   โดยคุณครูประจําช้ันจะเปดหองเรียนพบผูปกครองในวันประชุมผูปกครองภาคเรียนละ 1   ครั้ง อีกชองทางสําหรับทาง LINE ในกรณี ผูปกครองมีความ

สงสัยหรือขอทราบขอมูลการเรียนของนักเรียนเปนรายบุคคล ครูไดแลกเปลี่ยนประสบการณเรียนรูกับเพื่อนครู  ผูปกครอง ในการรวมกันพัฒนาคุณภาพของผูเรียน

     ผลการดําเนินงาน  สงผลให  ครูสามารถจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง นําผลไปประยุกตใชชีวิต  ผานสื่อ เทคโนโลยี

สารสนเทศ จัดแหลงเรียนรูเอื้อตอการเรียนรู มีปฏิบัติสัมพันธเชิงบวกดูแลเอาใจใสในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน

          สรุปผลจากการดําเนินงาน  มาตรฐานที่  3  (ขอ3.1 - 3.5)  โรงเรียนมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีระดับ

คุณภาพระดับยอดเยี่ยม
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มาตรฐานที่ 4 สงเสริมอัตลักษณและเอกลักษณของโรงเรียนที่โดดเดน

จํานวนเด็กท้ังหมด : 2,060

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ไดปฏิบัติ
ไม

ปฏิบัติ

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

การสงเสริมอัตลักษณและเอกลักษณของโรงเรียนใหโดดเดน 85.00 2,060 100.00 ยอดเยี่ยม

1. รอยละผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสํานึกที่ดี √ - 2,060

2. รอยละของผูเรียนรูหนาที่มีระเบียบวินัย √ - 2,060

3.รอยละของผูเรียนแตงกายดวยเครื่องแบบนักเรียนของ

โรงเรียน
√ - 2,060

4.รอยละของผลสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่สนองตอ

ปรัชญา วิสัยทัศนของโรงเรียน บรรลุผลตามที่กําหนดไว
√ - 2,060

สรุปผลการประเมิน 100.00 ยอดเยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 4 สงเสริมอัตลักษณและเอกลักษณของโรงเรียนที่โดดเดน

การสงเสริมอัตลักษณและเอกลักษณของโรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาและมีผลการดําเนินงาน  ดังน้ี

            โรงเรียนสุคนธีรวิทยไดกําหนดอัตลักษณของนักเรียน คือ “ลูกสุคน   เปนคนดี” และเอกลักษณของโรงเรียน คือ “วิชาการเดน เนนคุณภาพผูเรียน ” ที่สนองตอ

ปรัชญา  คือ คุณธรรม นําวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม นอมนําพอเพียง คติพจนโรงเรียน คือ  ทนฺโต   เสโฐ   มนุสฺเสสุ   หมายถึง  คนที่ฝกตนดีแลว เปนผูประเสริฐในหมู

มนุษย   วิสัยทัศนโรงเรียน คือ โรงเรียนสุคนธีรวิทย   มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและทักษะที่จําเปนแหงศตวรรษที่ 21 เปนคนดี วิถีลูกเสือ มี

พลานามัย บริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพภายใตการมีสวนรวมครูเนนผูเรียนเปนสําคัญ   นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา บรรลุผลตามที่

กําหนดไว   โดยจัด โครงการนักเรียนดีศรีสุคนธีรวิทย     กิจกรรมบันทึกความดี   กิจกรรมของหายไดคืน โครงการ สธว. สะอาดตลอดวันกิจกรรมทิ้งขยะลงถังกันเถอะ ไม

เลอะเทอะ สะอาดตา  กิจกรรมแยกกลองลดขยะ นักเรียนทุกคนใหความรวมมือเขามามีสวนรวมดวยความเต็มใจ เสียสละและมีจิตอาสา โรงเรียนปลูกฝงใหนักเรียนมีความ

ซื่อสัตยสุจริตทั้งตอตนเองและตอบุคคลอ่ืน  เชน ไมเอาของคนอื่นเปนไปของตนเอง  เมื่อเก็บไดก็ตองสงคืน  ไมเอารัดเอาเปรียบมีนํ้าใจตอเพื่อน  ตอครูอาจารย  โดยมีพี่ ๆ

ชั้นมัธยมเปนแบบอยางใหกับนอง ๆ ในเร่ือง ความมีจิตอาสา  คอยดูแลชวยเหลือนอง ๆ ทั้งในสวนที่ครูมอบหมายและปฏิบัติเอง เปนแบบอยางในการเสียสละ  รูหนาที่  มี

ความรับผิดชอบสามารถเปนผูนําคนอื่นได   จนทําใหนักเรียนทุกคน   รูหนาที่ของตนเองโดยไมตองใหครูคอยควบคุม   เชน นักเรียนทุกคนจะทอดรองเทากอนเดินแถวขึ้น

หองเรียนอยางเปนระเบียบไมสงเสียง สวมหนากากอนามัยตลอดเวลาทุกคน   เมื่อไดยินเสียงเพลงบานเกิดเมืองนอน   นักเรียนทุกคนจะเขาแถวรวมกันแบบเวนระยะหาง

ดวยความเรียบรอยพื้นท่ีในโดมอยางรวดเร็ว สงเสริมใหนักเรียนทุกคนรักษวิถีความเปนไทย โดยจัดโครงการสงเสริมพระพุทธศาสนา นักเรียนทุกคนแตงกายดวยชุด

นักเรียนดวยความเปนระเบียบเรียบรอย นักเรียนหญิงผูกโบวสีขาว เขารวมกิจกรรมปฏิบัติธรรม   ทุกเชานักเรียนรองเพลงชาติไทย   นอบนอมดวยการกลาวคําบูชาพระ

รัตนตรัยและทองคาถาบูชาองคหลวงพอวัดไรขิง  เปนศูนยรวมใจและยึดเหนี่ยวจิตใจของครู นักเรียน ผูปกครองและชุมชน ในการกระทําความดี เปนคนดีตอสังคม จนเปน

อัตลักษณของนักเรียนและเอกลักษณของโรงเรียนสุคนธีรวิทย ผลการดําเนินงาน สงผลให   นักเรียน 2,060   คน รอยละ 100    รูหนาที่มีระเบียบวินัย   นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง แตงกายดวยเครื่องแบบนักเรียนมีความเปนระเบียบเรียบรอย มีคุณธรรม  จริยธรรม   มีจิตสํานึกที่ดี  เทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย  มี

คุณภาพระดับยอดเยี่ยม
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มาตรฐานที่ 5 การสงเสริมนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี21

จํานวนเด็กท้ังหมด : 2,060

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ไดปฏิบัติ
ไม

ปฏิบัติ

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

การสงเสริมนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่21 85.00 2,060 100.00 ยอดเยี่ยม

1.รอยละของผูเรียนมีความรูเร่ืองเศรษฐกิจพอพียง √ - 2,060

2.รอยละของผูเรียนที่รักษาสุขภาพของตนเองไมยุงเกี่ยวกับส่ิง

เสพติด
√ - 2,060

3.รอยละของผูเรียนที่รวมรณรงคตอตานสิ่งเสพติด √ - 2,060

4.รอยละของผลสําเร็จโครงการพิเศษสนองตอนโยบายการ

ปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 บรรลุผลตามที่กําหนดไว
√ - 2,060

สรุปผลการประเมิน 100.00 ยอดเยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 5 การสงเสริมนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่21

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่เพิ่มเติม

      โรงเรียนสุคนธีรวิทยจัดโครงการพิเศษสนองตอนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี 21ไดนอมนําพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลท่ี 9 จัดโครงการสถานศึกษาพอเพียง จัดตามฐานการเรียนรู 8 ฐาน  ฐานที่1 หองนิทรรศการนอมนําแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง

พรอมชมวิดีทัศน ฐานที่2   สุคนปลอดขยะ(ขยะแยกยากแตแยกได)   ฐานที่3 เพาะเลี้ยงเห็ดนางฟาภูฐาน   ฐานที่4 อินทรียชีวภาพ/การเพาะเลี้ยงไสเดือน ฐานที่5 สวน

สมุนไพร  ฐานท่ี6 ไมดอกไมประดับ  ฐานท่ี7 เกษตรทฤษฎีใหม ฐานที่8 ในนํ้ามีปลาในนามีขาว นักเรียนเปนผูนําเสนอกิจกรรมในแตละฐาน โดยมีครูผูสอนใน 8 กลุมสาระ

การเรียนรูเปนที่ปรึกษา เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนรูจักการนอมนําโครงการ กิจกรรม ของในหลวงรัชกาลที่9 มาปรับใชเปนแนวทางดําเนินชีวิตกลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตรจัดกิจกรรมบูรราการความพอเพียง 3 หวง 2 เงื่อนไข ภายใตโครงการเปดโลกกวางทางคณิตศาสตร   กิจกรรม Math Market ของผูเรียนชั้น ป.1-ม.6  โดย

นักเรียนจะนําของมาจําหนาย เชน หนังสืออานเลน   ตุกตา   กระเปาผา เปนตน แตจะตองเปนสิ่งของที่เหลือใช หรือที่ใชแลวแตยังใชไดอีก   ไมไปซื้อของใหมมาจําหนาย

ดําเนินการจัดโครงการรณรงคตอตานยาเสพติด กิจกรรมปองกันยาเสพติดในโรงเรียน กิจกรรมรณรงคตอตานสิ่งเสพติด จัดการเรียนการสอนบูรณาการเพื่อปลูกฝงให

นักเรียนทุกคนรูจักรักษาสุขภาพของตน ไมของเก่ียวกับสิ่งเสพติดใหโทษ   ในรูปแบบออนไลน ผานระบบ Microsoft   Teams เนื่องจากสถานศึกษาปดตามประกาศใน

สถานการณฉุกเฉินของจังหวัดนครปฐมและหนังสือคําสั่งจากสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม     สงเสริมใหนักเรียนเลนกีฬา ชวยเหลืองานบานเปนการแบงเบาภาระ

คุณพอ – คุณแม  โดยครูประจําช้ันเปนผูประสานความรวมมือกับผูปกครองในการสงเปนคลิปวิดีโอหรือภาพน่ิง โดยผูปกครองเปนผูรับรองเปนรองรอยหลักฐาน ครูผูสอน

ในวิชาสุขศึกษาใหความรูเรื่องสิ่งเสพติดและวิธีปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดชนิดตางๆ   ผูปกครองใหความรวมมือกับครูประจําชั้นดูแลนักเรียนดวยความรัก ความอบอุน

และความใกลชิด สงผลใหนักเรียนทุกคนหางไกลจากสิ่งเสพติด

ผลการดําเนินงานมาตรฐานที ่5สงผลให นักเรียน2,060 รอยละ 100 ไดรับความรูลงมือปฏิบัติจริงจากการเขาฐานการเรียนรูโครงการสถานศึกษาพอ

เพียงและกิจกรรมในรูปแบบบูรณาการ มีคุณภาพระดับยอดเยี่ยม
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2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 4 สงเสริมอัตลักษณและเอกลักษณของโรงเรียนสุคนธีรวิทยใหโดดเดน ยอดเยี่ยม

สงเสริมอัตลักษณและเอกลักษณ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 5 สงเสริมนโยบายการปฏิรูปการศึกษาปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ยอดเยี่ยม

สงเสริมนโยบายการปฏิรูปการศึกษาปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ ยอดเยี่ยม

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ยอดเยี่ยม

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ยอดเยี่ยม

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ยอดเยี่ยม

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 4 สงเสริมอัตลักษณและเอกลักษณของโรงเรียนที่โดดเดน ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

การสงเสริมอัตลักษณและเอกลักษณของโรงเรียนใหโดดเดน ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 5 การสงเสริมนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่21 ยอดเยี่ยม
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มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

การสงเสริมนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่21 ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพ้ืนฐาน ยอดเยี่ยม
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3. จุดเดน

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

1.เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองไดอยางเหมาะสมตามวัย 2.เด็กมีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ สามารถควบคุม

พฤติกรรมการแสดงออกทางอารมณได 3.เด็กไดรับการสงเสริมและพัฒนาดานสังคม ใหชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกที่ดีของสังคมได 4.เด็กไดรับการพัฒนาการดานสติ

ปญญา ทักษะการสื่อสารได มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรูไดดวยตนเอง

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1.มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่นดวยกระบวนการบริหาร

และจัดการ 2.มีครูเพียงพอกับชั้นเรียนและครูมีใบประกอบวิชาชีพทุกคนตามท่ีคุรุสภากําหนด 3.ผูบริหารสนับสนุนใหครูไดรับการพัฒนาพรอมสงเสริมใหครูเขารับการ

อบรมครบปละ 20 ช่ัวโมง เกิดความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ โดยกระบวนการบริหารและจัดการ 4.โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมที่รมรื่น สวยงาม ปลอดภัย มีสวน

หยอม บอเล้ียงปลาคราฟ เพื่อเปนแหลงการเรียนรู มีความปลอดภัย เพียงพอกับจํานวนเด็ก ตามมาตรการ 6หลัก 6เสริม 7เขมงวด 5.สถานศึกษาอํานวยความสะดวกและ

ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ และอุปกรณ เพื่อสนับสนุนและพัฒนาครูเกิดความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ 6.มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพดานการจัดประสบการณการเรียนรู

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

1.ครูวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล บันทึกในสมุดบัญชีเรียกช่ือ สมุดรายงานประจําตัวนักเรียน แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมเด็กและบันทึกพฤติกรรมสงตอนักเรียน

2.ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณ จากการวิเคราะหมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคในหลักสูตร จัดทําหนวยการจัดประสบการณครบทั้ง 4 สาระการเรียนรู โดยใช

กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ในการจัดประสบการณ 3.ครูจัดการเรียนการสอนใหเด็กไดรับประสบการณตรง และสามารถปฏิบัติกิจกรรมตางๆไดอยางมีความสุข โดยเนนเด็ก

เปนสําคัญและเด็กไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริง 4.ครูจัดหองเรียนใหสะอาด อากาศถายเท ปลอดภัย มีพื้นที่แสดงผลงานเด็กมุมประสบการณและการจัดกิจกรรมเด็กมีสวน

รวมในการจัดสภาพแวดลอมในหองเรียน เพื่อสรางบรรยากาศในหองเรียนใหเอื้อตอการเรียนรู 5.ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันดวยเครื่องมือ

และวิธีการที่หลากหลาย เปนรายบุคคล โดยการสังเกต สัมภาษณ สอบถาม บันทึกคําพูดเด็ก ตรวจสอบผลงานที่เกิดจากความคิดสรางสรรค จินตนาการที่ครอบคลุม

พัฒนาการเด็กทั้ง 4 ดาน 6.ครูวิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็ก โดยผูปกครองและผูเก่ียวของ มีสวนรวม และนําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลก

เปลี่ยนเรียนรูการจัดประสบการณที่มีประสิทธิภาพเด็กตามสภาพจริงในแตละดาน สงผลการประเมินใหผูปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง

ระดับขั้นพ้ืนฐาน

คุณภาพของผูเรียน

1.ผูเรียนสามารถใชสื่อเทคโนโลยี ในการเรียนออนไลนไดอยางดี 2.นักเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 3.นักเรียนมีการยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตก

ตางและหลากหลายไมมีความขัดแยงและการทะเลาะวิวาท 4.นักเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคมที่ดีปฏิบัติตามมาตรการของโรงเรียนในการปองกันโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 5.นักเรียนรูหนาท่ีมีระเบียบวินัย อยูรวมกันไดอยางมีความสุข รูจักปองกันตนเองและคนอื่นไมใหเสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(COVID-19)

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1.ผูบริหารมีการบริหารจัดการที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสถานณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2.ผูบริหารมีการกําหนดเปาหมายที่สอดคลอง

กับบริบทของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่น วัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด 3.ผูบริหารมีระบบบริหารจัดการ

คุณภาพของสถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ 4.ผูบริหารมีการนําแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนา

งานอยางตอเน่ือง 5.ผูบริหารมีความรูความสามารถทางดานเทคโนโลยี และนํามาใชในการบริหารจัดการทั้งในสวนของครูและผูเรียน 6.ผูบริหารดําเนินงานพัฒนาวิชาการ

ที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมายหลักสูตรมีความยืดหยุนตามบริบทของสถานศึกษา และการเปลี่ยนแปลงของสังคม

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

1.ครูมีการจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 2.ครูมีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง 3.ครูใช

สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 4.ครูสรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ทั้งที่โรงเรียนและที่บาน 5.ครู

จัดกิจกรรมที่หลากหลายใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง

4. จุดควรพัฒนา

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

1.ควรสงเสริมใหเด็กทุกคนมีความกลาในการแสดงออกผานกิจกรรมอยางตอเนื่อง 2.ควรเนนการประชาสัมพันธผลงานเด็กผานสื่อตางๆใหมีความหลากหลายเพื่อเปนแบบ

อยางใหสถานศึกษาอื่นนําไปปรับใช
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กระบวนการบริหารและการจัดการ

1.ควรมีการจัดทําแบบอยางที่ดี (Best Practice) ในดานการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมตามจุดเนนในรูปแบบของเครือขาย 2.ควรมีการนําเสนอผลการดําเนินงานของ

สถานศึกษาใหผูมีสวนไดสวนเสียไดรับทราบทางสื่ออิเล็กทรอนิกสอยางสมํ่าเสมอ

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

1.ควรมีการจัดทําแบบอยางที่ดี (Best Practice) หรือนวัตกรรม (Innovation) ในเรื่องการใชสื่อการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ 2.ควรเผยแพรผลงานเด็กจาก

การจัดประสบการณที่หลากหลายสูตนสังกัด สาธารณชน สามารถนําไปเปนรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาอื่นได

ระดับขั้นพ้ืนฐาน

คุณภาพของผูเรียน

1.ควรพัฒนานักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาบรรลุเปาหมายท่ีโรงเรียนกําหนดไว 2.ควรพัฒนาใหนักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติทุกกลุม

สาระบรรลุเปาหมายตามที่โรงเรียนกําหนด 3.ควรมีการเผยแพรรูปแบบการสงเสริมการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และ Thailand 4.0 ที่เนนการเรียนรูหุนยนตควบคู

ไปกับหลักสูตรแกนกลางสูตนสังกัด สาธารณชน

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1.พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 2.ควรพัฒนาแบบอยางท่ีดีเรื่องโรงเรียนยุคใหม ใสใจไอซีที (SCHOOL ICT) เผยแพรสูสถานศึกษาอื่น ๆ และหนวย

งานตนสังกัด เพ่ือใหไดรับการยอมรับเชนเดียวกัน

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

ครูทุกคนควรไดรับการอบรมเรื่องการจัดทําสื่อมัลติมีเดียดวยดิจิตอลแพลตฟอรม เพื่อการเรียนรู เปนการสรางสื่อการเรียนการสอนที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

บริหารจัดการคอรสเรียนบนเว็บไซดเพื่อ การเรียนรู Course square จัดการเรียนการสอนผานระบบออนไลน (Learning Management System : LMS) โดยใชระบบ

Microsoft ๓๖๕ Education

5. แนวทางการพัฒนา

ดานนักเรียน

     1) สงเสริมและพัฒนานักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาตํ่ากวาเกณฑ ในแตละสาระการเรียนรูใหมีผลการเรียนที่ผานเกณฑ

     2) สงเสริมและพัฒนาใหนักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ทุกกลุมสาระสูงกวาเกณฑที่โรงเรียนกําหนด

     3) สงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 คือ 3R และ 8C

ดานผูบริหาร

     1) ดําเนินการสงเสริมใหครูและบุคลากรมีความรูความเขาใจในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอยางถูกตอง และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม

 ดานครู

     1) สงเสริมใหครูมีความรูความเขาใจในการประเมินผูเรียนอยางถูกตองกอนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ

     2) ครูควรพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับโยบายปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21

    3) พัฒนาครูใหมีความรู ความสามารถตรงตามความตองการ

6. ความตองการชวยเหลือ

โรงเรียนตองการใหหนวยงานตนสังกัดเขามาดูแล  ชวยเหลือในเรื่อง

1)มาตรการชวยเหลือโรงเรียนที่ชัดเจนและรวดเร็วท่ัวถึงเมื่อไดรับผลกระทบจากสถานการณตางๆ เชน ผลกระทบที่เกิดจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา

(Covid 19) เปนตน

2)เมื่อเกิดสถานการณตามขอ 1 ตนสังกัดไมไดมีวิธีการหรือมาตรการรองรับสงผลใหโรงเรียนในระบบเอกชนไดรับผลกระทบโดยตรง ทั้งการรับนักเรียน  รายรับไมมีแตราย

จายเพ่ิมขึ้นทําใหโรงเรียนบริหารจัดการลําบาก

7. ความโดดเดนของสถานศึกษา(ถามี)

- การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ (Speech) หลักสูตรสามัญ

ระดับการศึกษา : ปฐมวัย

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ชาติ (C2)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา
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การแขงขันทักษะทางวิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐนักเรียนโรงเรียนเอกชน แบบวิถีใหม ผานระบบออนไลน ในรายการแขงขันพูดภาษาอังกฤษ (Speech)

 หลักสูตรสามัญ  รางวัลเหรียญทอง สงเสริมกิจกรรมหนาเสาธงดวยภาษาอังกฤษ จัดหลักสูตรเพิ่มเติม สถาบัน FUN LANGUAGE. ภาษาอังกฤษสําหรับเด็กโดยครูตาง

ชาติเจาของภาษา เนนการเรียนรูผานกิจกรรมสรางสรรคชวยใหเด็กๆ กลาใชภาษาอังกฤษอยางมั่นใจ รางวัลเหรียญทอง

- การแขงขันสรางภาพ  ดวยการฉีก  ตัด  ปะ กระดาษ

ระดับการศึกษา : ปฐมวัย

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ชาติ (C2)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

การแขงขันทักษะทางวิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐนักเรียนโรงเรียนเอกชน แบบวิถีใหม ผานระบบออนไลน ในรายการแขงขันสรางภาพ  ดวยการฉีก  ตัด  ปะ

กระดาษ รางวัลเหรียญเงิน จัดกิจกรรมใหนักเรียนทุกคนไดเรียนรูดวยการปฏิบัติตามจินตนาการและคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถโดดเดนมาฝกซอมใหเกิดทักทักษะ

และความชํานาญตอยอดไปสูการแขงขันได รางวัลเหรียญเงิน

- การแขงขันเคมีโอลิมปกระดับชาติ คร้ังท่ี 17

ระดับการศึกษา : ขั้นพ้ืนฐาน

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ชาติ (C2)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

โรงเรียนจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาผานกิจกรรมติวสอวน.กับทางโรงเรียนและเขาคาย

สอวน.เคมีโอลิมปก ผลปรากฎวา รางวัลเหรียญทองแดง ระดับชาติ

- การแขงขันฟสิกสโอลิมปกระดับชาติ ครั้งท่ี 20

ระดับการศึกษา : ขั้นพ้ืนฐาน

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ชาติ (C2)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

โรงเรียนจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาผานกิจกรรมติวสอวน.กับทางโรงเรียนและเขาคาย

สอวน.ฟสิกสโอลิมปก ผลปรากฎวา รางวัลเหรียญทองแดง ระดับชาติ

- การแขงขัน First Lego League Thailand Online

ระดับการศึกษา : ขั้นพ้ืนฐาน

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ชาติ (C2)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

นักเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีและการสื่อสาร ในโครงการสงเสริมการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เพื่อการพัฒนาตนเองในการทํางานอยาง

สรางสรรค และมีคุณธรรม สามารถเรียนรูโปรแกรมตางๆในการประยุกตใชพัฒนาทักษะความสามารถของตนเองและรูปแบบทีมในดานหุนยนต

- การแขงขันหุนยนต ชิงแชมปโลก World Robot Olympiad 2021 (แบบออนไลน)

ระดับการศึกษา : ขั้นพ้ืนฐาน

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ชาติ (C2)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

นักเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีและการสื่อสาร ในโครงการสงเสริมการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เพื่อการพัฒนาตนเองในการทํางานอยาง

สรางสรรค และมีคุณธรรม สามารถเรียนรูโปรแกรมตางๆในการประยุกตใชพัฒนาทักษะความสามารถของตนเองและรูปแบบทีมในดานหุนยนต

- การประกวดคลิปวิดีโอ เผยแพรความรู ดานการเมืองการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย

ระดับการศึกษา : ขั้นพ้ืนฐาน

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ชาติ (C2)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา
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สงเสริมกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนในะดับช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษาไดเรียนรูความเปนประชาธิปไตยยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางระหวาง

บุคคลในดาน เพศ วัย เช้ือชาติ  ศาสนา ในโครงการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนPopular Voteเกียรติบัตรและเงินรางวัล 2,000 บาท    

- โครงการประเมินและพัฒนาสูความเปนเลิศ ทางวิทยาศาสตร (TEDET)

ระดับการศึกษา : ขั้นพ้ืนฐาน

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

จัดกิจกรรมสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ คิดเห็น และแกปญหาการยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตาง

และหลากหลายจากโครงการสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรางวัลเหรียญเงิน

- โครงการประเมินและพัฒนาสูความเปนเลิศ ทางคณิตศาสตร (TEDET)

ระดับการศึกษา : ขั้นพ้ืนฐาน

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

จัดกิจกรรมใหนักเรียนสามารถนําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยวิธีการของตนเองกําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบดวยกิจกรรมสอน

เสริมคณิตศาสตรใหกับผูเรียนที่มีอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร  รางวัลชมเชย                             

- การแขงขันกอลฟWinner class B-girlและรายการ Junior Golf Tour

ระดับการศึกษา : ขั้นพ้ืนฐาน

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ชาติ (C2)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

จัดกิจกรรมสงเสริมทางดานกีฬาคนหาความถนันดและความสนใจใหมีภาวะทางรางกายแข็งแรง  มีสุขอนามัยที่ดีสมบูรณ มีความสามารถดานกีฬาเขารวมการแขงขัน

กีฬาภายนอกในโครงการสุขภาพดี  ชีวีสดใส รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

- การแขงขันวายน้ํา ชิงแชมปประเทศไทย

ระดับการศึกษา : ขั้นพ้ืนฐาน

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ชาติ (C2)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

จัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวายนํ้าใหผูเรียนเกิดความสนใจตอยอดไปสูการแขงในรายการตางๆภายใตโครงการสุขภาพดี  ชีวีสดใส อันดับ 4 ทาฟรีสไตล ระดับชาติ

- การแขงขัน ชิงแชมปโลก เทควันโดพุมเซ (ทารํา) แบบออนไลน (World Championship 2021)

ระดับการศึกษา : ขั้นพ้ืนฐาน

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : นานาชาติ (C3)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

นักเรียนสามารถคนหาความถนัดทางดานกีฬาดวยตนเอง ฝกฝน ฝกซอม เกิดความชํานาญ และสูการแขงขันรูปแบบออนไลนระดับนานาชาติภายใตโครงการสุขภาพดี 

ชีวีสดใส รางวัลอันดับ 4 เหรียญทองแดง

- การแขงขัน เลานิทาน (Story Telling)

ระดับการศึกษา : ขั้นพ้ืนฐาน

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ชาติ (C2)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

นักเรียนมีความรูและทักษะภาษาอังกฤษดวยกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมสงเสริมอัจฉริยภาพภายใตโครงการสงเสริมการเรียนรูภาษาสูสากลจัดสนองตอ

นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 รางวัลเหรียญทอง
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- การแขงขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน หลักสูตรสามัญ

ระดับการศึกษา :

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : -

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

จัดกิจกรรมเสริมความรูและพัฒนาทักษะภาษาจีนโครงการสงเสริมการเรียนรูภาษาสูสากลจัดสนองตอนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 รางวัลเหรียญเงิน
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รายงานรวบรวมโดย (Prepared by)

MONCHAI MONWASIN   ผูอํานวยการ

sompong sainumphueng   เจาหนาท่ี
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ประกาศโรงเรียน เร่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ

โรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

(คาเปาหมายป2564 ระดับปฐมวัย)









ประกาศโรงเรียน เร่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ

โรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

(คาเปาหมายป 2564 ระดับขั้นพื้นฐาน)













รายงานการประชุมหรือการใหความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
 

(รายงานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา)





คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR
 

(คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานนําขอมูลลงระบบE-SAR)







หลักฐานการเผยแพร SAR ใหผูมีสวนเกี่ยวของหรือสาธารณชนรับทราบ
 

(การเผยแพรSAR ลงในFacebook ของโรงเรียน)



 



แผนผังอาคารสถานที่
 

(แผนผังอาคารสถานที่อนุบาล - ประถมศึกษา)



ประถมศึกษาตอนปลาย เรียนวันอังคาร, พฤหัสบดี, เสาร�

ประถมศึกษาตอนต�น เรียนวันจันทร�, พุธ, ศุกร�เตรียมอนุบาล, อนุบาล 1-3 เรียนวันจันทร� - ศุกร�หมายเหตุ

ห�องสมุดห�อง ป.1/4
ป.1/2
(B)

ป.4/2
(B)

ห�อง ป.1/3
ป.1/2
(A)

ป.4/2
(A)

ห�อง ป.1/2
ป.1/1
(B)

ป.4/1
(B)

ห�อง ป.1/1
ป.1/1
(A)

ป.4/1
(A)

โถงใต�อาคารเรียนห�องธุรการห�องพระพุทธรูป

ลิฟท�

ชั้น 1

ห�องน้ำ สระว�ายน้ำ

ว�ายน้ำ

ห�อง อ.2

ห�องดาหลา

ห�อง อ.2

ห�องพุทธรักษา

ห�อง อ.2

ห�องเบญจมาศ

ห�อง อ.1

ห�องทานตะวัน

ห�อง อ.1

ห�องพวงชมพู

ห�อง อ.1

ห�องจามจุรี

ห�องเตรียมอนุบาล

ห�องอัญชัน

ห�อง อ.1

ห�องมะลิ

ห�องศูนย�ส่ือห�องน้ำ

ลิฟท�

ชั้น 2

ห�องน้ำห�อง อ.3

ห�องพวงหยก

ห�อง อ.3

ห�องกุหลาบ

ห�อง อ.3

ห�องกล�วยไม�

ห�อง อ.3

ห�องเฟ��องฟ�า

ห�อง Fun 3
Fun Language

ห�องศูนย�สื่อห�อง ป.2/1
ป.1/3
(A)

ป.4/3
(A)

ห�อง ป.2/2
ป.1/3
(B)

ป.4/3
(B)

ห�อง ป.2/3
ป.1/4
(A)

ป.4/4
(A)

ห�องน้ำ

ลิฟท�

ห�อง ป.2/4
ป.1/4
(B)

ป.4/4
(B)

ห�องคอม อนุบาล
ชั้น 3

ห�อง Yamahaห�อง ป.4/3
ป.2/4
(A)

ป.5/4
(A)

ห�อง ป.4/2
ป.2/3
(B)

ป.5/3
(B)

ห�อง ป.4/1
ป.2/3
(A)

ป.5/3
(A)

ห�อง ป.3/4
ป.2/2
(B)

ป.5/2
(B)

ห�อง ป.3/3
ป.2/2
(A)

ป.5/2
(A)

ห�อง ป.3/2
ป.2/1
(B)

ป.5/1
(B)

ห�อง ป.3/1
ป.2/1
(A)

ป.5/1
(A)

ห�องคอม ประถม

ชั้น 4

ห�องน้ำห�องน้ำ

ลิฟท�

ห�อง ป.4/4
ป.2/4
(B)

ป.5/4
(B)

ห�อง ป.5/1
ป.3/1
(A)

ป.6/1
(A)

ห�อง ป.5/2
ป.3/1
(B)

ป.6/1
(B)

ห�อง ป.5/3
ป.3/2
(A)

ป.6/2
(A)

ห�อง ป.5/4
ป.3/2
(B)

ป.6/2
(B)

ห�อง ป.6/1
ป.3/3
(A)

ป.6/3
(A)

ห�อง ป.6/2
ป.3/3
(B)

ป.6/3
(B)

ห�อง ป.6/3
ป.3/4
(A)

ป.6/4
(A)

ห�อง ป.6/4
ป.3/4
(B)

ป.6/4
(B)

ห�อง Fun 1
Fun Language

ห�อง Fun 2
Fun Language

ชั้น 5

ห�องน้ำห�องน้ำ

ลิฟท�

ห�องนาฏศิลป�ห�องประชุมห�องวิทยาศาสตร� 1 ห�องวิทยาศาสตร� 2 ห�องดนตรีไทยห�องพยาบาล

ห�องพัสดุครุภัณฑ�
ลิฟท�

ชั้น 6

แผนผังห�องเรียน อาคารประถมศึกษา
โรงเรียนสุคนธีรวิทย� ป�การศึกษา 2564



แผนผังอาคารสถานที่
 

(แผนผังอาคารสถานที่มัธยมศึกษา)



ชั้น 7 

ห้องงานช่าง ห้องน้ำชาย ห้องงานช่าง ม. 6/4 ม. 6/3 ม. 6/2 ม. 6/1 ห้องเรียนรวม 

ลิฟต ์

ห้องน้ำหญงิ ห้องศิลปะ 

ระเบียงทางเดิน 
 

ชั้น 6 

ห้องเก็บของ ห้องน้ำชาย ม. 4/4 ม. 5/1 ม .5/2 ม. 5/3 ม. 5/4 ห้องเก็บของ Lab Bio 

ลิฟต ์

ห้องน้ำหญงิ Lab Chem 

ระเบียงทางเดิน 
 

ชั้น 5 

ห้อง Yamaha ห้องน้ำชาย ม. 4/3 ม. 4/2 ม. 4/1 ม. 3/6 ม. 3/5 ม. 3/4 ม. 3/3  

ลิฟต ์

ห้องน้ำหญงิ Lab Physics 

ระเบียงทางเดิน 
 

ชั้น 4 

ศูนย์ 

สุขศกึษา/ 
พลศึกษา 

ห้องน้ำชาย ม. 2/2 ม.2/3 ม. 2/4 ม. 2/5 ม. 2/6  ม. 3/1 ม. 3/2 

ลิฟต ์

ห้องน้ำหญงิ ห้องดนตรีไทย 

ระเบียงทางเดิน 
 

ชั้น 3 

ห้อง Fun 2 ห้องน้ำชาย ม. 2/1 ม. 1/6 ม. 1/5 ม. 1/4 ม. 1/3 ม. 1/2 ม. 1/1 

ลิฟต ์

ห้องน้ำหญงิ ห้องดนตรีสากล 

ระเบียงทางเดิน 
 

ชั้น 2 

ห้อง Fun 1 ห้องน้ำชาย ห้องทะเบยีน ห้องหุ่นยนต ์ ศูนย์คอมพิวเตอร ์

ลิฟต ์

ห้องน้ำหญงิ ห้องสมดุ 

ระเบียงทางเดิน 
 

ชั้น 1 

ห้องสหการ  ห้อง 

ถ่ายเอกสาร 

ห้องผู้รับ
ใบอนุญาต 

ห้อง 

รองวิชาการ 
ลิฟต ์

ห้องน้ำหญงิ ห้องวชิาการ 

ระเบียงทางเดิน 
 

ห้องประชุม 

ม.1/1 A 

ม.3/1 A 

ม.1/1 B 

ม.3/1 B 

ม.1/2 A 

ม.3/2 A 

ม.1/2 B 

ม.3/2 B 

ม.1/3 A 

ม.3/3 A 

ม.1/3 B 

ม.3/3 B 

ม.1/4 A 

ม.3/4 A ม.3/4 B 

ม.3/5 A 
ม.1/4 B 

ม.3/5 B 

ม.1/5 A 

ม.3/6 A 

ม.1/5 B 

ม.3/6 B 

ม.1/6 A 

ม.4/1 A 

ม.1/6 B 

ม.4/1 B 

ม.2/1 A 

ม.4/2 A 

ม.2/1 B 

ม.4/2 B 

ม.2/2 A 

ม.4/3 A 

ม.2/2 B 

ม.4/3 B 

ม.2/3 A 

ม.4/4 A 

ม.2/3 B 

ม.4/4 B 

ม.2/4 A 

ม.5/1 A 

ม.2/4 B 

ม.5/1 B 

ม.2/5 A 

ม.5/2 A 

ม.2/5 B 

ม.5/2 B 

ม.2/6 A 

ม.5/3 A 

ม.2/6 B 

ม.5/3 B ม.5/4 A ม.5/4 B 

ม.6/3 ม.6/1 A ม.6/1 B ม.6/2 A ม.6/2 B 

ม.6/4 

 แทน ห้องที่มาเรียนในวัน จันทร์,พุธ,ศุกร ์ แทน ห้องที่มาเรียนในวัน องัคาร,พฤหัส,เสาร ์ แทน ห้องที่มาเรียนทุกวัน   แทน ห้องที่มถี่ายทอดสด  

ตารางห้องเรียน กรณีพิเศษ (Covid-19) 

1 2 

3 

 



โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน
 

(โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนสุคนธีรวิทย)



รองผู้อำนวยการ 
ฝ่ายวิชาการ 

รองผู้อำนวยการ 
ฝ่ายกิจการนักเรียน 

รองผู้อำนวยการ 
ฝ่ายงบประมาณ 

รองผู้อำนวยการ 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
แผนกอนุบาล 

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
แผนกประถมศึกษา 

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
แผนกมัธยมศึกษา 

 

 
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 

 
 
 

 
 

 
                              
 
            
 
 
 
 
     
    
    
    
       

 

 

 

 

 
 
 

 

ผู้รับใบอนุญาต 

คณะกรรมการร่วม ๔ ฝ่าย 

๑. งานพัฒนาหลักสตูร 
๒. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘กลุม่ 
๓. งานนิเทศภายใน 
๔. งานวจิัยช้ันเรียน 
๕. งานวัดผลประเมนิผล 
๖. งานสง่เสริมวิชาการ 
๗. งานพัฒนาครูผูส้อน 
๘. งานห้องสมุด 
       
   
   
   
         
   
     
      
   
        

  

๑. งานปกครอง 
๒. งานส่งเสรมิคณุธรรม จริยธรรม 
๓. งานสง่เสริมประชาธิปไตย 
๔. งานป้องกันยาเสพตดิในโรงเรียน 
๔. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๕. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๖. งานประกันคณุภาพภายใน 
๗. งานสัมพันธ์ชุมชน 
     
         

  

๑. งานการเงินและบัญชี  
๒. งานสารบรรณ 
๓. งานทะเบียนโรงเรยีน 
๔. งานพัสดุครุภณัฑ์     
๕. งานสวัสดิการ 
๖. งานสหการ 
               
   

๑. งานบคุลากร 
๒. งานอาคารสถานท่ี 
๓. งานส่งเสริมสุขภาพ 
๔. งานสารสนเทศ 
๕. งานสาธารณูปโภค 
๖. งานรักษาความปลอดภัย 
๗. งานโภชนาการ   
๘. งานประชาสมัพนัธ์ 

า
ร
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ก
ษ
า
ข
อ
ง
บุ
ค
ค
ล 
ชุ
ม
ช

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

ผู้จัดการโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรยีน 



โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน
 

(โครงสรางหลักสูตรปฐมวัย)



โครงสร้างหลักสูตรปฐมวยั โรงเรียนสุคนธีรวิทย์  

ประสบการณ์ส าคัญ สาระการเรียนรูแ้กนกลาง 
กิจกรรมประจ าวัน 

  ๖ กิจกรรม 
จ านวนชั่วโมง/วัน 

ต่ ากว่า  ๓  ปี 

 ๑. ด้านร่างกาย 
 ๒. ด้านอารมณ์และ จิตใจ 
 ๓. ด้านสังคม 
 ๔. ด้านสติปัญญา 

๑. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
๒. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล และสถานท่ี
แวดล้อมเด็ก 
๓. เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวเด็ก 
๔. เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งตา่งๆรอบตวัเด็ก 

๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ       
๒. กิจกรรมเสริมประสบการณ์           
๓. กิจกรรมสร้างสรรค์                      
๔. กิจกรรมเสร/ีเล่นตามมุม               
๕. กิจกรรมกลางแจ้ง          
๖. กิจกรรมเกมการศึกษา 

     ๒๐  นาที 
๒๐  นาท ี
๒๐  นาที 

     ๒๐  นาที 
๒๐  นาที 

     ๒๐  นาที 

 

ระยะเวลาเรียน 
ระยะเวลาเรียนโรงเรียนสุคนธีรวิทย์  ต าบลสามพราน  อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม   

สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  จัดการเรียนการสอนแบ่งเป็น  ๒  ภาคเรียน    
ภาคเรียนที ่๑  และภาคเรียนที่ ๒  
 

ตารางจัดกิจกรรมประจ าวัน 
เวลา กิจกรรม 

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. สู่อ้อมกอดคณุคร ู
๐๘.๐๐ – ๐๘.๒๐ น. เข้าแถวเคารพธงชาต ิ
๐๘.๒๐ – ๐๘.๔๕ น. ร้อง เล่น เต้น ร า 
๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ น. ดื่มนมเติมพลัง 
๐๙.๐๐ – ๐๙.๒๐ น. เรียนรูผ้่านประสบการณ ์
๐๙.๒๐ – ๐๙.๔๐ น. สร้างฝันงานศลิป ์
๐๙.๔๐ – ๑๐.๐๐ น. จินตนาการผ่านการเล่น 
๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. กลางแจ้งแสนสนุก 
๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. อิ่มอร่อยมื้อสนุก 
๑๑.๐๐ – ๑๑.๒๐ น. ปะแป้ง แปรงฟัน 
๑๑.๒๐ – ๑๔.๐๐ น. พักผ่อนกายา 
๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๕น. เก็บที่นอน 
๑๔.๑๕ – ๑๔.๓๐ น. เติมพลังยามบ่าย 
๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ฝึกสมองทดลองปัญญา 
๑๕.๐๐ – ๑๕.๒๐ น. สนทนาก่อนกลับบ้าน 

๑๕.๓๐ น. บ๊าย บาย โรงเรียน 

 
หมายเหตุ    กิจกรรมอาจยืดหยุ่นตามความกับระดับชั้น 



โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน
 

(โครงสรางหลักสูตรขั้นพื้นฐาน)



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน (จำนวนชั่วโมงต่อปี) 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
- วิทยาศาสตร์กายภาพ 
- วิทยาศาสตรโ์ลกและอวกาศ 
- เทคโนโลยี (ออกแบบเทคโนโลยแีละวิทยาการคำนวณ) 

๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

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

 
 

๔๐ 
 

๔๐ 

 
 

๔๐ 
 

๔๐ 

 
 

๔๐ 
 

๔๐ 

 
 

๘๐ 
 

๔๐ 

 
 

๘๐ 
 

๔๐ 

 
 

๘๐ 
 

๔๐ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
ภาษาอังกฤษ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม ๒๘๐ ๒๘๐ ๒๘๐ ๒๘๐ ๒๘๐ ๒๘๐ 
คณิตศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
วิทยาศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
หน้าที่พลเมือง ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
ภาษาอังกฤษเสริม ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ภาษาจีน ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
ลูกเสือ-เนตรนารี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
กิจกรรมชุมนุม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (๑๐) (๑๐) (๑๐) (๑๐) (๑๐) (๑๐) 
กิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้ บูรณาการ บูรณาการ บูรณาการ บูรณาการ บูรณาการ บูรณาการ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑,๒๔๐ ๑,๒๔๐ ๑,๒๔๐ ๑,๒๔๐ ๑,๒๔๐ ๑,๒๔๐ 



โครงสร้างเวลาเรียน   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑  

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชาพื้นฐาน ๔๒๐ ๔๒๐ 

ท๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑๐๐ ๑๐๐ 

ค๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑๐๐ ๑๐๐ 

ว๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖๐ ๖๐ 

ส๑๑๑๐๑ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ๒๐ ๒๐ 

ส๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๒๐ ๒๐ 

พ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๐ ๒๐ 

ศ๑๑๑๐๑ ศิลปะ  ๒๐ ๒๐ 

ง๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๒๐ ๒๐ 

อ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๖๐ ๖๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๑๔๐ ๑๔๐ 

ค๑๑๒๐๑ คณิตศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ ๒๐ ๒๐ 

ว๑๑๒๐๑ วิทยาศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ ๒๐ ๒๐ 

ว๑๑๒๐๒ การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ๒๐ ๒๐ 

ส๑๑๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๒๐ ๒๐ 

อ๑๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเสริม ๔๐ ๔๐ 

จ๑๑๒๐๑ ภาษาจีน ๒๐ ๒๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ ๖๐ 

กิจกรรมแนะแนว ๒๐ ๒๐ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ๒๐ ๒๐ 

กิจกรรมชุมนุม ๒๐ ๒๐ 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (๑๐) (๑๐) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๖๒๐ ๖๒๐ 

                         

 

 
 

 



 

โครงสร้างเวลาเรียน   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒  

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชาพื้นฐาน ๔๒๐ ๔๒๐ 

ท๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๑๐๐ ๑๐๐ 

ค๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑๐๐ ๑๐๐ 

ว๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖๐ ๖๐ 

ส๑๒๑๐๑ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ๒๐ ๒๐ 

ส๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๒๐ ๒๐ 

พ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๐ ๒๐ 

ศ๑๒๑๐๑ ศิลปะ  ๒๐ ๒๐ 

ง๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๒๐ ๒๐ 

อ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๖๐ ๖๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๑๔๐ ๑๔๐ 

ค๑๒๒๐๑ คณิตศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ ๒๐ ๒๐ 

ว๑๒๒๐๑ วิทยาศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ ๒๐ ๒๐ 

ว๑๒๒๐๒ การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ๒๐ ๒๐ 

ส๑๒๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๒๐ ๒๐ 

อ๑๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเสริม ๔๐ ๔๐ 

จ๑๒๒๐๑ ภาษาจีน ๒๐ ๒๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ ๖๐ 

กิจกรรมแนะแนว ๒๐ ๒๐ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ๒๐ ๒๐ 

กิจกรรมชุมนุม ๒๐ ๒๐ 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (๑๐) (๑๐) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๖๒๐ ๖๒๐ 
 

 

 

 



 

โครงสร้างเวลาเรียน   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓  

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชาพื้นฐาน ๔๒๐ ๔๒๐ 

ท๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๑๐๐ ๑๐๐ 

ค๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑๐๐ ๑๐๐ 

ว๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖๐ ๖๐ 

ส๑๓๑๐๑ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ๒๐ ๒๐ 

ส๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๒๐ ๒๐ 

พ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๐ ๒๐ 

ศ๑๓๑๐๑ ศิลปะ  ๒๐ ๒๐ 

ง๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๒๐ ๒๐ 

อ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๖๐ ๖๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๑๔๐ ๑๔๐ 

ค๑๓๒๐๑ คณิตศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ ๒๐ ๒๐ 

ว๑๓๒๐๑ วิทยาศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ ๒๐ ๒๐ 

ว๑๓๒๐๒ การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ๒๐ ๒๐ 

ส๑๓๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๒๐ ๒๐ 

อ๑๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเสริม ๔๐ ๔๐ 

จ๑๓๒๐๑ ภาษาจีน ๒๐ ๒๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ ๖๐ 

กิจกรรมแนะแนว ๒๐ ๒๐ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ๒๐ ๒๐ 

กิจกรรมชุมนุม ๒๐ ๒๐ 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (๑๐) (๑๐) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๖๒๐ ๖๒๐ 
 

 

 

 



 

โครงสร้างเวลาเรียน   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชาพื้นฐาน ๔๒๐ ๔๒๐ 

ท๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๘๐ ๘๐ 

ค๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๘๐ ๘๐ 

ว๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖๐ ๖๐ 

ส๑๔๑๐๑ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ๔๐ ๔๐ 

ส๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๒๐ ๒๐ 

พ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๐ ๒๐ 

ศ๑๔๑๐๑ ศิลปะ  ๔๐ ๔๐ 

ง๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ ๒๐ ๒๐ 

อ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๖๐ ๖๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๑๔๐ ๑๔๐ 

ค๑๔๒๐๑ คณิตศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ ๒๐ ๒๐ 

ว๑๔๒๐๑ วิทยาศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ ๒๐ ๒๐ 

ว๑๔๒๐๒ การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ๒๐ ๒๐ 

ส๑๔๒๓๔ หน้าที่พลเมือง ๒๐ ๒๐ 

อ๑๔๒๐๑ ภาษาอังกฤษเสริม ๔๐ ๔๐ 

จ๑๔๒๐๑ ภาษาจีน ๒๐ ๒๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ ๖๐ 

กิจกรรมแนะแนว ๒๐ ๒๐ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ๒๐ ๒๐ 

กิจกรรมชุมนุม ๒๐ ๒๐ 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (๑๐) (๑๐) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๖๒๐ ๖๒๐ 
 

 

 

 



 

โครงสร้างเวลาเรียน   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชาพื้นฐาน ๔๒๐ ๔๒๐ 

ท๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๘๐ ๘๐ 

ค๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๘๐ ๘๐ 

ว๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖๐ ๖๐ 

ส๑๕๑๐๑ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ๔๐ ๔๐ 

ส๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๒๐ ๒๐ 

พ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๐ ๒๐ 

ศ๑๕๑๐๑ ศิลปะ  ๔๐ ๔๐ 

ง๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ ๒๐ ๒๐ 

อ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๖๐ ๖๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๑๔๐ ๑๔๐ 

ค๑๕๒๐๑ คณิตศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ ๒๐ ๒๐ 

ว๑๕๒๐๑ วิทยาศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ ๒๐ ๒๐ 

ว๑๕๒๐๒ การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ๒๐ ๒๐ 

ส๑๕๒๓๕ หน้าที่พลเมือง ๒๐ ๒๐ 

อ๑๕๒๐๑ ภาษาอังกฤษเสริม ๔๐ ๔๐ 

จ๑๕๒๐๑ ภาษาจีน ๒๐ ๒๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ ๖๐ 

กิจกรรมแนะแนว ๒๐ ๒๐ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ๒๐ ๒๐ 

กิจกรรมชุมนุม ๒๐ ๒๐ 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (๑๐) (๑๐) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๖๒๐ ๖๒๐ 
 

 

 

 



โครงสร้างเวลาเรียน   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชาพื้นฐาน ๔๒๐ ๔๒๐ 

ท๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๘๐ ๘๐ 

ค๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๘๐ ๘๐ 

ว๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖๐ ๖๐ 

ส๑๖๑๐๑ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ๔๐ ๔๐ 

ส๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๒๐ ๒๐ 

พ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๐ ๒๐ 

ศ๑๖๑๐๑ ศิลปะ  ๔๐ ๔๐ 

ง๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ ๒๐ ๒๐ 

อ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๖๐ ๖๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๑๔๐ ๑๔๐ 

ค๑๖๒๐๑ คณิตศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ ๒๐ ๒๐ 

ว๑๖๒๐๑ วิทยาศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ ๒๐ ๒๐ 

ว๑๖๒๐๒ การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ๒๐ ๒๐ 

ส๑๖๒๓๖ หน้าที่พลเมือง ๒๐ ๒๐ 

อ๑๖๒๐๑ ภาษาอังกฤษเสริม ๔๐ ๔๐ 

จ๑๖๒๐๑ ภาษาจีน ๒๐ ๒๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ ๖๐ 

กิจกรรมแนะแนว ๒๐ ๒๐ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ๒๐ ๒๐ 

กิจกรรมชุมนุม ๒๐ ๒๐ 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (๑๐) (๑๐) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๖๒๐ ๖๒๐ 
 

 

 

 



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๑ - ๓ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 

เวลาเรียน(จำนวนชั่วโมงต่อปี) 
ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๘๐(๒๒ นก.) ๘๘๐(๒๒ นก.) ๘๘๐(๒๒ นก.) 
ภาษาไทย ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
คณิตศาสตร์ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
- วิทยาศาสตร์กายภาพ 
- วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
- ออกแบบและเทคโนโลยี 
- วิทยาการคำนวณ 

 
 

๑๒๐ (๓ นก.) 
 

๒๐ (๐.๕ นก.) 
๒๐ (๐.๕ นก.) 

 
 

๑๒๐ (๓ นก.) 
 

๒๐ (๐.๕ นก.) 
๒๐ (๐.๕ นก.) 

 
 

๑๒๐ (๓ นก.) 
 

๒๐ (๐.๕ นก.) 
๒๐ (๐.๕ นก.) 

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
    - ประวัติศาสตร์ 
    - ศาสนาศีลธรรม จริยธรรม 
    - หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
     และการดำเนินชีวิตในสังคม 
    - ภูมิศาสตร์ 
    - เศรษฐศาสตร์ 

 
๔๐ (๑ นก) 

 
 

๑๒๐(๓ นก.) 

 
๔๐ (๑ นก) 

 
 

๑๒๐(๓ นก.) 

 
๔๐ (๑ นก) 

 
 

๑๒๐(๓ นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
ศิลปะ ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
การงานอาชีพ ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) 
ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติม ๓๖๐(๙ นก.) ๓๖๐(๙ นก.) ๓๖๐(๙ นก.) 
คณิตศาสตร์เสริม ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
คณิตศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ ๔๐ (๑ นก) ๔๐ (๑ นก) ๔๐ (๑ นก) 
วิทยาศาสตร์เสริม ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) 
วิทยาศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ ๔๐ (๑ นก) ๔๐ (๑ นก) ๔๐ (๑ นก) 
การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ๔๐ (๑ นก) ๔๐ (๑ นก) ๔๐ (๑ นก) 
หน้าท่ีพลเมือง ๔๐ (๑ นก) ๔๐ (๑ นก) ๔๐ (๑ นก) 
ภาษาอังกฤษเสริม ๔๐ (๑ นก) ๔๐ (๑ นก) ๔๐ (๑ นก) 
ภาษาจีน ๔๐ (๑ นก) ๔๐ (๑ นก) ๔๐ (๑ นก) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ชั่วโมง ๑๒๐ ชั่วโมง ๑๒๐ ชั่วโมง 
กิจกรรมแนะแนว  ๔๐ ชั่วโมง ๔๐ ชั่วโมง ๔๐ ชั่วโมง 
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  ๔๐ ชั่วโมง ๔๐ ชั่วโมง ๔๐ ชั่วโมง 
กิจกรรมชุมนุม ๔๐ ชั่วโมง ๔๐ ชั่วโมง ๔๐ ชั่วโมง 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (๑๐  ชั่วโมง) (๑๐  ชั่วโมง) (๑๐  ชั่วโมง) 
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ บูรณาการ บูรณาการ บูรณาการ 

รวมเวลาเรียน 
๑,๓๖๐ ชั่วโมง ๑,๓๖๐ ชั่วโมง ๑,๓๖๐ ชั่วโมง 

รายวิชาพื้นฐาน ๖๖ หน่วยกติ รายวชิาเพิ่มเตมิ ๒๗ หน่วยกิต รวม ๙๓ หน่วยกิต 

 



โครงสร้างเวลาเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

ภาคเรียนที่ ๑ 
หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ ๒ 

หน่วยกิต/ 

ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑ 

(๔๔๐) 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑ 

(๔๔๐) 

ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ ๑.๕  (๖๐) ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒ ๑.๕  (๖๐) 

ค๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ ๑.๕  (๖๐) ค๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์  ๒ ๑.๕  (๖๐) 

 ว๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑ ๑.๕  (๖๐) ว๒๑๑๐๓ วิทยาศาสตร์๒ ๑.๕  (๖๐) 

ว๒๑๑๐๒ ออกแบบและเทคโนโลยี ๑ ๐.๕  (๒๐) ว๒๑๑๐๔ วิทยาการคำนวณ ๑ ๐.๕  (๒๐) 

ส๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา  ๑ ๑.๕  (๖๐) ส๒๑๑๐๓ สังคมศึกษา ๒ ๑.๕  (๖๐) 

ส๒๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๑ ๐.๕  (๒๐) ส๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์  ๒ ๐.๕  (๒๐) 

พ๒๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๑ ๑.๐  (๔๐) พ๒๑๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๒ ๑.๐  (๔๐) 

ศ๒๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ ๑.๐  (๔๐) ศ๒๑๑๐๒ ศิลปะ ๒ ๑.๐  (๔๐) 

ง๒๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ ๐.๕  (๒๐) ง๒๑๑๐๒ การงานอาชีพ ๒ ๐.๕  (๒๐) 

อ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๑ ๑.๕  (๖๐) อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒ ๑.๕  (๖๐) 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๔.๕

(๑๘๐) 
รายวิชาเพ่ิมเติม ๔.๕

(๑๘๐) 

ค๒๑๒๐๑ คณิตศาสตร์เสริม  ๑ ๑.๐  (๔๐) ค๒๑๒๐๓ คณิตศาสตร์เสริม  ๒ ๑.๐  (๔๐) 

ค๒๑๒๐๒ คณิตศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ ๑ ๐.๕  (๒๐) ค๒๑๒๐๔ คณิตศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ ๒ ๐.๕  (๒๐) 

ว๒๑๒๐๑ วิทยาศาสตร์เสริม ๑ ๐.๕  (๒๐) ว๒๑๒๐๔ วิทยาศาสตร์เสริม ๒ ๐.๕ (๒๐) 

ว๒๑๒๐๒ วิทยาศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ ๑ ๐.๕  (๒๐) ว๒๑๒๐๕ วิทยาศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ ๒ ๐.๕  (๒๐) 

ว๒๑๒๐๓ การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ๑ ๐.๕  (๒๐) ว๒๑๒๐๖ การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ๒ ๐.๕  (๒๐) 

ส๒๑๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๑ ๐.๕  (๒๐) ส๒๑๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๒ ๐.๕  (๒๐) 

อ๒๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเสรมิ ๑ ๐.๕  (๒๐) อ๒๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษเสรมิ ๒ ๐.๕  (๒๐) 

จ๒๑๒๐๑ ภาษาจีน ๑ ๐.๕  (๒๐) จ๒๑๒๐๒ ภาษาจีน ๒ ๐.๕  (๒๐) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 

กิจกรรมแนะแนว ๒๐ กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี ๒๐ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี ๒๐ 

กิจกรรมชุมนมุ ๒๐ กิจกรรมชุมนมุ ๒๐ 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโนชน์ (๑๐) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (๑๐) 

รวมเวลาเรียน (ชั่วโมง) ๖๘๐ รวมเวลาเรียน (ชั่วโมง) ๖๘๐ 

 
 

 

 



โครงสร้างเวลาเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

ภาคเรียนที่ ๑ 
หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ ๒ 

หน่วยกิต/ 

ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑ 

(๔๔๐) 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑ 

(๔๔๐) 

ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓ ๑.๕  (๖๐) ท๒๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔ ๑.๕  (๖๐) 

ค๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ ๑.๕  (๖๐) ค๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร์  ๔ ๑.๕  (๖๐) 

 ว๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๓ ๑.๕  (๖๐) ว๒๒๑๐๓ วิทยาศาสตร์ ๔ ๑.๕  (๖๐) 

ว๒๒๑๐๒ ออกแบบและเทคโนโลยี ๒ ๐.๕  (๒๐) ว๒๒๑๐๔ วิทยาการคำนวณ ๒ ๐.๕  (๒๐) 

ส๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา  ๓ ๑.๕  (๖๐) ส๒๒๑๐๓ สังคมศึกษา ๔ ๑.๕  (๖๐) 

ส๒๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๓ ๐.๕  (๒๐) ส๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์  ๔ ๐.๕  (๒๐) 

พ๒๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๓ ๑.๐  (๔๐) พ๒๒๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๔ ๑.๐  (๔๐) 

ศ๒๒๑๐๑ ศิลปะ ๓ ๑.๐  (๔๐) ศ๒๒๑๐๒ ศิลปะ ๔ ๑.๐  (๔๐) 

ง๒๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๓ ๐.๕  (๒๐) ง๒๒๑๐๒ การงานอาชีพ ๔ ๐.๕  (๒๐) 

อ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๓ ๑.๕  (๖๐) อ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๔ ๑.๕  (๖๐) 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๔.๕

(๑๘๐) 
รายวิชาเพ่ิมเติม ๔.๕

(๑๘๐) 

ค๒๒๒๐๑ คณิตศาสตร์เสริม  ๓ ๑.๐  (๔๐) ค๒๒๒๐๓ คณิตศาสตร์เสริม  ๔ ๑.๐  (๔๐) 

ค๒๒๒๐๒ คณิตศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ ๓ ๐.๕  (๒๐) ค๒๒๒๐๔ คณิตศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ ๔ ๐.๕  (๒๐) 

ว๒๒๒๐๑ วิทยาศาสตร์เสริม ๓ ๐.๕  (๒๐) ว๒๒๒๐๔ วิทยาศาสตร์เสริม ๔ ๐.๕  (๒๐) 

ว๒๒๒๐๒ วิทยาศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ ๓ ๐.๕  (๒๐) ว๒๒๒๐๕ วิทยาศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ ๔ ๐.๕  (๒๐) 

ว๒๒๒๐๓ การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ๓ ๐.๕  (๒๐) ว๒๒๒๐๖ การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ๔ ๐.๕  (๒๐) 

ส๒๒๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๓ ๐.๕  (๒๐) ส๒๒๒๓๔ หน้าที่พลเมือง ๔ ๐.๕  (๒๐) 

อ๒๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเสรมิ ๓ ๐.๕  (๒๐) อ๒๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษเสรมิ ๔ ๐.๕  (๒๐) 

จ๒๒๒๐๑ ภาษาจีน ๓ ๐.๕  (๒๐) จ๒๒๒๐๒ ภาษาจีน ๔ ๐.๕  (๒๐) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 

กิจกรรมแนะแนว ๒๐ กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี ๒๐ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี ๒๐ 

กิจกรรมชุมนมุ ๒๐ กิจกรรมชุมนมุ ๒๐ 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ (๑๐) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (๑๐) 

รวมเวลาเรียน (ชั่วโมง) ๖๘๐ รวมเวลาเรียน (ชั่วโมง) ๖๘๐ 

 
 

 

 



โครงสร้างเวลาเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

ภาคเรียนที่ ๑ 
หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ ๒ 

หน่วยกิต/ 

ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑ 

(๔๔๐) 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑ 

(๔๔๐) 

ท๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕ ๑.๕  (๖๐) ท๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖ ๑.๕  (๖๐) 

ค๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕ ๑.๕  (๖๐) ค๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร์  ๖ ๑.๕  (๖๐) 

 ว๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๕ ๑.๕  (๖๐) ว๒๓๑๐๓ วิทยาศาสตร์ ๖ ๑.๕  (๖๐) 

ว๒๓๑๐๒ ออกแบบและเทคโนโลยี ๓ ๐.๕  (๒๐) ว๒๓๑๐๔ วิทยาการคำนวณ ๓ ๐.๕  (๒๐) 

ส๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา  ๕ ๑.๕  (๖๐) ส๒๓๑๐๓ สังคมศึกษา ๖ ๑.๕  (๖๐) 

ส๒๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๕ ๐.๕  (๒๐) ส๒๓๑๐๔ ประวัติศาสตร์  ๖ ๐.๕  (๒๐) 

พ๒๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๕ ๑.๐  (๔๐) พ๒๓๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๖ ๑.๐  (๔๐) 

ศ๒๓๑๐๑ ศิลปะ ๕ ๑.๐  (๔๐) ศ๒๓๑๐๒ ศิลปะ ๖ ๑.๐  (๔๐) 

ง๒๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๕ ๐.๕  (๒๐) ง๒๓๑๐๒ การงานอาชีพ ๖ ๐.๕  (๒๐) 

อ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๕ ๑.๕  (๖๐) อ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๖ ๑.๕  (๖๐) 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๔.๕

(๑๘๐) 
รายวิชาเพ่ิมเติม ๔.๕

(๑๘๐) 

ค๒๓๒๐๑ คณิตศาสตร์เสริม  ๕ ๑.๐  (๔๐) ค๒๓๒๐๓ คณิตศาสตร์เสริม  ๖ ๑.๐  (๔๐) 

ค๒๓๒๐๒ คณิตศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ ๕ ๐.๕  (๒๐) ค๒๓๒๐๔ คณิตศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ ๖ ๐.๕  (๒๐) 

ว๒๓๒๐๑ วิทยาศาสตร์เสริม ๕ ๐.๕  (๒๐) ว๒๓๒๐๔ วิทยาศาสตร์เสริม ๖ ๐.๕  (๒๐) 

ว๒๓๒๐๒ วิทยาศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ ๕ ๐.๕  (๒๐) ว๒๓๒๐๕ วิทยาศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ ๖ ๐.๕  (๒๐) 

ว๒๓๒๐๓ การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ๕ ๐.๕  (๒๐) ว๒๓๒๐๖ การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ๖ ๐.๕  (๒๐) 

ส๒๓๒๓๕ หน้าที่พลเมือง ๕ ๐.๕  (๒๐) ส๒๓๒๓๖ หน้าที่พลเมือง ๖ ๐.๕  (๒๐) 

อ๒๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเสรมิ ๕ ๐.๕  (๒๐) อ๒๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษเสรมิ ๖ ๐.๕  (๒๐) 

จ๒๓๒๐๑ ภาษาจีน ๕ ๐.๕  (๒๐) จ๒๓๒๐๒ ภาษาจีน ๖ ๐.๕  (๒๐) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 

กิจกรรมแนะแนว ๒๐ กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี ๒๐ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี ๒๐ 

กิจกรรมชุมนมุ ๒๐ กิจกรรมชุมนมุ ๒๐ 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ (๑๐) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (๑๐) 

รวมเวลาเรียน (ชั่วโมง) ๖๘๐ รวมเวลาเรียน (ชั่วโมง) ๖๘๐ 

 
 

 

 



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๔ - ๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน(จำนวนชัว่โมงต่อปี) 

ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๗๒๐(๑๘ นก.) ๔๘๐(๑๒ นก.) ๔๔๐(๑๑ นก.) 
ภาษาไทย ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
คณิตศาสตร ์ ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
- วิทยาศาสตร์ชวีภาพ 
- วิทยาศาสตรก์ายภาพ 

+ ฟิสิกส ์
+ เคม ี

- วิทยาศาสตรโ์ลกและอวกาศ 
- วิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยี  

+ ออกแบบเทคโนโลย ี
+ วิทยาการคำนวณ 

 
๖๐ (๑.๕ นก.) 

 
๖๐ (๑.๕ นก.) 
๖๐ (๑.๕ นก.) 
๖๐ (๑.๕ นก.) 
๔๐ (๑ นก.) 

 
 
 
 
- 
 

๔๐ (๑ นก.) 

 
 
 
 
- 

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
    - ประวัติศาสตร ์
    - ศาสนาศีลธรรม จรยิธรรม 
    - หน้าที่พลเมอืง วัฒนธรรม 
     และการดำเนินชีวิตในสงัคม 
    - ภมูิศาสตร ์
    - เศรษฐศาสตร ์

 
๔๐ (๑ นก.) 

 
 

๘๐ (๒ นก.) 

 
๔๐ (๑ นก.) 

 
 

๘๐ (๒ นก.) 

 
- 
 
 

๘๐ (๒ นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) 
ศิลปะ ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) 
การงานอาชีพ - - ๔๐ (๑ นก.) 
ภาษาต่างประเทศ ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
รายวิชาเพ่ิมเติม ๖๔๐ (๑๖ นก.) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๘๘๐ (๒๒ นก.) 
คณิตศาสตร์เสริม ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
ชีววิทยา ๖๐ (๑.๕ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
เคม ี ๖๐ (๑.๕ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
ฟิสิกส ์ ๖๐ (๑.๕ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ๖๐ (๑.๕ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
เทคโนโลย ี - - ๔๐ (๑ นก.) 
การเรยีนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) - 
หน้าที่พลเมือง ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) 
ภาษาอังกฤษเสรมิ ๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.) 
ภาษาจีน ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ชั่วโมง ๑๒๐ ชั่วโมง ๑๒๐ ชั่วโมง 
กิจกรรมแนะแนว  ๔๐ ชั่วโมง ๔๐ ชั่วโมง ๔๐ ชั่วโมง 
กิจกรรมพัฒนาจริยธรรม  ๔๐ ชั่วโมง ๔๐ ชั่วโมง ๔๐ ชั่วโมง 
กิจกรรมชมรม/รกัษาดินแดน ๔๐ ชั่วโมง ๔๐ ชั่วโมง ๔๐ ชั่วโมง 
กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน ์ (๑๐  ชั่วโมง) (๑๐  ชั่วโมง) (๑๐  ชั่วโมง) 
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู ้ บูรณาการ บูรณาการ บูรณาการ 

รวมเวลาเรียน 
๑,๔๘๐ ชัว่โมง ๑,๔๘๐ ชัว่โมง ๑,๔๔๐ ชัว่โมง 

ตลอด ๓ ป ี
รายวิชาพ้ืนฐาน ๔๑ หน่วยกิต รายวิชาเพ่ิมเติม ๖๐ หน่วยกิต รวม ๑๐๑ หน่วยกิต 

 



โครงสร้างเวลาเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

ภาคเรียนที่ ๑ 
หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ ๒ 

หน่วยกิต/ 

ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๒ (๔๘๐) รายวิชาพ้ืนฐาน ๖ (๒๔๐) 

ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ ๑.๐  (๔๐) ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒ ๑.๐  (๔๐) 

ค๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๑ ๑.๐  (๔๐) ค๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร์  ๒ ๑.๐  (๔๐) 

ว๓๐๑๐๑ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) ๑.๕ (๖๐) ว๓๐๑๐๖ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ๒ ๐.๕  (๒๐) 

ว๓๐๑๐๒ วิทยาศาสตร์ (เคมี) ๑.๕ (๖๐) ส๓๑๑๐๓ สังคมศึกษา  ๒ ๑.๐  (๔๐) 

ว๓๐๑๐๓ วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) ๑.๕ (๖๐) ส๓๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์  ๒ ๐.๕  (๒๐) 

ว๓๐๑๐๔ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ๑.๕ (๖๐) พ๓๑๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ ๐.๕  (๒๐) 

ว๓๐๑๐๕ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ๑ ๐.๕  (๒๐) ศ๓๑๑๐๒ ศิลปะ  ๒ ๐.๕  (๒๐) 

ส๓๑๑๐๑ สังคมศึกษา  ๑ ๑.๐  (๔๐) อ๓๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒ ๑.๐  (๔๐) 

ส๓๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๑ ๐.๕  (๒๐)    

พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ ๐.๕  (๒๐)    

ศ๓๑๑๐๑ ศิลปะ  ๑ ๐.๕  (๒๐)    

อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ ๑.๐  (๔๐)    

รายวิชาเพ่ิมเติม ๕ (๒๐๐) รายวิชาเพ่ิมเติม ๑๑(๔๔๐) 

ค๓๑๒๐๑ คณิตศาสตร์เสริม  ๑ ๑.๕  (๖๐) ค๓๑๒๐๒ คณิตศาสตร์เสริม  ๒ ๑.๕  (๖๐) 

ว๓๑๒๘๑ การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ๑ ๐.๕  (๒๐) ว๓๑๒๐๑ ฟิสิกส์ ๑ ๑.๕  (๖๐) 

ส๓๐๒๓๑ หน้าท่ีพลเมือง ๑ ๐.๕  (๒๐) ว๓๑๒๒๑ เคมี ๑ ๑.๕ (๖๐) 

อ๓๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเสรมิ ๑ ๒.๐  (๘๐) ว๓๑๒๔๑ ชีววิทยา ๑ ๑.๕ (๖๐) 

จ๓๑๒๐๑ ภาษาจีน ๑ ๐.๕  (๒๐) ว๓๑๒๖๑ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ๑ ๑.๕ (๖๐) 

   ว๓๑๒๘๒ การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ๒ ๐.๕  (๒๐) 

   ส๓๐๒๓๒ หน้าท่ีพลเมือง ๒ ๐.๕  (๒๐) 

   อ๓๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษเสรมิ ๒ ๒.๐  (๘๐) 

   จ๓๑๒๐๒ ภาษาจีน ๒ ๐.๕  (๒๐) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 

กิจกรรมแนะแนว ๒๐ กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 

รักษาดินแดน - ชมรม ๒๐ รักษาดินแดน - ชมรม ๒๐ 

กิจกรรมพัฒนาจริยธรรม ๒๐ กิจกรรมพัฒนาจริยธรรม ๒๐ 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโนชน์ (๑๐) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโนชน์ (๑๐) 

รวมเวลาเรียน (ชั่วโมง) ๗๔๐ รวมเวลาเรียน (ชั่วโมง) ๗๔๐ 

 
 

 



โครงสร้างเวลาเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

ภาคเรียนที่ ๑ 
หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ ๒ 

หน่วยกิต/ 

ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๖ (๒๔๐) รายวิชาพ้ืนฐาน ๖ (๒๔๐) 

ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓ ๑.๐  (๔๐) ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔ ๑.๐  (๔๐) 

ค๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๓ ๑.๐  (๔๐) ค๓๒๑๐๒ คณิตศาสตร์  ๔ ๑.๐  (๔๐) 

ว๓๐๑๐๗ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ๓ ๐.๕  (๒๐) ว๓๐๑๐๘ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ๔ ๐.๕  (๒๐) 

ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษา  ๓ ๑.๐  (๔๐) ส๓๒๑๐๓ สังคมศึกษา  ๔ ๑.๐  (๔๐) 

ส๓๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๓ ๐.๕  (๒๐) ส๓๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์  ๔ ๐.๕  (๒๐) 

พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ ๐.๕  (๒๐) พ๓๒๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔ ๐.๕  (๒๐) 

ศ๓๒๑๐๑ ศิลปะ  ๓ ๐.๕  (๒๐) ศ๓๒๑๐๒ ศิลปะ  ๔ ๐.๕  (๒๐) 

อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ ๑.๐  (๔๐) อ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๔ ๑.๐  (๔๐) 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๑๑ (๔๔๐) รายวิชาเพ่ิมเติม ๑๑(๔๔๐) 

ค๓๒๒๐๑ คณิตศาสตร์เสริม  ๓ ๑.๕  (๖๐) ค๓๒๒๐๒ คณิตศาสตร์เสริม  ๔ ๑.๕  (๖๐) 

ว๓๒๒๐๒ ฟิสิกส์ ๒ ๑.๕  (๖๐) ว๓๒๒๐๓ ฟิสิกส์ ๓ ๑.๕  (๖๐) 

ว๓๒๒๒๒ เคมี ๒ ๑.๕ (๖๐) ว๓๒๒๒๓ เคมี ๓ ๑.๕ (๖๐) 

ว๓๒๒๔๒ ชีววิทยา ๒ ๑.๕ (๖๐) ว๓๒๒๔๓ ชีววิทยา ๓ ๑.๕ (๖๐) 

ว๓๒๒๖๒ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ๒ ๑.๕ (๖๐) ว๓๒๒๖๓ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ๓ ๑.๕ (๖๐) 

ว๓๒๒๘๓ การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ๓ ๐.๕  (๒๐) ว๓๒๒๘๔ การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ๔ ๐.๕  (๒๐) 

ส๓๐๒๓๓ หน้าท่ีพลเมือง ๓ ๐.๕  (๒๐) ส๓๐๒๓๔ หน้าท่ีพลเมือง ๔ ๐.๕  (๒๐) 

อ๓๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเสรมิ ๓ ๒.๐  (๘๐) อ๓๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษเสรมิ ๔ ๒.๐  (๘๐) 

จ๓๒๒๐๑ ภาษาจีน ๓ ๐.๕  (๒๐) จ๓๒๒๐๒ ภาษาจีน ๔ ๐.๕  (๒๐) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 

กิจกรรมแนะแนว ๒๐ กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 

รักษาดินแดน - ชมรม ๒๐ รักษาดินแดน - ชมรม ๒๐ 

กิจกรรมพัฒนาจริยธรรม ๒๐ กิจกรรมพัฒนาจริยธรรม ๒๐ 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโนชน์ (๑๐) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโนชน์ (๑๐) 

รวมเวลาเรียน (ชั่วโมง) ๗๔๐ รวมเวลาเรียน (ชั่วโมง) ๗๔๐ 

 
 

 

 

 

 



 

โครงสร้างเวลาเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

ภาคเรียนที่ ๑ 
หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ ๒ 

หน่วยกิต/ 

ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๕.๕ (๒๒๐) รายวิชาพ้ืนฐาน ๕.๕ (๒๒๐) 

ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕ ๑.๐  (๔๐) ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖ ๑.๐  (๔๐) 

ค๓๓๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๕ ๑.๐  (๔๐) ค๓๓๑๐๒ คณิตศาสตร์  ๖ ๑.๐  (๔๐) 

ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา  ๕ ๑.๐  (๔๐) ส๓๓๑๐๓ สังคมศึกษา  ๖ ๑.๐  (๔๐) 

พ๓๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๕ ๐.๕  (๒๐) พ๓๓๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๖ ๐.๕  (๒๐) 

ศ๓๓๑๐๑ ศิลปะ  ๕ ๐.๕  (๒๐) ศ๓๓๑๐๒ ศิลปะ  ๖ ๐.๕  (๒๐) 

ง๓๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ ๐.๕  (๒๐) ง๓๓๑๐๒ การงานอาชีพ ๒ ๐.๕  (๒๐) 

อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ ๑.๐  (๔๐) อ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๖ ๑.๐  (๔๐) 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๑๐.๕ (๔๒๐) รายวิชาเพ่ิมเติม ๑๐.๕ (๔๒๐) 

ค๓๓๒๐๑ คณิตศาสตร์เสริม  ๕ ๑.๕  (๖๐) ค๓๓๒๐๒ คณิตศาสตร์เสริม  ๖ ๑.๕  (๖๐) 

ว๓๓๒๐๔ ฟิสิกส์ ๔ ๑.๕  (๖๐) ว๓๓๒๐๕ ฟิสิกส์ ๕ ๑.๕  (๖๐) 

ว๓๓๒๒๔ เคมี ๔ ๑.๕ (๖๐) ว๓๓๒๒๕ เคมี ๕ ๑.๕ (๖๐) 

ว๓๓๒๔๔ ชีววิทยา ๔ ๑.๕ (๖๐) ว๓๓๒๔๕ ชีววิทยา ๕ ๑.๕ (๖๐) 

ว๓๓๒๖๔ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ๔ ๑.๕ (๖๐) ว๓๓๒๖๕ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ๕ ๑.๕ (๖๐) 

ว๓๓๒๘๑ เทคโนโลยี ๑ ๐.๕  (๒๐) ว๓๓๒๘๒ เทคโนโลยี ๒ ๐.๕  (๒๐) 

อ๓๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเสรมิ ๕ ๒.๐  (๘๐) อ๓๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษเสรมิ ๖ ๒.๐  (๘๐) 

จ๓๓๒๐๑ ภาษาจีน ๕ ๐.๕  (๒๐) จ๓๓๒๐๒ ภาษาจีน ๖ ๐.๕  (๒๐) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 

กิจกรรมแนะแนว ๒๐ กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 

รักษาดินแดน - ชมรม ๒๐ รักษาดินแดน - ชมรม ๒๐ 

กิจกรรมพัฒนาจริยธรรม ๒๐ กิจกรรมพัฒนาจริยธรรม ๒๐ 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโนชน์ (๑๐) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโนชน์ (๑๐) 

รวมเวลาเรียน (ชั่วโมง) ๗๐๐ รวมเวลาเรียน (ชั่วโมง) ๗๐๐ 

 
 



โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน
 

(โครงสรางเวลาเรียนขั้นพื้นฐาน)



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน (จำนวนชั่วโมงต่อปี) 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
- วิทยาศาสตร์กายภาพ 
- วิทยาศาสตรโ์ลกและอวกาศ 
- เทคโนโลยี (ออกแบบเทคโนโลยแีละวิทยาการคำนวณ) 

๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

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

 
 

๔๐ 
 

๔๐ 

 
 

๔๐ 
 

๔๐ 

 
 

๔๐ 
 

๔๐ 

 
 

๘๐ 
 

๔๐ 

 
 

๘๐ 
 

๔๐ 

 
 

๘๐ 
 

๔๐ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
ภาษาอังกฤษ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม ๒๘๐ ๒๘๐ ๒๘๐ ๒๘๐ ๒๘๐ ๒๘๐ 
คณิตศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
วิทยาศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
หน้าที่พลเมือง ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
ภาษาอังกฤษเสริม ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ภาษาจีน ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
ลูกเสือ-เนตรนารี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
กิจกรรมชุมนุม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (๑๐) (๑๐) (๑๐) (๑๐) (๑๐) (๑๐) 
กิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้ บูรณาการ บูรณาการ บูรณาการ บูรณาการ บูรณาการ บูรณาการ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑,๒๔๐ ๑,๒๔๐ ๑,๒๔๐ ๑,๒๔๐ ๑,๒๔๐ ๑,๒๔๐ 



โครงสร้างเวลาเรียน   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑  

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชาพื้นฐาน ๔๒๐ ๔๒๐ 

ท๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑๐๐ ๑๐๐ 

ค๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑๐๐ ๑๐๐ 

ว๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖๐ ๖๐ 

ส๑๑๑๐๑ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ๒๐ ๒๐ 

ส๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๒๐ ๒๐ 

พ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๐ ๒๐ 

ศ๑๑๑๐๑ ศิลปะ  ๒๐ ๒๐ 

ง๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๒๐ ๒๐ 

อ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๖๐ ๖๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๑๔๐ ๑๔๐ 

ค๑๑๒๐๑ คณิตศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ ๒๐ ๒๐ 

ว๑๑๒๐๑ วิทยาศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ ๒๐ ๒๐ 

ว๑๑๒๐๒ การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ๒๐ ๒๐ 

ส๑๑๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๒๐ ๒๐ 

อ๑๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเสริม ๔๐ ๔๐ 

จ๑๑๒๐๑ ภาษาจีน ๒๐ ๒๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ ๖๐ 

กิจกรรมแนะแนว ๒๐ ๒๐ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ๒๐ ๒๐ 

กิจกรรมชุมนุม ๒๐ ๒๐ 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (๑๐) (๑๐) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๖๒๐ ๖๒๐ 

                         

 

 
 

 



 

โครงสร้างเวลาเรียน   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒  

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชาพื้นฐาน ๔๒๐ ๔๒๐ 

ท๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๑๐๐ ๑๐๐ 

ค๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑๐๐ ๑๐๐ 

ว๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖๐ ๖๐ 

ส๑๒๑๐๑ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ๒๐ ๒๐ 

ส๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๒๐ ๒๐ 

พ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๐ ๒๐ 

ศ๑๒๑๐๑ ศิลปะ  ๒๐ ๒๐ 

ง๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๒๐ ๒๐ 

อ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๖๐ ๖๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๑๔๐ ๑๔๐ 

ค๑๒๒๐๑ คณิตศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ ๒๐ ๒๐ 

ว๑๒๒๐๑ วิทยาศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ ๒๐ ๒๐ 

ว๑๒๒๐๒ การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ๒๐ ๒๐ 

ส๑๒๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๒๐ ๒๐ 

อ๑๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเสริม ๔๐ ๔๐ 

จ๑๒๒๐๑ ภาษาจีน ๒๐ ๒๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ ๖๐ 

กิจกรรมแนะแนว ๒๐ ๒๐ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ๒๐ ๒๐ 

กิจกรรมชุมนุม ๒๐ ๒๐ 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (๑๐) (๑๐) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๖๒๐ ๖๒๐ 
 

 

 

 



 

โครงสร้างเวลาเรียน   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓  

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชาพื้นฐาน ๔๒๐ ๔๒๐ 

ท๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๑๐๐ ๑๐๐ 

ค๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑๐๐ ๑๐๐ 

ว๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖๐ ๖๐ 

ส๑๓๑๐๑ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ๒๐ ๒๐ 

ส๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๒๐ ๒๐ 

พ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๐ ๒๐ 

ศ๑๓๑๐๑ ศิลปะ  ๒๐ ๒๐ 

ง๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๒๐ ๒๐ 

อ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๖๐ ๖๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๑๔๐ ๑๔๐ 

ค๑๓๒๐๑ คณิตศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ ๒๐ ๒๐ 

ว๑๓๒๐๑ วิทยาศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ ๒๐ ๒๐ 

ว๑๓๒๐๒ การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ๒๐ ๒๐ 

ส๑๓๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๒๐ ๒๐ 

อ๑๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเสริม ๔๐ ๔๐ 

จ๑๓๒๐๑ ภาษาจีน ๒๐ ๒๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ ๖๐ 

กิจกรรมแนะแนว ๒๐ ๒๐ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ๒๐ ๒๐ 

กิจกรรมชุมนุม ๒๐ ๒๐ 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (๑๐) (๑๐) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๖๒๐ ๖๒๐ 
 

 

 

 



 

โครงสร้างเวลาเรียน   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชาพื้นฐาน ๔๒๐ ๔๒๐ 

ท๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๘๐ ๘๐ 

ค๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๘๐ ๘๐ 

ว๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖๐ ๖๐ 

ส๑๔๑๐๑ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ๔๐ ๔๐ 

ส๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๒๐ ๒๐ 

พ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๐ ๒๐ 

ศ๑๔๑๐๑ ศิลปะ  ๔๐ ๔๐ 

ง๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ ๒๐ ๒๐ 

อ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๖๐ ๖๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๑๔๐ ๑๔๐ 

ค๑๔๒๐๑ คณิตศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ ๒๐ ๒๐ 

ว๑๔๒๐๑ วิทยาศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ ๒๐ ๒๐ 

ว๑๔๒๐๒ การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ๒๐ ๒๐ 

ส๑๔๒๓๔ หน้าที่พลเมือง ๒๐ ๒๐ 

อ๑๔๒๐๑ ภาษาอังกฤษเสริม ๔๐ ๔๐ 

จ๑๔๒๐๑ ภาษาจีน ๒๐ ๒๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ ๖๐ 

กิจกรรมแนะแนว ๒๐ ๒๐ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ๒๐ ๒๐ 

กิจกรรมชุมนุม ๒๐ ๒๐ 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (๑๐) (๑๐) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๖๒๐ ๖๒๐ 
 

 

 

 



 

โครงสร้างเวลาเรียน   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชาพื้นฐาน ๔๒๐ ๔๒๐ 

ท๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๘๐ ๘๐ 

ค๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๘๐ ๘๐ 

ว๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖๐ ๖๐ 

ส๑๕๑๐๑ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ๔๐ ๔๐ 

ส๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๒๐ ๒๐ 

พ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๐ ๒๐ 

ศ๑๕๑๐๑ ศิลปะ  ๔๐ ๔๐ 

ง๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ ๒๐ ๒๐ 

อ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๖๐ ๖๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๑๔๐ ๑๔๐ 

ค๑๕๒๐๑ คณิตศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ ๒๐ ๒๐ 

ว๑๕๒๐๑ วิทยาศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ ๒๐ ๒๐ 

ว๑๕๒๐๒ การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ๒๐ ๒๐ 

ส๑๕๒๓๕ หน้าที่พลเมือง ๒๐ ๒๐ 

อ๑๕๒๐๑ ภาษาอังกฤษเสริม ๔๐ ๔๐ 

จ๑๕๒๐๑ ภาษาจีน ๒๐ ๒๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ ๖๐ 

กิจกรรมแนะแนว ๒๐ ๒๐ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ๒๐ ๒๐ 

กิจกรรมชุมนุม ๒๐ ๒๐ 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (๑๐) (๑๐) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๖๒๐ ๖๒๐ 
 

 

 

 



โครงสร้างเวลาเรียน   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชาพื้นฐาน ๔๒๐ ๔๒๐ 

ท๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๘๐ ๘๐ 

ค๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๘๐ ๘๐ 

ว๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖๐ ๖๐ 

ส๑๖๑๐๑ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ๔๐ ๔๐ 

ส๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๒๐ ๒๐ 

พ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๐ ๒๐ 

ศ๑๖๑๐๑ ศิลปะ  ๔๐ ๔๐ 

ง๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ ๒๐ ๒๐ 

อ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๖๐ ๖๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๑๔๐ ๑๔๐ 

ค๑๖๒๐๑ คณิตศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ ๒๐ ๒๐ 

ว๑๖๒๐๑ วิทยาศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ ๒๐ ๒๐ 

ว๑๖๒๐๒ การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ๒๐ ๒๐ 

ส๑๖๒๓๖ หน้าที่พลเมือง ๒๐ ๒๐ 

อ๑๖๒๐๑ ภาษาอังกฤษเสริม ๔๐ ๔๐ 

จ๑๖๒๐๑ ภาษาจีน ๒๐ ๒๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ ๖๐ 

กิจกรรมแนะแนว ๒๐ ๒๐ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ๒๐ ๒๐ 

กิจกรรมชุมนุม ๒๐ ๒๐ 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (๑๐) (๑๐) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๖๒๐ ๖๒๐ 
 

 

 

 



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๑ - ๓ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 

เวลาเรียน(จำนวนชั่วโมงต่อปี) 
ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๘๐(๒๒ นก.) ๘๘๐(๒๒ นก.) ๘๘๐(๒๒ นก.) 
ภาษาไทย ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
คณิตศาสตร์ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
- วิทยาศาสตร์กายภาพ 
- วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
- ออกแบบและเทคโนโลยี 
- วิทยาการคำนวณ 

 
 

๑๒๐ (๓ นก.) 
 

๒๐ (๐.๕ นก.) 
๒๐ (๐.๕ นก.) 

 
 

๑๒๐ (๓ นก.) 
 

๒๐ (๐.๕ นก.) 
๒๐ (๐.๕ นก.) 

 
 

๑๒๐ (๓ นก.) 
 

๒๐ (๐.๕ นก.) 
๒๐ (๐.๕ นก.) 

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
    - ประวัติศาสตร์ 
    - ศาสนาศีลธรรม จริยธรรม 
    - หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
     และการดำเนินชีวิตในสังคม 
    - ภูมิศาสตร์ 
    - เศรษฐศาสตร์ 

 
๔๐ (๑ นก) 

 
 

๑๒๐(๓ นก.) 

 
๔๐ (๑ นก) 

 
 

๑๒๐(๓ นก.) 

 
๔๐ (๑ นก) 

 
 

๑๒๐(๓ นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
ศิลปะ ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
การงานอาชีพ ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) 
ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติม ๓๖๐(๙ นก.) ๓๖๐(๙ นก.) ๓๖๐(๙ นก.) 
คณิตศาสตร์เสริม ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
คณิตศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ ๔๐ (๑ นก) ๔๐ (๑ นก) ๔๐ (๑ นก) 
วิทยาศาสตร์เสริม ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) 
วิทยาศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ ๔๐ (๑ นก) ๔๐ (๑ นก) ๔๐ (๑ นก) 
การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ๔๐ (๑ นก) ๔๐ (๑ นก) ๔๐ (๑ นก) 
หน้าท่ีพลเมือง ๔๐ (๑ นก) ๔๐ (๑ นก) ๔๐ (๑ นก) 
ภาษาอังกฤษเสริม ๔๐ (๑ นก) ๔๐ (๑ นก) ๔๐ (๑ นก) 
ภาษาจีน ๔๐ (๑ นก) ๔๐ (๑ นก) ๔๐ (๑ นก) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ชั่วโมง ๑๒๐ ชั่วโมง ๑๒๐ ชั่วโมง 
กิจกรรมแนะแนว  ๔๐ ชั่วโมง ๔๐ ชั่วโมง ๔๐ ชั่วโมง 
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  ๔๐ ชั่วโมง ๔๐ ชั่วโมง ๔๐ ชั่วโมง 
กิจกรรมชุมนุม ๔๐ ชั่วโมง ๔๐ ชั่วโมง ๔๐ ชั่วโมง 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (๑๐  ชั่วโมง) (๑๐  ชั่วโมง) (๑๐  ชั่วโมง) 
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ บูรณาการ บูรณาการ บูรณาการ 

รวมเวลาเรียน 
๑,๓๖๐ ชั่วโมง ๑,๓๖๐ ชั่วโมง ๑,๓๖๐ ชั่วโมง 

รายวิชาพื้นฐาน ๖๖ หน่วยกติ รายวชิาเพิ่มเตมิ ๒๗ หน่วยกิต รวม ๙๓ หน่วยกิต 

 



โครงสร้างเวลาเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

ภาคเรียนที่ ๑ 
หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ ๒ 

หน่วยกิต/ 

ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑ 

(๔๔๐) 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑ 

(๔๔๐) 

ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ ๑.๕  (๖๐) ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒ ๑.๕  (๖๐) 

ค๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ ๑.๕  (๖๐) ค๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์  ๒ ๑.๕  (๖๐) 

 ว๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑ ๑.๕  (๖๐) ว๒๑๑๐๓ วิทยาศาสตร์๒ ๑.๕  (๖๐) 

ว๒๑๑๐๒ ออกแบบและเทคโนโลยี ๑ ๐.๕  (๒๐) ว๒๑๑๐๔ วิทยาการคำนวณ ๑ ๐.๕  (๒๐) 

ส๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา  ๑ ๑.๕  (๖๐) ส๒๑๑๐๓ สังคมศึกษา ๒ ๑.๕  (๖๐) 

ส๒๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๑ ๐.๕  (๒๐) ส๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์  ๒ ๐.๕  (๒๐) 

พ๒๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๑ ๑.๐  (๔๐) พ๒๑๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๒ ๑.๐  (๔๐) 

ศ๒๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ ๑.๐  (๔๐) ศ๒๑๑๐๒ ศิลปะ ๒ ๑.๐  (๔๐) 

ง๒๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ ๐.๕  (๒๐) ง๒๑๑๐๒ การงานอาชีพ ๒ ๐.๕  (๒๐) 

อ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๑ ๑.๕  (๖๐) อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒ ๑.๕  (๖๐) 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๔.๕

(๑๘๐) 
รายวิชาเพ่ิมเติม ๔.๕

(๑๘๐) 

ค๒๑๒๐๑ คณิตศาสตร์เสริม  ๑ ๑.๐  (๔๐) ค๒๑๒๐๓ คณิตศาสตร์เสริม  ๒ ๑.๐  (๔๐) 

ค๒๑๒๐๒ คณิตศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ ๑ ๐.๕  (๒๐) ค๒๑๒๐๔ คณิตศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ ๒ ๐.๕  (๒๐) 

ว๒๑๒๐๑ วิทยาศาสตร์เสริม ๑ ๐.๕  (๒๐) ว๒๑๒๐๔ วิทยาศาสตร์เสริม ๒ ๐.๕ (๒๐) 

ว๒๑๒๐๒ วิทยาศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ ๑ ๐.๕  (๒๐) ว๒๑๒๐๕ วิทยาศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ ๒ ๐.๕  (๒๐) 

ว๒๑๒๐๓ การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ๑ ๐.๕  (๒๐) ว๒๑๒๐๖ การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ๒ ๐.๕  (๒๐) 

ส๒๑๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๑ ๐.๕  (๒๐) ส๒๑๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๒ ๐.๕  (๒๐) 

อ๒๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเสรมิ ๑ ๐.๕  (๒๐) อ๒๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษเสรมิ ๒ ๐.๕  (๒๐) 

จ๒๑๒๐๑ ภาษาจีน ๑ ๐.๕  (๒๐) จ๒๑๒๐๒ ภาษาจีน ๒ ๐.๕  (๒๐) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 

กิจกรรมแนะแนว ๒๐ กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี ๒๐ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี ๒๐ 

กิจกรรมชุมนมุ ๒๐ กิจกรรมชุมนมุ ๒๐ 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโนชน์ (๑๐) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (๑๐) 

รวมเวลาเรียน (ชั่วโมง) ๖๘๐ รวมเวลาเรียน (ชั่วโมง) ๖๘๐ 

 
 

 

 



โครงสร้างเวลาเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

ภาคเรียนที่ ๑ 
หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ ๒ 

หน่วยกิต/ 

ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑ 

(๔๔๐) 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑ 

(๔๔๐) 

ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓ ๑.๕  (๖๐) ท๒๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔ ๑.๕  (๖๐) 

ค๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ ๑.๕  (๖๐) ค๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร์  ๔ ๑.๕  (๖๐) 

 ว๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๓ ๑.๕  (๖๐) ว๒๒๑๐๓ วิทยาศาสตร์ ๔ ๑.๕  (๖๐) 

ว๒๒๑๐๒ ออกแบบและเทคโนโลยี ๒ ๐.๕  (๒๐) ว๒๒๑๐๔ วิทยาการคำนวณ ๒ ๐.๕  (๒๐) 

ส๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา  ๓ ๑.๕  (๖๐) ส๒๒๑๐๓ สังคมศึกษา ๔ ๑.๕  (๖๐) 

ส๒๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๓ ๐.๕  (๒๐) ส๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์  ๔ ๐.๕  (๒๐) 

พ๒๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๓ ๑.๐  (๔๐) พ๒๒๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๔ ๑.๐  (๔๐) 

ศ๒๒๑๐๑ ศิลปะ ๓ ๑.๐  (๔๐) ศ๒๒๑๐๒ ศิลปะ ๔ ๑.๐  (๔๐) 

ง๒๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๓ ๐.๕  (๒๐) ง๒๒๑๐๒ การงานอาชีพ ๔ ๐.๕  (๒๐) 

อ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๓ ๑.๕  (๖๐) อ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๔ ๑.๕  (๖๐) 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๔.๕

(๑๘๐) 
รายวิชาเพ่ิมเติม ๔.๕

(๑๘๐) 

ค๒๒๒๐๑ คณิตศาสตร์เสริม  ๓ ๑.๐  (๔๐) ค๒๒๒๐๓ คณิตศาสตร์เสริม  ๔ ๑.๐  (๔๐) 

ค๒๒๒๐๒ คณิตศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ ๓ ๐.๕  (๒๐) ค๒๒๒๐๔ คณิตศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ ๔ ๐.๕  (๒๐) 

ว๒๒๒๐๑ วิทยาศาสตร์เสริม ๓ ๐.๕  (๒๐) ว๒๒๒๐๔ วิทยาศาสตร์เสริม ๔ ๐.๕  (๒๐) 

ว๒๒๒๐๒ วิทยาศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ ๓ ๐.๕  (๒๐) ว๒๒๒๐๕ วิทยาศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ ๔ ๐.๕  (๒๐) 

ว๒๒๒๐๓ การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ๓ ๐.๕  (๒๐) ว๒๒๒๐๖ การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ๔ ๐.๕  (๒๐) 

ส๒๒๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๓ ๐.๕  (๒๐) ส๒๒๒๓๔ หน้าที่พลเมือง ๔ ๐.๕  (๒๐) 

อ๒๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเสรมิ ๓ ๐.๕  (๒๐) อ๒๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษเสรมิ ๔ ๐.๕  (๒๐) 

จ๒๒๒๐๑ ภาษาจีน ๓ ๐.๕  (๒๐) จ๒๒๒๐๒ ภาษาจีน ๔ ๐.๕  (๒๐) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 

กิจกรรมแนะแนว ๒๐ กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี ๒๐ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี ๒๐ 

กิจกรรมชุมนมุ ๒๐ กิจกรรมชุมนมุ ๒๐ 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ (๑๐) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (๑๐) 

รวมเวลาเรียน (ชั่วโมง) ๖๘๐ รวมเวลาเรียน (ชั่วโมง) ๖๘๐ 

 
 

 

 



โครงสร้างเวลาเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

ภาคเรียนที่ ๑ 
หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ ๒ 

หน่วยกิต/ 

ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑ 

(๔๔๐) 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑ 

(๔๔๐) 

ท๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕ ๑.๕  (๖๐) ท๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖ ๑.๕  (๖๐) 

ค๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕ ๑.๕  (๖๐) ค๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร์  ๖ ๑.๕  (๖๐) 

 ว๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๕ ๑.๕  (๖๐) ว๒๓๑๐๓ วิทยาศาสตร์ ๖ ๑.๕  (๖๐) 

ว๒๓๑๐๒ ออกแบบและเทคโนโลยี ๓ ๐.๕  (๒๐) ว๒๓๑๐๔ วิทยาการคำนวณ ๓ ๐.๕  (๒๐) 

ส๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา  ๕ ๑.๕  (๖๐) ส๒๓๑๐๓ สังคมศึกษา ๖ ๑.๕  (๖๐) 

ส๒๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๕ ๐.๕  (๒๐) ส๒๓๑๐๔ ประวัติศาสตร์  ๖ ๐.๕  (๒๐) 

พ๒๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๕ ๑.๐  (๔๐) พ๒๓๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๖ ๑.๐  (๔๐) 

ศ๒๓๑๐๑ ศิลปะ ๕ ๑.๐  (๔๐) ศ๒๓๑๐๒ ศิลปะ ๖ ๑.๐  (๔๐) 

ง๒๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๕ ๐.๕  (๒๐) ง๒๓๑๐๒ การงานอาชีพ ๖ ๐.๕  (๒๐) 

อ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๕ ๑.๕  (๖๐) อ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๖ ๑.๕  (๖๐) 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๔.๕

(๑๘๐) 
รายวิชาเพ่ิมเติม ๔.๕

(๑๘๐) 

ค๒๓๒๐๑ คณิตศาสตร์เสริม  ๕ ๑.๐  (๔๐) ค๒๓๒๐๓ คณิตศาสตร์เสริม  ๖ ๑.๐  (๔๐) 

ค๒๓๒๐๒ คณิตศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ ๕ ๐.๕  (๒๐) ค๒๓๒๐๔ คณิตศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ ๖ ๐.๕  (๒๐) 

ว๒๓๒๐๑ วิทยาศาสตร์เสริม ๕ ๐.๕  (๒๐) ว๒๓๒๐๔ วิทยาศาสตร์เสริม ๖ ๐.๕  (๒๐) 

ว๒๓๒๐๒ วิทยาศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ ๕ ๐.๕  (๒๐) ว๒๓๒๐๕ วิทยาศาสตร์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ ๖ ๐.๕  (๒๐) 

ว๒๓๒๐๓ การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ๕ ๐.๕  (๒๐) ว๒๓๒๐๖ การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ๖ ๐.๕  (๒๐) 

ส๒๓๒๓๕ หน้าที่พลเมือง ๕ ๐.๕  (๒๐) ส๒๓๒๓๖ หน้าที่พลเมือง ๖ ๐.๕  (๒๐) 

อ๒๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเสรมิ ๕ ๐.๕  (๒๐) อ๒๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษเสรมิ ๖ ๐.๕  (๒๐) 

จ๒๓๒๐๑ ภาษาจีน ๕ ๐.๕  (๒๐) จ๒๓๒๐๒ ภาษาจีน ๖ ๐.๕  (๒๐) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 

กิจกรรมแนะแนว ๒๐ กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี ๒๐ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี ๒๐ 

กิจกรรมชุมนมุ ๒๐ กิจกรรมชุมนมุ ๒๐ 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ (๑๐) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (๑๐) 

รวมเวลาเรียน (ชั่วโมง) ๖๘๐ รวมเวลาเรียน (ชั่วโมง) ๖๘๐ 

 
 

 

 



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๔ - ๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน(จำนวนชัว่โมงต่อปี) 

ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๗๒๐(๑๘ นก.) ๔๘๐(๑๒ นก.) ๔๔๐(๑๑ นก.) 
ภาษาไทย ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
คณิตศาสตร ์ ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
- วิทยาศาสตร์ชวีภาพ 
- วิทยาศาสตรก์ายภาพ 

+ ฟิสิกส ์
+ เคม ี

- วิทยาศาสตรโ์ลกและอวกาศ 
- วิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยี  

+ ออกแบบเทคโนโลย ี
+ วิทยาการคำนวณ 

 
๖๐ (๑.๕ นก.) 

 
๖๐ (๑.๕ นก.) 
๖๐ (๑.๕ นก.) 
๖๐ (๑.๕ นก.) 
๔๐ (๑ นก.) 

 
 
 
 
- 
 

๔๐ (๑ นก.) 

 
 
 
 
- 

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
    - ประวัติศาสตร ์
    - ศาสนาศีลธรรม จรยิธรรม 
    - หน้าที่พลเมอืง วัฒนธรรม 
     และการดำเนินชีวิตในสงัคม 
    - ภมูิศาสตร ์
    - เศรษฐศาสตร ์

 
๔๐ (๑ นก.) 

 
 

๘๐ (๒ นก.) 

 
๔๐ (๑ นก.) 

 
 

๘๐ (๒ นก.) 

 
- 
 
 

๘๐ (๒ นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) 
ศิลปะ ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) 
การงานอาชีพ - - ๔๐ (๑ นก.) 
ภาษาต่างประเทศ ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
รายวิชาเพ่ิมเติม ๖๔๐ (๑๖ นก.) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๘๘๐ (๒๒ นก.) 
คณิตศาสตร์เสริม ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
ชีววิทยา ๖๐ (๑.๕ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
เคม ี ๖๐ (๑.๕ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
ฟิสิกส ์ ๖๐ (๑.๕ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ๖๐ (๑.๕ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
เทคโนโลย ี - - ๔๐ (๑ นก.) 
การเรยีนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) - 
หน้าที่พลเมือง ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) 
ภาษาอังกฤษเสรมิ ๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.) 
ภาษาจีน ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ชั่วโมง ๑๒๐ ชั่วโมง ๑๒๐ ชั่วโมง 
กิจกรรมแนะแนว  ๔๐ ชั่วโมง ๔๐ ชั่วโมง ๔๐ ชั่วโมง 
กิจกรรมพัฒนาจริยธรรม  ๔๐ ชั่วโมง ๔๐ ชั่วโมง ๔๐ ชั่วโมง 
กิจกรรมชมรม/รกัษาดินแดน ๔๐ ชั่วโมง ๔๐ ชั่วโมง ๔๐ ชั่วโมง 
กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน ์ (๑๐  ชั่วโมง) (๑๐  ชั่วโมง) (๑๐  ชั่วโมง) 
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู ้ บูรณาการ บูรณาการ บูรณาการ 

รวมเวลาเรียน 
๑,๔๘๐ ชัว่โมง ๑,๔๘๐ ชัว่โมง ๑,๔๔๐ ชัว่โมง 

ตลอด ๓ ป ี
รายวิชาพ้ืนฐาน ๔๑ หน่วยกิต รายวิชาเพ่ิมเติม ๖๐ หน่วยกิต รวม ๑๐๑ หน่วยกิต 

 



โครงสร้างเวลาเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

ภาคเรียนที่ ๑ 
หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ ๒ 

หน่วยกิต/ 

ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๒ (๔๘๐) รายวิชาพ้ืนฐาน ๖ (๒๔๐) 

ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ ๑.๐  (๔๐) ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒ ๑.๐  (๔๐) 

ค๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๑ ๑.๐  (๔๐) ค๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร์  ๒ ๑.๐  (๔๐) 

ว๓๐๑๐๑ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) ๑.๕ (๖๐) ว๓๐๑๐๖ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ๒ ๐.๕  (๒๐) 

ว๓๐๑๐๒ วิทยาศาสตร์ (เคมี) ๑.๕ (๖๐) ส๓๑๑๐๓ สังคมศึกษา  ๒ ๑.๐  (๔๐) 

ว๓๐๑๐๓ วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) ๑.๕ (๖๐) ส๓๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์  ๒ ๐.๕  (๒๐) 

ว๓๐๑๐๔ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ๑.๕ (๖๐) พ๓๑๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ ๐.๕  (๒๐) 

ว๓๐๑๐๕ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ๑ ๐.๕  (๒๐) ศ๓๑๑๐๒ ศิลปะ  ๒ ๐.๕  (๒๐) 

ส๓๑๑๐๑ สังคมศึกษา  ๑ ๑.๐  (๔๐) อ๓๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒ ๑.๐  (๔๐) 

ส๓๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๑ ๐.๕  (๒๐)    

พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ ๐.๕  (๒๐)    

ศ๓๑๑๐๑ ศิลปะ  ๑ ๐.๕  (๒๐)    

อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ ๑.๐  (๔๐)    

รายวิชาเพ่ิมเติม ๕ (๒๐๐) รายวิชาเพ่ิมเติม ๑๑(๔๔๐) 

ค๓๑๒๐๑ คณิตศาสตร์เสริม  ๑ ๑.๕  (๖๐) ค๓๑๒๐๒ คณิตศาสตร์เสริม  ๒ ๑.๕  (๖๐) 

ว๓๑๒๘๑ การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ๑ ๐.๕  (๒๐) ว๓๑๒๐๑ ฟิสิกส์ ๑ ๑.๕  (๖๐) 

ส๓๐๒๓๑ หน้าท่ีพลเมือง ๑ ๐.๕  (๒๐) ว๓๑๒๒๑ เคมี ๑ ๑.๕ (๖๐) 

อ๓๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเสรมิ ๑ ๒.๐  (๘๐) ว๓๑๒๔๑ ชีววิทยา ๑ ๑.๕ (๖๐) 

จ๓๑๒๐๑ ภาษาจีน ๑ ๐.๕  (๒๐) ว๓๑๒๖๑ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ๑ ๑.๕ (๖๐) 

   ว๓๑๒๘๒ การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ๒ ๐.๕  (๒๐) 

   ส๓๐๒๓๒ หน้าท่ีพลเมือง ๒ ๐.๕  (๒๐) 

   อ๓๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษเสรมิ ๒ ๒.๐  (๘๐) 

   จ๓๑๒๐๒ ภาษาจีน ๒ ๐.๕  (๒๐) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 

กิจกรรมแนะแนว ๒๐ กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 

รักษาดินแดน - ชมรม ๒๐ รักษาดินแดน - ชมรม ๒๐ 

กิจกรรมพัฒนาจริยธรรม ๒๐ กิจกรรมพัฒนาจริยธรรม ๒๐ 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโนชน์ (๑๐) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโนชน์ (๑๐) 

รวมเวลาเรียน (ชั่วโมง) ๗๔๐ รวมเวลาเรียน (ชั่วโมง) ๗๔๐ 

 
 

 



โครงสร้างเวลาเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

ภาคเรียนที่ ๑ 
หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ ๒ 

หน่วยกิต/ 

ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๖ (๒๔๐) รายวิชาพ้ืนฐาน ๖ (๒๔๐) 

ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓ ๑.๐  (๔๐) ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔ ๑.๐  (๔๐) 

ค๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๓ ๑.๐  (๔๐) ค๓๒๑๐๒ คณิตศาสตร์  ๔ ๑.๐  (๔๐) 

ว๓๐๑๐๗ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ๓ ๐.๕  (๒๐) ว๓๐๑๐๘ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ๔ ๐.๕  (๒๐) 

ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษา  ๓ ๑.๐  (๔๐) ส๓๒๑๐๓ สังคมศึกษา  ๔ ๑.๐  (๔๐) 

ส๓๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๓ ๐.๕  (๒๐) ส๓๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์  ๔ ๐.๕  (๒๐) 

พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ ๐.๕  (๒๐) พ๓๒๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔ ๐.๕  (๒๐) 

ศ๓๒๑๐๑ ศิลปะ  ๓ ๐.๕  (๒๐) ศ๓๒๑๐๒ ศิลปะ  ๔ ๐.๕  (๒๐) 

อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ ๑.๐  (๔๐) อ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๔ ๑.๐  (๔๐) 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๑๑ (๔๔๐) รายวิชาเพ่ิมเติม ๑๑(๔๔๐) 

ค๓๒๒๐๑ คณิตศาสตร์เสริม  ๓ ๑.๕  (๖๐) ค๓๒๒๐๒ คณิตศาสตร์เสริม  ๔ ๑.๕  (๖๐) 

ว๓๒๒๐๒ ฟิสิกส์ ๒ ๑.๕  (๖๐) ว๓๒๒๐๓ ฟิสิกส์ ๓ ๑.๕  (๖๐) 

ว๓๒๒๒๒ เคมี ๒ ๑.๕ (๖๐) ว๓๒๒๒๓ เคมี ๓ ๑.๕ (๖๐) 

ว๓๒๒๔๒ ชีววิทยา ๒ ๑.๕ (๖๐) ว๓๒๒๔๓ ชีววิทยา ๓ ๑.๕ (๖๐) 

ว๓๒๒๖๒ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ๒ ๑.๕ (๖๐) ว๓๒๒๖๓ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ๓ ๑.๕ (๖๐) 

ว๓๒๒๘๓ การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ๓ ๐.๕  (๒๐) ว๓๒๒๘๔ การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ๔ ๐.๕  (๒๐) 

ส๓๐๒๓๓ หน้าท่ีพลเมือง ๓ ๐.๕  (๒๐) ส๓๐๒๓๔ หน้าท่ีพลเมือง ๔ ๐.๕  (๒๐) 

อ๓๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเสรมิ ๓ ๒.๐  (๘๐) อ๓๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษเสรมิ ๔ ๒.๐  (๘๐) 

จ๓๒๒๐๑ ภาษาจีน ๓ ๐.๕  (๒๐) จ๓๒๒๐๒ ภาษาจีน ๔ ๐.๕  (๒๐) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 

กิจกรรมแนะแนว ๒๐ กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 

รักษาดินแดน - ชมรม ๒๐ รักษาดินแดน - ชมรม ๒๐ 

กิจกรรมพัฒนาจริยธรรม ๒๐ กิจกรรมพัฒนาจริยธรรม ๒๐ 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโนชน์ (๑๐) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโนชน์ (๑๐) 

รวมเวลาเรียน (ชั่วโมง) ๗๔๐ รวมเวลาเรียน (ชั่วโมง) ๗๔๐ 

 
 

 

 

 

 



 

โครงสร้างเวลาเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

ภาคเรียนที่ ๑ 
หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ ๒ 

หน่วยกิต/ 

ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๕.๕ (๒๒๐) รายวิชาพ้ืนฐาน ๕.๕ (๒๒๐) 

ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕ ๑.๐  (๔๐) ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖ ๑.๐  (๔๐) 

ค๓๓๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๕ ๑.๐  (๔๐) ค๓๓๑๐๒ คณิตศาสตร์  ๖ ๑.๐  (๔๐) 

ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา  ๕ ๑.๐  (๔๐) ส๓๓๑๐๓ สังคมศึกษา  ๖ ๑.๐  (๔๐) 

พ๓๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๕ ๐.๕  (๒๐) พ๓๓๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๖ ๐.๕  (๒๐) 

ศ๓๓๑๐๑ ศิลปะ  ๕ ๐.๕  (๒๐) ศ๓๓๑๐๒ ศิลปะ  ๖ ๐.๕  (๒๐) 

ง๓๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ ๐.๕  (๒๐) ง๓๓๑๐๒ การงานอาชีพ ๒ ๐.๕  (๒๐) 

อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ ๑.๐  (๔๐) อ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๖ ๑.๐  (๔๐) 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๑๐.๕ (๔๒๐) รายวิชาเพ่ิมเติม ๑๐.๕ (๔๒๐) 

ค๓๓๒๐๑ คณิตศาสตร์เสริม  ๕ ๑.๕  (๖๐) ค๓๓๒๐๒ คณิตศาสตร์เสริม  ๖ ๑.๕  (๖๐) 

ว๓๓๒๐๔ ฟิสิกส์ ๔ ๑.๕  (๖๐) ว๓๓๒๐๕ ฟิสิกส์ ๕ ๑.๕  (๖๐) 

ว๓๓๒๒๔ เคมี ๔ ๑.๕ (๖๐) ว๓๓๒๒๕ เคมี ๕ ๑.๕ (๖๐) 

ว๓๓๒๔๔ ชีววิทยา ๔ ๑.๕ (๖๐) ว๓๓๒๔๕ ชีววิทยา ๕ ๑.๕ (๖๐) 

ว๓๓๒๖๔ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ๔ ๑.๕ (๖๐) ว๓๓๒๖๕ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ๕ ๑.๕ (๖๐) 

ว๓๓๒๘๑ เทคโนโลยี ๑ ๐.๕  (๒๐) ว๓๓๒๘๒ เทคโนโลยี ๒ ๐.๕  (๒๐) 

อ๓๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเสรมิ ๕ ๒.๐  (๘๐) อ๓๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษเสรมิ ๖ ๒.๐  (๘๐) 

จ๓๓๒๐๑ ภาษาจีน ๕ ๐.๕  (๒๐) จ๓๓๒๐๒ ภาษาจีน ๖ ๐.๕  (๒๐) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 

กิจกรรมแนะแนว ๒๐ กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 

รักษาดินแดน - ชมรม ๒๐ รักษาดินแดน - ชมรม ๒๐ 

กิจกรรมพัฒนาจริยธรรม ๒๐ กิจกรรมพัฒนาจริยธรรม ๒๐ 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโนชน์ (๑๐) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโนชน์ (๑๐) 

รวมเวลาเรียน (ชั่วโมง) ๗๐๐ รวมเวลาเรียน (ชั่วโมง) ๗๐๐ 

 
 



undefined
 

(ประวัติโรงเรียนสุคนธีรวิทย อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม)



 
 

ข้อมูลทั่วไป 
                 โรงเรียนสุคนธรีวิทย์ ตั้งอยู่เลขท่ี ๓๐๔ หมู่ ๘ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
รหัสไปรษณยี์   ๗๓๑๑๐ โทรศัพท์ : ๐ ๓๔๓๒ ๕๗๘๒, ๐ ๓๔๓๒ ๕๗๘๓,๐ ๓๔๓๒ ๕๗๘๔, โทรสาร:  
๐ ๓๔๓๒ ๕๗๘๕ Website : www.sukhon.ac.th   E-mail : sukhon@sukhon.ac.th สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒  สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   
มีเนื้อที ่  ๒๕ ไร่  ๒ งาน   
อาคารเรียนหลังที่ ๑ จำนวน ๗ ชั้น มีเนื้อที่ ๗ ไร่   
อาคารเรียนหลังท่ี ๒ จำนวน ๕ ชั้น มีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๒ งาน 
สวนการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง มีเนื้อที่  ๒   ไร่ 
แหล่งการเรียนรู้สนามฟุตบอล   มีเนื้อที่  ๑๐ ไร่ 
เปิดสอนระดับ ระดับปฐมวัย ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๒.ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน  
           โรงเรียนสุคนธีรวิทย ์(เสริมสิทธิ์วิทยา) เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการบริหารการศึกษาเอกชน 
ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๕ โดยเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
มีนางสาวปิยะวรรณ จันทร์สมบูรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๕ จนถึงปีการศึกษา ๒๕๔๘  
  ปีการศึกษา ๒๕๔๙ โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดย
คณะผู้บริหารชุดใหม่ ได้เปิดสอนนักเรียนชั้นอนุบาล ๑-๓ ประถมศึกษาปีที่ ๑-๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ เฉพาะ
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ รวม ๑๓ ห้องเรียน จำนวนนักเรียน ๓๔๙ คน 

ปีการศึกษา ๒๕๕๐ เปิดสอนชั้นอนุบาล ๑-๓ ประถมศึกษาปีที่ ๑-๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ และมัธยมศึกษา
ปีที่ ๔-๖ เฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รวม ๑๘ ห้องเรียน จำนวนนักเรียน ๖๒๒ คน 

ปีการศึกษา ๒๕๕๑ เปิดสอนชั้นอนุบาล ๑-๓ ประถมศึกษาปีที่ ๑-๕ มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ มัธยมศึกษาปีที่ 
๔-๖ เฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ รวม ๒๓ ห้องเรียน จำนวนนักเรียน ๙๑๕ คน เต็มจำนวน
ตามท่ีได้รับอนุญาต  

ปีการศึกษา ๒๕๕๒ โรงเรียนได้ย้ายไปอยู่ที่แห่งใหม่ เป็นอาคารเรียน ๗ ชั้น จำนวน ๕๔ ห้องเรียน โดยพระ
ครูสุนทรสิทธิการ (สุคนธ์ สุคนธธโร) ผูช้่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม ได้อนุญาตให้สร้างโรงเรียนแห่งนี้บนพื้นที่ดิน
ซึ่งเป็นมรดกของท่านเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนเสริมสิทธิ์วิทยา เป็นโรงเรยีน 
สุคนธีรวิทย์ โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นประธานประกอบพิธีเปิดป้ายชื่อโรงเรียน เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๒ 
ในปีนี้โรงเรียนได้เปิดสอนครบทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รวม ๖๗ ห้องเรียน จำนวน
นักเรียน ๒,๔๗๓ คน    

http://www.sukhon.ac.th/


ปีการศึกษา ๒๕๕๓  โรงเรียนมีชั้นเรียน รวม ๔๑ ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน ๑,๖๙๘ คน 
ปีการศึกษา ๒๕๕๔  โรงเรียนมีชั้นเรียน รวม ๔๒ ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน ๑,๗๔๓ คน 
ปีการศึกษา ๒๕๕๕  โรงเรียนมีชั้นเรียน รวม ๔๒ ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน ๑,๗๖๔ คน 
ปีการศึกษา ๒๕๕๖  โรงเรียนมีชั้นเรียน รวม ๔๓ หอ้งเรียน  จำนวนนักเรียน ๑,๙๐๕ คน 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗  โรงเรียนมีชั้นเรียน รวม ๕๕ ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน ๒,๑๓๐ คน 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘  โรงเรียนมชีั้นเรียน รวม ๕๗ ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน ๒,๓๒๘ คน 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙  โรงเรียนมีชั้นเรียน รวม ๖๕ ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน ๒,๕๓๙ คน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐  โรงเรียนมีชั้นเรียน รวม ๖๔ ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน ๒,๕๓๙ คน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑  โรงเรียนมีชั้นเรียน รวม ๖๔ ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน ๒,๔๙๘ คน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒  โรงเรียนมีชั้นเรียน  รวม ๖๗ ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน ๒,๔๙๕ คน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓  โรงเรียนมีชั้นเรียน รวม ๖๗ ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน ๒,๔๗๓ คน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔  โรงเรียนมีชั้นเรียน รวม ๖๗ ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน ๒,๓๕๓ คน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔  โรงเรียนมีชั้นเรียน รวม ๖๓ ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน ๒,๒๑๘ คน 
 

ปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. ปรางศรี พณิชยกุล เป็นผู้รับใบอนุญาต   นางสาวสายหยุด น้อยพิทักษ์  
เป็นผู้จัดการ และนายมนต์ชัย มั่นวศิน เป็นผู้อำนวยการ โดยมีปณิธานในการก่อตั้งโรงเรียนคือเพ่ือเป็นสถานศึกษา 
ที่ดีมีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาให้กับเด็กในชุมชน   
 

        วัตถุประสงค์การจัดตั้งโรงเรียน  
                 ๑. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเด็ก  ด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย   
        ๒. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาเด็กให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
        ๓ .เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ๑๒ ประการ 
        ๔ .เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประเพณี และวัฒนธรรมไทย 
                 ๕ .เพ่ือเตรียมความพร้อมเด็กให้มีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป 
        ๖ .เพ่ือจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาของ  สมศ. 
        ๗. เพ่ือส่งเสริมการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาศตวรรษที่21 
        ๘ .เพ่ือจัดการเรียนรู้ให้เด็กมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน 
                 ๙. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และชุมชน  ในการจัดการศึกษา 
       ๑๐.เพ่ือให้บริการด้านวิชาการและเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชน 
 



เอกสารประกอบ
 

(โรงเรียนสุคนธีรวิทย ไดรับการรับรองการประกันคุณภาพภายนอก พ.ศ.2564 - 2568)





เอกสารประกอบ
 

(โรงเรียนแบบอยางดานคุณธรรมจริยธรรม)



 



เอกสารประกอบ
 

(รางวัล เหรียญทองแดง การแขงขันเทควันโด นานาชาติ พุมเช (ทารํา))





เอกสารประกอบ
 

(ราววัลชนะเลิศ พรอมเงินรางวัล 120,000 บาท เปนตัวแทนประเทศไทย แขงขันตอใน

ระดับเอเซีย)





เอกสารประกอบ
 

(การแขงขันวายน้ําชิงแชมป ประเทศไทย ทาฟรีสไตล อันดับที่4 ระดับประเทศ)






