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คำนำ 
 

ด้วยกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา  ปีพุทธศักราช 2563  ข้อที่ 2 “การประกันคุณภาพ

การศึกษา” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

แต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษา

จัดขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัด

การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับ

ดูแลในส่วนข้อที่ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา   โดยการ

กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และ

จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี   

เพ่ือให้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือ

หน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาช่วยเหลือและแนะนำสถานศึกษา  เพ่ือให้การประกัน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง     และมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

ปีพุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  

ปีพุทธศักราช 2545   หมวดที่ 6  มาตราที่ 48  ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง

ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดทำรายงานประจำปี (SAR) เสนอต่อต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผย

ต่อสาธารณชน  เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  สำหรับรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

โดยสถานศึกษาจะต้องดำเนินการประกันคุณภาพภายในให้แล้วเสร็จก่อน 

ทางโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ได้ดำเนินการประเมินตนเองและจัดทำรายงานประจำปี(SAR)ประจำปีการศึกษา2563 

ลงในระบบ (E-SAR) เพ่ือเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  รายงานผลการจัดการศึกษาและการพัฒนาการศึกษาของ

โรงเรียนในปีที่ผ่านมา  เพ่ือเปิดเผยต่อสาธารณชนต่อไปและ ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง 

นักเรียน  ที่ให้ข้อมูลในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นอย่างดี จนทำให้การจัดทำรายงานประจำปี

(SAR)  สำเร็จลุล่วงในครั้งนี้   

 
 

(นายมนต์ชัย    มั่นวศิน)                                      

ผู้อำนวยการโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปของผู้บริหาร 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์  รหัส 1173100047  ที่ตั้งเลขท่ี  304 หมู่ 8 ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน  
จังหวัดนครปฐม  73110   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   โทรศัพท์ 034-325-782 , 
034-325-783 , 034-325-784    โทรสาร 034-325-785      E-mail:  sukhon@sukhon.ac.th  
ได้รับอนุญาตจัดตั้ง  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2545  เปิดสอนระดับชั้น เตรียมอนุบาล ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
จำนวนนักเรียน 2,464 คน จำนวนบุคลากรโรงเรียน 132 คน 
 

ตอนที่ 2 การนำเสนอผลการประเมินตนเอง 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ จัดการศึกษาอยู่ในมาตรฐานการศึกษามีคุณภาพระดับยอดเยี่ยม ผลจัดการศึกษา 

ของโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ของปีการศึกษา 2563 ระดับขั้นพ้ืนฐาน รายมาตรฐาน 3 มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของนักเรียน :  ระดับยอดเยี่ยม 

               นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  โดยครูมีการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดคำนวณ  ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดในแต่ละระดับชั้น นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  
การสื่อสาร  และการคิดคำนวณ  ระดับยอดเยี่ยม   มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา ระดับยอดเยี่ยม มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  ระดับ
ยอดเยี่ยม   มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการ
เรียนรู้การสื่อสาร การทำงานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม ระดับยอดเยี่ยม   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา นักเรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้  
ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอ่ืนๆ 
ระดับยอดเยี่ยม  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ นักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ 
เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การทำงานหรืองานอาชีพ  ระดับยอดเยี่ยม    นักเรียนมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด มีคุณธรรม 
จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี
ของสังคม ระดับยอดเยี่ยม    มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย ระดับยอดเยี่ยม  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง ระหว่างบุคคลในด้าน  เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา 
ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี ระดับยอดเยี่ยม  มีสุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม  นักเรียนรู้จักรักษาสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจ
ผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น ระดับยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ : ระดับยอดเยี่ยม  

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ มีการกำหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ

สถานศึกษา   ความต้องการของ  ชุมชน  ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของ

ต้นสังกัด  รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  ระดับยอดเยี่ยม  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน  ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด

การศึกษา  ระดับยอดเยี่ยม   มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพนักเรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา

และทุกกลุ่มเป้าหมาย  ระดับยอดเยี่ยม  ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ  

ระดับยอดเยี่ยม  ทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม  

พร้อมจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ

สถานศึกษา ระดับยอดเยี่ยม  

    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: ระดับยอดเยี่ยม 

             โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ มีครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นทั้งหมด 93 คน มีครูจำนวน 87 คน  

คิดเป็นร้อยละ 93.55 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดของหลักสตูร สถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง   มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง  มีรูปแบบ

การจัดการเรียนรู้เฉพาะสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ  ผู้เรยีนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก  

แสดงความคิดเห็น  สรุปองค์ความรู้  นำเสนอผลงาน  และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ระดับยอดเยี่ยม   

ครูจำนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 88.17 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ นำภูมิปัญญา

ท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากสื่อที่หลากหลาย ระดับดีเลิศ  

ครูจำนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 95.70 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้

นักเรียนรักครู   ครูรักนักเรียน  และนักเรียนรักนักเรียน  นักเรียนรักท่ีจะเรียนรู้  สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  

ระดับยอดเยี่ยม  ครูจำนวน 90  คน  คิดเป็นร้อยละ 96.77  มีการตรวจสอบและประเมินนักเรียนอย่างเป็นระบบและ

นำผลมาพัฒนานักเรียน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้และ

ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนเพ่ือนำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้  ระดับยอดเยี่ยม    ครูจำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 97.85   

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้โดยครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้  จากกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ได้พบครูประจำชั้น 

ทุกห้องเรียนระดับยอดเยี่ยม      
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มาตรฐานที่ 4  ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่โดดเด่น : ระดับยอดเยี่ยม  

 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์  มีการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ที่โดดเด่น โดยส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม

จริยธรรมและมีจิตสำนึกที่ดี  ระดับยอดเยี่ยม  ส่งเสริมให้นักเรียนรู้หน้าที่  มีระเบียบวินัย  ทั้งต่อตนเองและคนอ่ืน  

ระดับยอดเยี่ยม  นักเรียนปฏิบัติประจำเป็นนิสัย จนเกิดเป็นอัตลักษณ์ของนักเรียน คือ  “ลูกสุคน  เป็นคนดี”  จากการ

ดำเนินงาน  นักเรียน 2,123 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีระเบียบวินัยเห็นได้ชัดเจนจนกลายเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่น  

ส่งเสริมให้นักเรียนแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนและเครื่องแบบลูกเสือ ตามฟอร์มของโรงเรียนแสดงความมีคุณภาพ

ของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม  จนเกิดเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ “วิชาการเด่น เน้นคุณภาพผู้เรียน”และได้ดำเนิน

โครงการ/กิจกรรมที่สนองต่อปรัชญา วิสัยทัศน์ของโรงเรียนบรรลุผลตามท่ีกำหนดไว้ ระดับยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 5  การส่งเสริมนโยบายปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที ่21 : ระดับยอดเยี่ยม   

 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์  ได้ส่งเสริมนโยบายปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยจัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริม

ตามนโยบาย  ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ระดับยอดเยี่ยม  รู้จักรักษาสุขภาพของตนเองไม่ยุ่ง

เกี่ยวกับสิ่งเสพติด ระดับยอดเยี่ยม  ร่วมรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด ระดับยอดเยี่ยม  และโครงการพิเศษสนองต่อ

นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 บรรลุผลตามที่กำหนดไว้ ระดับยอดเยี่ยม 

2)หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ 

  2.1 มาตรฐานที่  1  

2.1.1) สมุดบันทึกการอ่าน 

2.1.2) ผลงานของนักเรียน เช่น โครงงาน ผลงานด้านศิลปะ ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรจากการแข่งขัน 

2.1.3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  8  กลุ่มสาระฯ ของโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 

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

2.1.5) แบบทดสอบต่าง ๆ และแบบทดสอบการอ่าน คิด วิเคราะห์ 

2.1.6) แบบฝึกต่าง ๆ 

2.1.7) แบบสรุปผลการประเมินทักษะความสามารถในการอ่าน การเขียน ของนักเรียนระดับชั้น 

        ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 

2.1.8) สมุดบันทึกการตรวจสุขภาพของนักเรียนและรายงานผลการตรวจสุขภาพของนักเรียนทุกคน  

บันทึกสถิติสำหรับห้องพยาบาลและรายงานการตรวจสารเสพติด 

2.1.9) แบบสรุปผลการประเมินสมรรถนะด้านความสามารถในการสื่อสาร 

2.1.10) แบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับชั้นในการทำโครงงาน 

2.1.11) แบบบันทึกข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563 
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2.1.12) แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 

2.1.13) แบบบันทึกการเข้าใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 

            2.2 มาตรฐานที่ 2   

                2.2.1) หลักสูตรสถานศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2561    

                2.2.2) สื่อและสื่อเทคโนโลยี 

                2.2.3) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสามปี   

                2.2.4) แผนปฏิบัติการประจำปี    

                2.2.5) รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน    

                2.2.6) โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 

                2.2.7) วาระการประชุม  และรายงานการประชุม 

                2.2.8) หนังสือให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการโรงเรียน    

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

               2.2.10) ปฏิทินปฏิบัติงาน 

               2.2.11) เครื่องมือการประเมินภายในระดับขั้นพ้ืนฐาน  ตามมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ 

               2.2.12) คำสั่งของโรงเรียน 

              2.2.13) หนังสือเชิญวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น 

               2.2.14) สภาพแวดล้อมในโรงเรียน 

               2.2.15) โล่รางวัล  ถ้วยรางวัล  และเกียรติบัตร 

  2..2.16) แฟ้มสะสมผลงานครู Portfolio 

      2.3 มาตรฐานที่ 3   

                2.3.1) แผนการจัดการเรียนรู้   

                2.3.2) วิจัยในชั้นเรียน 

                2.3.3) สภาพแวดล้อมในห้องเรียน 

                2.3.4) เกียรติบัตร 

                2.3.5) สื่อที่ครูผลิต 

                2.3.6) ใบงาน  ใบความรู้    

                2.3.7) บันทึกหลังการสอน 

       2.3.8) แบบสรุปนิเทศการสอน 

       2.3.9) เอกสารการเก็บคะแนน ปพ.5 
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       2.3.10) แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคล 

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

                2.4 มาตรฐานที่  4  ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่โดดเด่น 

  2.4.1) แผนปฏิบัติการประจำปี 
          2.4.2) รายงานผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมของโรงเรียน 

                   2.4.3) รูปภาพนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรมและกิจวัตรประจำวัน   
       2.5 มาตรฐานที่  5  การส่งเสริมนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 

            2.5.1) แผนปฏิบัติการประจำปี 
         2.5.2) รายงานผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมของโรงเรียน 
         2.5.3) หนังสือความร่วมมือ 

 

       3)โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้ระดับคุณภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ 
           3.1 แผนปฏิบัติงานที่  1   ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือ 3R และ 8C   
           3.2 แผนปฏิบัติงานที่  2   ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ต่ำกว่าเกณฑ์ ในแต่ละสาระการเรียนรู้ให้มีผลการเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 
           3.3 แผนปฏิบัติงานที่  3   ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนระดับชั้น ป.6 ม.3 และม.6 มีผลการทดสอบ 

ทางการศึกษาระดับชาติ ทุกกลุ่มสาระการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนด 
           3.4 แผนปฏิบัติงานที่  4  ส่งเสริมให้ครมูีความรู้ความเข้าใจในการประเมินผู้เรียนอย่างถูกต้องก่อนมีการ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อนำมาพัฒนานักเรียน 
          3.5  แผนปฏิบัติงานที่  5  ส่งเสริมให้ครูพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูป 

การศึกษาในศตวรรษท่ี 21  
        4)  นวัตกรรม/แบบอย่างท่ีดี  
 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์  ได้จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เพ่ือแก้ปัญหานักเรียนที่มีผลการสอบ 
โอเน็ตต่ำกว่าระดับประเทศและยกระดับผลสัมฤทธิ์ ด้านการอ่าน การเขียน ทักษะการคิดคำนวณ รายวิชาคณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งผลให้การเรียนของปีการศึกษา  2563  
นักเรียนมีผลทดสอบโอเน็ตสูงกว่าระดับประเทศ    

5) ความโดดเด่นของสถานศึกษา   
              5.1 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ได้ส่งเสริมให้นักเรียน  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในด้านต่าง ๆ จนเกิด
เป็นอัตลักษณ์ของนักเรียน คือ “ลูกสุคน เป็นคนดี” และเอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ “วิชาการเด่น เน้นคุณภาพผู้เรียน” 
ที่สนองต่อปรัชญา วิสัยทัศน์ของโรงเรียนบรรลุผลตามที่กำหนดไว้  โดยจัดโครงการนักเรียนดีศรีสุคนธีรวิทย์ กิจกรรม
บันทึกความดี  กิจกรรมของหายได้คืน ไม่เอาของคนอื่นไปเป็นของตนเอง เมื่อเก็บได้ก็ต้องส่งคืน  มอบเกียรติบัตรแสดง
ความเป็นคนดี โครงการส่งเสริมความกตัญญูกตเวที  กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมรำลึกวันคล้าย
วันสวรรคตในหลวง รัชกาลที่ 9  ครูทุกคนร่วมกันปลูกฝังให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีให้ลูกสุคน เป็นคนดี  มีความ
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ซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อตนเองและต่อบุคคลอ่ืน  เช่น ไม่เอารัดเอาเปรียบบุคคลอ่ืน  มีน้ำใจต่อเพ่ือนต่อพ่ีต่อน้องและคุณครู
อาจารย์  โดยมีพ่ีๆชั้นมัธยมเป็นแบบอย่างให้กับน้อง ๆ ในเรื่องจิตอาสา  การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน คอยดูแลช่วยเหลือ
น้อง ๆ ทั้งในส่วนที่ครูมอบหมายและปฏิบัติเอง โดยปราศจากความรุนแรงและการทะเลาะวิวาทไม่บังคับ หรือขู่เข็ญ
น้อง ๆ เป็นแบบอย่างในการเสียสละ  รู้หน้าที่  มีความรับผิดชอบสามารถเป็นผู้นำคนอื่นได้  จนทำให้นักเรียนทุกคน  รู้
หน้าที่ของตนเองโดยไม่ต้องให้ครูคอยควบคุม  เช่น นักเรียนทุกคนจะถอดรองเท้าก่อนเดินแถวขึ้นห้องเรียนอย่างเป็น
ระเบียบ  จัดโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยและความประพฤติ ทำให้นักเรียนรู้จักหน้าที่ของตนเองในการมาโรงเรียน
ทันเวลาและเรียนออนไลน์ที่บ้านตามตารางเรียน  การไหว้และกล่าวสวัสดีคุณครู เข้าแถวเว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก
อนามัย ตามมาตรการของโรงเรียนทุกคน จนเป็นอัตลักษณ์ของผู้เรียนที่เห็นได้ชัดเจน 

5.2 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์  ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  โดยจัดโครงการ

ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะใช้เทคโนโลยีสร้างผลงานจากการใช้

โปรแกรมตกแต่งต่างๆ ได้  มีผลงานแสดงเทคโนโลยีในรูปแบบหุ่นยนต์บังคับมือ เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ ซึ่งครูคอย

ให้คำแนะนำทั้งทฤษฎีและปฏิบัตินักเรียนสามารถพัฒนาตนเองและสังคมในด้านเทคโนโลยี อย่างสร้างสรรค์และมี

คุณธรรม  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน กิจกรรมติว RT, NT ,O-NET ผลการทดสอบสูงกว่า

ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ  กิจกรรมติวแข่งขันวิชาการภายนอกโรงเรียน เป็นการเตรียมความพร้อม

ด้านวิชาการ นักเรียนมีผลการทดสอบ (TEDET) Thailand Educational Development  and Evaluation Tests 

วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์(สสวท.)ระดับประเทศ จากการดำเนินงานของโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ส่งผลให้เกิดความ

โดดเด่นที่ส่งผลคุณภาพที่ดีต่อสถานศึกษา  

         6)โรงเรียนได้ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
 6.1 การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด        
 6.2 การจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การอาชีพและการมีงานทำฝึกและปฏิบัติจริง 
 ด้านทักษะอาชีพ 
 6.3 การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีการ Active Learning 
 6.4 การจัดการเรียนการสอน เพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน Coding 
 6.5 การพัฒนาครูให้มีความชำนาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์ 
 6.6 การจัดการเรียนรู้ด้วย STEM   Education 
  6.6.1 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM   Education  
  6.6.2 สถานศึกษามีนวัตกรรมจากการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM   Education 
 6.7 การเรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือใช้ในการสื่อสารและเพ่ิมทักษะสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
 6.8 การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) 

6.9 การส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ภาษาอ่ืน 

           
                             

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

(นายมนต์ชัย  มั่นวศิน) 

 ผู้อำนวยการโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ข้อมูลพื้นฐาน 

1.1. โรงเรียนสุคนธีรวิทย์     รหัสโรงเรียน  1173100047    
   เลขที ่ 304 หมู่ 8 ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน   โทรศัพท์ 034-325-782 ,034-325-783 , 034-325-784   โทรสาร 034-325-785   
E-mail: sukhon@sukhon.ac.th website: www.sukhon.ac.th ได้รับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2545 
เปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียน 2,464 คนและบุคลากรโรงเรียน 132 คน 
 

            ลักษณะผู้รับใบอนุญาต  
        บุคคลธรรมดา   

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

ประเภทโรงเรียน 
        ประเภทโรงเรียนในระบบ 

   สามัญศึกษา 
   การกุศลของวัด 
   การศึกษาพิเศษ 
   การศึกษาสงเคราะห์ 
   ในพระราชูปถัมภ์ 
   สามัญปกติ 
   อิสลามควบคู่สามัญ  
การจัดการเรียนการสอน 

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

 
     
 

 

 

 

 

http://www.sukhon.ac.th/
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1.2 จำนวนห้องเรียน/ผู้เรียนจำแนกตามระดับที่เปิดสอน  

ระดับที่เปิดสอน 
จำนวน

ห้องเรียน 

จำนวนผู้เรียน จำนวนผู้เรียนที่มี
ความต้องการ

พิเศษ 
รวมจำนวน

ผู้เรียน ห้องปกติ EP 

ปกต ิ EP ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
เตรียมอนุบาล 2 - 25 22 - - - - 47 
ระดับก่อนประถมศึกษา          
อนุบาลปีที ่1 3 - 40 46 - - - - 86 
อนุบาลปีที ่2 4 - 49 45 - - - - 94 
อนุบาลปีที ่3 4 - 55 59 - - - - 114 

รวม 11 - 144 150 - - - - 294 
ระดับประถมศึกษา          
ประถมศึกษาปีที่ 1 4 - 74 59 - - - - 133 
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 - 95 68 - - - - 163 
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 - 86 61 - - - - 147 
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 - 69 79 - - - - 148 
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 - 77 59 - - - - 136 
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 - 84 58 - - - - 142 

รวม 24 - 485 384 - - - - 869 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น          
มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 - 112 114 - - - - 226 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 - 122 121 - - - - 243 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 6 - 118 114 - - - - 232 

รวม 18 - 352 349 - - - - 701 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย          
มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 - 93 112 - - - - 205 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 - 86 92 - - - - 178 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 - 76 94 - - - - 170 

รวม 12 - 255 298 - - - - 553 
รวมทั้งสิ้น 67 - 1,261 1,203 - - - - 2,464 
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1.3  จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา   
  1.3.1 สรุปจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตำแหน่ง  
 

ประเภท/ตำแหน่ง 
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวม 
ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

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

รวม - 2 4 1 7 
2. ผู้สอนการศึกษาปฐมวัย      

- ครูบรรจ ุ - 26 - - 26 
- ครูต่างชาต ิ - 2 - - 2 

รวม - 28 - - 28 
3. ผู้สอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      
ระดับประถมศึกษา      

- ครูบรรจ ุ - 44 - - 44 
- ครูต่างชาต ิ - 4 - - 4 

ระดับมัธยมศึกษา      
- ครูบรรจ ุ - 36 5 - 41 
- ครูต่างชาติ  - 6 - - 6 

รวม - 90 5 - 95 
4. บุคลากรทางการศึกษา      

- เจ้าหน้าท่ี - 2 - - 2 
รวมท้ังสิ้น - 122 9 1 132 

 

สรุปอัตราส่วน 
 ระดับปฐมวัย 

จำนวนผู้เรียนต่อครู    11 : 1 
จำนวนผู้เรียนต่อห้อง  27 : 1 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ระดับประถมศึกษา 

จำนวนผู้เรียนต่อครู    19 : 1 
จำนวนผู้เรียนต่อห้อง  37 : 1 

  ระดับมัธยมศึกษา 

จำนวนผู้เรียนต่อครู    27 : 1 
จำนวนผู้เรียนต่อห้อง  42 : 1 
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  1.3.2  สรุปจำนวนครูผู้สอน จำแนกตามระดับและกลุ่มสาระการเรียนรู ้
   กรณีที่ 1  ครูสอนหลายระดับชั้นให้กรอกข้อมูลในระดับท่ีมีจำนวนช่ัวโมงสอนมากท่ีสดุ 
   กรณีที่ 2  ครูที่จบวิชาเอกการประถมศึกษาถือว่าตรงเอกสามารถสอนได้ในทุกวิชา ในระดับประถมศึกษา 

ระดับ/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวนครูผู้สอน 

ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
ตรงเอก ไม่ตรงเอก ตรงเอก  ไม่ตรงเอก ตรงเอก ไม่ตรงเอก 

ปฐมวัย 27 - - - - - 
ภาษาไทย - - 7 - 6 - 
คณิตศาสตร์ - - 8 - 8 - 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 9 - 10 - 
สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม - - 5 - 4 - 
สุขศึกษาและพลศึกษา - - 6 - 5 - 
ศิลปะและนาฏศิลป์ - - 4 - 4 - 
การงานอาชีพ - - 2 - 2 - 
ภาษาต่างประเทศ - - 5 - 8 - 

รวม 27 - 46 - 47 - 
  
           1.3.3  สรุปจำนวนครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
จำนวนครูผู้สอน 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

  กิจกรรมนักเรียน   
- ลูกเสือ 23 22 
- เนตรนารี 23 22 
- ยุวกาชาด - - 
- ผู้บำเพ็ญประโยชน์ - - 
- รักษาดินแดน (ร.ด.) - 1 
- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 49 41 
- อ่ืนๆ...ให้ระบุ - - 

   กิจกรรมแนะแนว 24 30 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 24 30 
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 1.3.4   สรุปจำนวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ 
ลูกเสือ/เนตรนาร ี

/ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 
จำนวน

ผู้บังคับบัญชา 

จำนวนวุฒิทางลูกเสือ การจัดต้ังกองลูกเสือ 

มีวุฒิ ไม่มีวุฒิ จัดต้ัง ไม่จัดต้ัง 

ลูกเสือ เนตรนารี สำรอง 45 44 1   
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ  20 20 -   
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 38 37 1   
ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ - - - - - 
ยุวกาชาด - - - - - 
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ - - - - - 

รวม 103 101 2 - - 
 
1.3.5  สรุปจำนวนครูที่ทำหน้าที่คัดกรอง  และนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
                 (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนร่วม)  

จำนวนครูที่ทำหน้าที่คัดกรอง 
จำนวนนักเรียนที่มีความ

ต้องการพิเศษ 
ครูที่ไดร้ับการขึ้นทะเบียน 

เป็นผู้คัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ 
ครูที่มีวุฒิทางการศึกษา

พิเศษ 
ทั้งหมด 

ขึ้น
ทะเบียน 

ไม่ขึ้น
ทะเบียน 

- - - - - - 

  
1.3.6  สรุปจำนวนครูที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม 

 
ปี พ.ศ. 

 
หน่วยงานที่เข้ารับการอบรม 

จำนวนครูที่เข้ารับ 
การอบรม 

ปี 2562 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 2 คน 
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 2.ข้อมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ปรัชญา คุณธรรมนำวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม  น้อมนำพอเพียง 

วิสัยทัศน์         โรงเรียนสุคนธีรวิทย์มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและทักษะที่จำเป็น
แห่งศตวรรษท่ี 21 เป็นคนดี มีพลานามัย บริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การมีส่วน
ร่วมครูเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

พันธกิจ 1.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
3.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
7.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
8.ส่งเสริมให้ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
9.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางกายและจิตสังคม 
10.ส่งเสริมให้โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่โรงเรียนกำหนดและมีระบบบริหาร 
จัดการที่มีคุณภาพ 
11.ส่งเสริมให้โรงเรียนมีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
12.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
13.พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
14.ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
15.ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 
16.ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
17.ส่งเสริมให้ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
18.ส่งเสริมให้โรงเรียนมีอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่โดดเด่น 
19.ส่งเสริมให้โรงเรียน มีการจัดโครงการพิเศษ สนองต่อนโยบายการปฏิรูปการศึกษา    
ในศตวรรษท่ี 21 น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
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เป้าหมาย 1.ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
2.ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย   
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
3.ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4.ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5.ผู้เรียนร้อยละ 90 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6.ผู้เรียนร้อยละ 90 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
7.ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
8.ผู้เรียนร้อยละ 90 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
9.ผู้เรียนร้อยละ 90 มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
10.โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจที่กำหนดอย่างชัดเจนและมีระบบบริหารจัดการ 
ที่มีคุณภาพระดับยอดเยี่ยม 
11โรงเรียนมีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร   
สถานศึกษาระดับยอดเยี่ยม 
12.ครูร้อยละ 90 ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับยอดเยี่ยม 
13.โรงเรียนมีการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
ระดับยอดเยี่ยม 
14.โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้  
ระดับยอดเยี่ยม 
15.ครูร้อยละ 90 มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไป  
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
16.ครูร้อยละ 90 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
17.ครูร้อยละ 90 มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
18.โรงเรียนมีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่โดดเด่น ระดับดีเยี่ยม 
19.โรงเรียนมีการจัดโครงการพิเศษ สนองต่อนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาระดับยอดเยี่ยม 
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ยุทธศาสตร์ 

หรือกลยุทธ์ 

ปฐมวัย 

 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพนักเรียน  เพ่ือปลูกฝังลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
กลยุทธ์ที่ 3  สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น 
กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์ 
ขั้นพื้นฐาน 

กลยุทธ์ที่ 1  : พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น                  
กลยุทธ์ที่ 2  : พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามท่ีโรงเรียนกำหนด 
กลยุทธ์ที่ 3  : พัฒนากระบวนการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี     

      ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
กลยุทธ์ที่ 4  : พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
กลยุทธ์ที่ 5  : ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนให้โดดเด่น 
กลยุทธ์ที่ 6  : ส่งเสริมนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และน้อมนำ   
                 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

เอกลักษณ์ ปฐมวัย จัดการศึกษาเด่น   เน้นคุณภาพผู้เรียน 

เอกลักษณ์ ขั้นพื้นฐาน วิชาการเด่น  เน้นคุณภาพผู้เรียน 

อัตลักษณ์ ปฐมวัย ไหว้สวย   รู้หน้าที ่

อัตลักษณ์ ขั้นพื้นฐาน ลูกสุคน เป็นคนดี 
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3. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

สอดคล้องกับตัวช้ีวัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 
(อธืบาย) 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 
(อธืบาย) 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาคุณภาพ

ผู้เรยีน 
เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ 
ทางวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.โครงการ
ส่งเสริม 
รักการอ่าน 

80 ดีเลิศ 84.32  ดีเลิศ มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรยีน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
หลักสตูร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 

9.การส่งเสริมทักษะ
การอ่าน เขียน
ภาษาไทย 
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการเรียนรู้ภาษาอ่ืน 

2.โครงการ
เปิดโลกกว้าง
ทาง
คณิตศาสตร์                      
 

80 ดีเลิศ 91.96 ยอดเยี่ยม 
 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรยีน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
หลักสตูร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 

3.การจัดการเรียน 
การสอนที่ส่งเสรมิ 
การคิดวิเคราะห ์
ด้วยวิธีการ  
Active Learning  
 

3.โครงการ
ส่งเสริม
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลย ี

 

80 ดีเลิศ 85.00 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรยีน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
หลักสตูร  
การเรยีนการ
สอน การวัด 
และประเมินผล 

3.การจัดการเรียน 
การสอนที่ส่งเสรมิ 
การคิดวิเคราะห ์
ด้วยวิธีการ  
Active Learning 
 

6.การจัดการเรียนรู ้
ด้วย STEM Education 

4.โครงการ
ส่งเสริมวัน
สำคัญของ
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้  
 

80 ดีเลิศ 96.30 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรยีน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
การจัด
การศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน 
 

2.การจัดการเรียนรู ้
เพื่อสร้างทักษะพื้นฐาน
ที่เช่ือมโยงสู่การสร้าง
อาชีพและการมีงานทำ 
 
9.การส่งเสริมทักษะ 
การอ่าน เขียน
ภาษาไทย เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้
ภาษาอื่น 
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ยุทธศาสตร์ตาม

แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ สช. 

 

สอดคล้องกับตัวช้ีวัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ
(อธิบาย 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ
(อธิบาย 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาคุณภาพ

ผู้เรยีน 
เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ 
ทางวิชาการ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.โครงการ
หนึ่ง
นวัตกรรม
หนึ่ง
ห้องเรียน  
 

80 ดีเลิศ 100 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรยีน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
การพัฒนา
หลักสตูร  
การเรยีนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 
 

2.การจัดการเรียนรู ้
เพื่อสร้างทักษะ
พื้นฐานท่ีเชื่อมโยง 
สู่การสร้างอาชีพ 
และการมีงานทำ 
 

3.การจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการคิด
วิเคราะหด์้วยวิธีการ 
Active Learning 

6.โครงการ
ส่งเสริม 
การใช้สื่อ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพ่ือ
การศึกษา 

80 ดีเลิศ 96.96 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรยีน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ 
การจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
เอกชน 

การใช้ดิจิทัล
แพลตฟอร์ม 
เพื่อการเรยีนรู ้
หรือสรา้งอาชีพ 

7.โครงการ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ ์
ทางวิชาการ
ของผู้เรียน 
 

80 ดีเลิศ 98.57 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรยีน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนา
หลักสตูร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 

3. การจัดการเรียน
การสอนที่ส่งเสรมิ 
การคิดวิเคราะห ์
ด้วยวิธีการ  
Active Learning  
 

9. การส่งเสริมทักษะ
การอ่าน เขียน
ภาษาไทย เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้
ภาษาอื่น 

8.โครงการ
ส่งเสริม 
การเรียนรู้ 
ภาษาสู่
สากล                         

80 ดีเลิศ 84.24 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรยีน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน 

3. การจัดการเรียน
การสอนที่ส่งเสรมิ 
การคิดวิเคราะห ์
ด้วยวิธีการ  
Active Learning  
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ยุทธศาสตร์ตาม

แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ สช. 

 

สอดคล้องกับตัวช้ีวัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ
(อธิบาย 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ
(อธิบาย 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        
ยุทธศาสตร์ ที ่2    
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีนให้มี
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์
 

1.โครงการ
ส่งเสริม 
การรักษ์
สิ่งแวดล้อม
และการใช้
ทรัพยากร
อย่างประหยัด             

80 
 

ดีเลิศ 95.00 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรยีน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนา
หลักสตูร  
การเรยีนการ
สอน การวัด 
และประเมินผล 

1. การปลูกฝังความ 
มีระเบยีบวินัย ทัศนคติ
ที่ถูกต้องผ่าน
กระบวนการลูกเสือ 
เนตรนารี ยุวกาชาด 

2.โครงการ 
สธว. สะอาด
ตลอดวัน 
 

80 ดีเลิศ 96.60 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรยีน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนา
หลักสตูร  
การเรยีนการ
สอนการวัด 
และประเมินผล 

1. การปลูกฝังความ 
มีระเบยีบวินัย ทัศนคติ
ที่ถูกต้องผ่าน
กระบวนการลูกเสือ 
เนตรนารี ยุวกาชาด 

3.โครงการ
ส่งเสริม
วัฒนธรรม
ประเพณีไทย 
 

80 ดีเลิศ 100 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรยีน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนา
หลักสตูร  
การเรยีนการ
สอนการวัด 
และประเมินผล 

1. การปลูกฝังความ 
มีระเบยีบวินัย ทัศนคติ
ที่ถูกต้องผ่าน
กระบวนการลูกเสือ 
เนตรนารี ยุวกาชาด 

4.โครงการ
ส่งเสริมพระ 
พุทธศาสนา 
 

80 ดีเลิศ 90.40 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรยีน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนา
หลักสตูร  
การเรยีนการ
สอนการวัด 
และประเมินผล 

1. การปลูกฝังความ 
มีระเบยีบวินัย ทัศนคติ
ที่ถูกต้องผ่าน
กระบวนการลูกเสือ 
เนตรนารี ยุวกาชาด 

5.โครงการ
ส่งเสริมความ
กตัญญูกตเวท ี

80 ดีเลิศ 98.98 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรยีน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนา
หลักสตูร  
การเรยีนการ
สอนการวัด 
และประเมินผล 

1. การปลูกฝังความ 
มีระเบยีบวินัย ทัศนคติ
ที่ถูกต้องผ่าน
กระบวนการลูกเสือ 
เนตรนารี ยุวกาชาด 
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ยุทธศาสตร์ตาม

แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ สช. 

 

สอดคล้องกับตัวช้ีวัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ
(อธิบาย 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ
(อธิบาย 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        
ยุทธศาสตร์ ที ่2    
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีนให้มี
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์

6.โครงการ
ส่งเสริม
ประชาธิปไตย
ในโรงเรียน      
 

80 ดีเลิศ 87.40 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรยีน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนา
หลักสตูร  
การเรยีนการ
สอนการวัด 
และประเมินผล 

1. การปลูกฝังความ 
มีระเบยีบวินัย 
ทัศนคติที่ถูกต้อง 
ผ่านกระบวนการ
ลูกเสือ เนตรนารี  
ยุวกาชาด 

7.โครงการ
เสริมสร้างวินัย
และทักษะชีวิต
ด้วยกิจกรรม
ลูกเสือ - เนตร
นารี 

80 ดีเลิศ 90.40 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรยีน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนา
หลักสตูร  
การเรยีนการ
สอนการวัด 
และประเมินผล 

1. การปลูกฝังความ 
มีระเบยีบวินัย 
ทัศนคติที่ถูกต้อง 
ผ่านกระบวนการ
ลูกเสือ เนตรนาร ี
 ยุวกาชาด 

8.โครงการ
สุขภาพดี   
ชีวีสดใส 
 

80 ดีเลิศ 90.60 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรยีน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนา
หลักสตูร 
การเรยีนการ
สอนการวัด 
และประเมินผล 

1. การปลูกฝังความ 
มีระเบยีบวินัย 
ทัศนคติที่ถูกต้อง 
ผ่านกระบวนการ
ลูกเสือ เนตรนาร ี
 ยุวกาชาด 

9.โครงการ
ต่อต้าน 
ยาเสพติด 
และโรคเอดส์ 
 

80 ดีเลิศ 100 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรยีน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมใน
การจัดและ
สนับสนุน
การศึกษา
เอกชน 

3. การจัดการเรียน
การสอนที่ส่งเสรมิ
การคิดวิเคราะห ์
ด้วยวิธีการ  
Active Learning 

 10.โครงการ
ห้องเรียนน่าอยู่ 

80 ดเีลิศ 84.70 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรยีน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การปฏิรปูระบบ
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา
เอกชน 

- 
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ยุทธศาสตร์ตาม

แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ สช. 

 

สอดคล้องกับตัวช้ีวัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ
(อธิบาย 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ
(อธิบาย 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        
ยุทธศาสตร์ ที ่2    
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีนให้มี
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์

11.โครงการ
นักเรียนดีศรี 
สุคนธีรวิทย ์   
 

80 
 

ดีเลิศ 96.80 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรยีน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนา
หลักสตูร  
การเรยีนการ
สอนการวัด 
และประเมินผล 

1. การปลูกฝังความ 
มีระเบยีบวินัย 
ทัศนคติที่ถูกต้อง 
ผ่านกระบวนการ
ลูกเสือ เนตรนารี  
ยุวกาชาด 

12.โครงการ
ความร่วมมือ
การต่อต้านการ
ใช้ยาเสพติด 
ในเด็กนักเรียน
(โครงการ 
D.A.R.E) 

80 ดีเลิศ 100 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรยีน 
 
มาตรฐานที ่4  
การสร้างอัต
ลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของ
โรงเรียน 
ที่โดดเด่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนา
หลักสตูร  
การเรยีนการ
สอนการวัด 
และประเมินผล 
 

1. การปลูกฝังความ 
มีระเบยีบวินัย 
ทัศนคติที่ถูกต้อง 
ผ่านกระบวนการ
ลูกเสือ เนตรนารี  
ยุวกาชาด 

13.โครงการ
มารยาทงาม
ตามแบบไทย 

80 ดีเลิศ 90.00 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรยีน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนา
หลักสตูร  
การเรยีนการ
สอนการวัด 
และประเมินผล 

1. การปลูกฝังความ 
มีระเบยีบวินัย 
ทัศนคติที่ถูกต้อง 
ผ่านกระบวนการ
ลูกเสือ เนตรนารี  
ยุวกาชาด 
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ยุทธศาสตร์ตาม

แผนฯของโรงเรียน โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จำนวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        
ยุทธศาสตร์ ที ่3    
พัฒนา
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการศึกษาของ
โรงเรียน ให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 

1.พัฒนา
ระบบการ
ประกัน
คุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา 

80 ดีเลิศ 100 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที ่2  
กระบวนการ
บริหารจดัการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนา
หลักสตูร  
การเรยีน 
การสอน  
การวัดและ
ประเมินผล 

- 

2.โครงการ
ส่งเสริม 
การมีส่วนร่วม 
  

80 ดเีลิศ 93.75 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที ่2  
กระบวนการ
บริหารจดัการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
การจัด
การศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน 

- 

3.โครงการ
จัดซ้ือจัดจ้าง
นมโรงเรียน 
 

80 ดเีลิศ 100 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที ่2  
กระบวนการ
บริหารจดัการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การปฏิรปู
ระบบ
ทรัพยากร 
เพื่อการศึกษา
เอกชน 

- 

4.โครงการ
นิเทศภายใน 
 

80 ดีเลิศ 90.00 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการ
บริหารจดัการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
การจัด
การศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน 

3. การจัดการเรียน
การสอนที่ส่งเสรมิ
การคิดวิเคราะห ์
ด้วยวิธีการ 
 Active Learning  

5.โครงการ
พัฒนาและ
จัดทำ
หลักสูตร
สถานศึกษา
ระดับขั้น
พ้ืนฐาน 
 

80 ดีเลิศ 100 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการ
บริหารจดัการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนา
หลักสตูร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 

2. การจัดการเรียนรู้
เพื่อสร้างทักษะ
พื้นฐานท่ีเชื่อมโยง 
สู่การสร้างอาชีพ 
และการมีงานทำ 
6. การจัดการ 
เรียนรูด้้วย  
STEM Education 
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ยุทธศาสตร์ตาม

แผนฯของโรงเรียน โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จำนวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        

ยุทธศาสตร์ ที่ 3    
พัฒนา
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการศึกษา
ของโรงเรียน 
ให้มี
ประสิทธิภาพ
และ
ประสิทธผิล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.โครงการ
พัฒนาครู
และบุคลากร 
 

80 ดีเลิศ 100 
 

ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการ
บริหารจัดการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
การจัด
การศึกษา 
ของโรงเรียน
เอกชน 

5. การพัฒนาคร ู
ให้มีความชำนาญ 
ในการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาคอมพิวเตอร์
(Coding) 

7.โครงการ
ส่งเสริม
ความ
ปลอดภัยใน
สถานศึกษา 

80 ดีเลิศ 100 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการ
บริหารจัดการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การส่งเสริม
การมีส่วนร่วม
ในการจัดและ
สนับสนุน
การศึกษา
เอกชน 

1. การปลูกฝังความ
มีระเบยีบวินัย 
ทัศนคติที่ถูกต้อง
ผ่านกระบวนการ
ลูกเสือ เนตรนาร ี
ยุวกาชาด 

8.โครงการ
บริการสื่อ
การสอน 
และสื่อ ICT 
 

80 ดีเลิศ 93.20 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการ
บริหารจัดการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา 
ของโรงเรียน
เอกชน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  
การพัฒนา
ระบบการ
บริหารจดัการ
ส่งเสริม
การศึกษา
เอกชน 

 
 
 
 

10. การใช้ดิจิทัล
แพลตฟอร์ม 
เพื่อการเรยีนรู ้
หรือสรา้งอาชีพ 
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ยุทธศาสตร์ตาม

แผนฯของโรงเรียน โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จำนวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        

9.โครงการ
น้อมนำทำ
ตามพ่อสอน
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

80 ดีเลิศ 83.48 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 4  
การสร้าง 
อัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์
ของโรงเรียน 
ที่โดดเด่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนา 
หลักสตูร  
การเรยีนการ 
สอน การวัด 
และประเมินผล 

2. การจัดการเรียนรู้
เพื่อสร้างทักษะ

พื้นฐาน 
ที่เช่ือมโยงสู ่

การสร้างอาชีพ 
และการมีงานทำ 

ยุทธศาสตร์ ที่ 4    
พัฒนา
กระบวนการ
จัดการเรียน
สอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

1.โครงการ
ส่งเสริมการ
จัดทำ
แผนการ
จัดการเรียนรู้
อย่างมือ
อาชีพ 

80 ดีเลิศ 98.87  ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนที ่
เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา 
หลักสตูร  
การเรยีน 
การสอน  
การวัด 
และประเมินผล 

3. การจัดการเรียน
การสอนที่ส่งเสรมิ
การคิดวิเคราะห ์

ด้วยวิธีการ  
Active Learning 

2.โครงการ
ผลิตสื่อการ
สอน 
 

 80 ดีเลิศ 88.76 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนที ่
เน้นผู้เรียน 
เป็นสำคญั 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน 

3. การจัดการเรียน
การสอนที่ส่งเสรมิ
การคิดวิเคราะห ์

ด้วยวิธีการ  
Active Learning 

3.โครงการ
ส่งเสริมการ
สร้างเครื่องมือ
ประเมินผู้เรียน
อย่างมืออาชีพ 
 

 80 ดีเลิศ 83.00 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนที ่
เน้นผู้เรียน 
เป็นสำคญั 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา 
หลักสตูร  
การเรยีนการ 
สอนการวัด 
และประเมินผล 

- 

4.โครงการ
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ใน
แหล่งเรียนรู้
และภูมิ
ปัญญาใน
ท้องถิ่น              

80 ดีเลิศ 84.60 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการ
บริหารจดัการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาหลัก 
สูตร การเรยีน 
การสอน การวดั
และประเมินผล 

2. การจัดการเรียนรู้
เพื่อสร้างทักษะ
พื้นฐาน 
ที่เช่ือมโยง สู่การ
สร้างอาชีพและการ
มีงานทำ 
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จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 

 สถานศึกษามีร่องรอยและหลักฐานครบถ้วนตามตัวชี้วัดตามท่ีสถานศึกษากำหนด สามารถดำเนินการตาม
จุดเน้นที่กำหนดไว้ว่าผู้้เรียนมีทักษะพ้ืนฐาน  เพ่ือการศึกษาต่อ มีแนวทางการดำเนินงานที่มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
แผนงานโครงการ เช่น โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา  โครงการเทคโนโลยีหุ่นยนต์และวิทยาการคำนวณ 
โครงการการจัดการเรียนการสอน Mini EP โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom และโครงการส่งเสริม
ดิจิตอลแพลตฟอร์ม เพ่ือการเรียนรู้ส่งผลให้ผู้้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2560 - 2563 โดยรักษา
คุณภาพการพัฒนาตามกระบวนการPDCA มีนวัตกรรม คือ สิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์ขั้นพื้นฐาน  มีการจัดการเรียนรู้ โดยใช ้
Robotics ทักษะหุ่นยนต์ Coding ในทุกระดับชั้น ทำให้ผู้เรียนได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ World Robot 
Olympiad รางวัล FIRST LEGO League Challenge อันดับที่ 11 ของประเทศ  
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4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
4.1  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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

วิชา 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน 
นักเรียน    
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลีย่
ระดับ 

ประเทศ       
ปี 2563 

คะแนนเฉลีย่ผลการ
ทดสอบ (O-NET) ผลต่าง 

คะแนนเฉลี่ย 
(4) 

ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

แปลผล 
พัฒนาการเทียบกับ

ร้อยละ 3 
(6) 

2561 
(1) 

2562 
(2) 

2563 
(3) 

คณิตศาสตร ์ 121 118 29.99 67.82 54.49 42.03 -12.46 -22.87 ไม่มีพัฒนาการ 
วิทยาศาสตร ์ 121 118 38.78 61.15 59.74 51.90 -7.84 -13.12 ไม่มีพัฒนาการ 

ภาษาไทย 121 118 56.20 74.80 65.59 68.34 2.75 4.19 มีพัฒนาการ 
ภาษาอังกฤษ 121 118 43.55 69.07 62.02 72.14 10.12 16.32 มีพัฒนาการ 

  

   เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

วิชา 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน
นักเรียน   
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลีย่
ระดับ 

ประเทศ       
ปี 2563 

คะแนนเฉลีย่ผลการ
ทดสอบ (O-NET) ผลต่าง 

คะแนนเฉลี่ย 
(4) 

ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

แปลผล 
พัฒนาการเทียบกับ

ร้อยละ 3 
(6) 

2561 
(1) 

2562 
(2) 

2563 
(3) 

คณิตศาสตร ์ 210 210 25.46 56.91 52.71 39.22 -13.22 -25.08 ไม่มีพัฒนาการ 
วิทยาศาสตร ์ 210 210 29.89 49.27 42.09 37.36 -4.73 -11.23 ไม่มีพัฒนาการ 

ภาษาไทย 210 210 54.29 72.89 69.86 64.64 -5.22 -7.47 ไม่มีพัฒนาการ 
ภาษาอังกฤษ 210 210 34.38 43.67 55.43 53.79 -1.64 -2.96 ไม่มีพัฒนาการ 

   
เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

วิชา 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน
นักเรียน   
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลีย่
ระดับ 

ประเทศ       
 ปี 2563 

คะแนนเฉลีย่ผลการ
ทดสอบ (O-NET) ผลต่าง 

คะแนนเฉลี่ย 
(4) 

ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

แปลผล 
พัฒนาการเทียบกับ

ร้อยละ 3 
(6) 

2561 
(1) 

2562 
(2) 

2563 
(3) 

คณิตศาสตร ์ 170 170 26.04 51.53 41.06 39.98 -1.08 -2.63 ไม่มีพัฒนาการ 
วิทยาศาสตร ์ 170 170 32.68 41.13 40.71 48.49 7.78 19.11 มีพัฒนาการ 

ภาษาไทย 170 170 44.36 63.07 55.68 59.25 3.57 6.41 มีพัฒนาการ 
ภาษาอังกฤษ 170 170 29.94 52.11 45.23 47.01 1.78 3.93 มีพัฒนาการ 
สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

170 170 35.93 41.29 42.88 41.58 -1.30 -3.03 ไม่มีพัฒนาการ 

  



25 

 

 

 

จำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป   
 ระดับประถมศึกษา 

 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/
รายวิชา 

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

 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
นักเรียนที่
มีผลระดบั 
3 ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
นักเรียนที่
มีผลระดบั 
3 ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
นักเรียนที่
มีผลระดบั 
3 ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
นักเรียนที่
มีผลระดบั 
3 ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
นักเรียนที่มี
ผลระดบั 3 

ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
นักเรียนที่มี
ผลระดบั 3 

ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

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

คณิตศาสตร์ 266 266 100 326 326 100 294 294 100 296 296 100 272 272 100 184 184 100 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

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

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

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

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

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

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

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

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

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

 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/รายวิชา 

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

จำนวน
นักเรียน 

จำนวนนักเรียน 
ท่ีมีผลระดบั  

3 ขึ้นไป 
ร้อยละ จำนวน

นักเรียน 

จำนวนนักเรียน 
ท่ีมีผลระดบั  

3 ขึ้นไป 
ร้อยละ จำนวน

นักเรียน 

จำนวนนักเรียน 
ท่ีมีผลระดบั 
 3 ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ภาษาไทย 226 196 86.72 243 238 97.94 232 208 89.65 
คณิตศาสตร ์ 226 186 82.30 243 208 85.59 232 211 90.94 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 226 200 88.49 243 232 95.47 232 212 91.37 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 226 226 100 243 243 100 232 232 100 
สุขศึกษาและพลศึกษา 226 226 100 243 243 100 232 232 100 
ประวัติศาสตร ์ 226 210 92.92 243 232 95.47 232 222 95.68 
ศิลปะ 226 226 100 243 243 100 232 232 100 
การงานอาชีพ 226 226 100 243 243 100 232 232 100 
ภาษาต่างประเทศ 226 218 96.46 243 237 97.39 232 221 95.25 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/รายวิชา 

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

จำนวน
นักเรียน 

จำนวนนักเรียน
ท่ีมีผลระดบั 
 3 ขึ้นไป 

ร้อยละ จำนวน
นักเรียน 

จำนวนนักเรียน 
ท่ีมีผลระดบั 
 3 ขึ้นไป 

ร้อยละ จำนวน
นักเรียน 

จำนวนนักเรียน 
ท่ีมีผลระดบั 
 3 ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ภาษาไทย 205 205 100 178 178 100 170 170 100 
คณิตศาสตร ์ 205 201 98.04 178 177 99.43 170 170 100 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 205 201 98.04 178 176 98.87 170 170 100 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 205 204 99.51 178 178 100 170 170 100 
สุขศึกษาและพลศึกษา 205 205 100 178 178 100 170 170 100 
ประวัติศาสตร ์ 205 205 100 178 178 100 - - - 
ศิลปะ 205 205 100 178 178 100 170 170 100 
การงานอาชีพ - - - - - - 170 170 100 
ภาษาต่างประเทศ 205 195 95.12 178 173 97.19 170 157 92.35 
 

ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  
 เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

สมรรถนะ 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน
นักเรียน 
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ 

ประเทศ 
ปี 2563 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบสมรรถนะ ผลต่าง 

คะแนนเฉลี่ย 
(4) 

ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

แปลผล 
พัฒนาการเทียบ

กับร้อยละ 3 
(6) 

2561 
(1) 

2562 
(2) 

2563 
(3) 

ด้านภาษา
(Literacy) 

   77.07 66.68 59.54    

ด้านคำนวณ 
(Numeracy) 

   72.77 66.20 62.70    

ด้านเหตผุล 
(reasoning) 

   66.60      

  

หมายเหตุ : จากสถานการณ์ Covid-19 ส่งผลให้ต้องปิดสถานศึกษาตามมาตรการป้องกันโรค ส่งผลให้นักเรียนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 147 คน ไม่ได้ร่วมทดสอบความสามารถ (National Test : NT) ในปีการศึกษา 
2563 

จึงประสานกับต้นสังกัดขอข้อสอบ NT มาดำเนินการจัดสอบภายหลัง โดยทางโรงเรียนได้รับเฉลยมาตรวจ  
 สรุปผลการทดสอบระดับโรงเรียน ดังนี้ นักเรียนที่เข้าสอบNT จำนวน 147 คน  ด้านคณิตศาสตร์ คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 62.70   ด้านภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 59.54   รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
61.12 แจ้งผลการทดสอบเป็นรายบุคคลให้ผู้ปกครองรับทราบและนำผลจากการทดสอบมาปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนของคุณครูต่อไป 
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ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
     เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ความสามารถ 
ด้านการอ่าน 

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน
นักเรียน 
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย   
ระดับ     

ประเทศ       
ปี 2563 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ      ด้านการอ่าน ผลต่าง 

คะแนนเฉลี่ย 
(4) 

ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

แปลผล 
พัฒนาการเทียบ

กับร้อยละ 3 
(6) 

2561 
(1) 

2562 
(2) 

2563 
(3) 

อ่านรู้เรื่อง 133 133 71.86 80.31 88.58 75.00 -13.58 -15.33 ไม่มีพัฒนาการ 
อ่านออกเสียง 133 133 74.14 83.77 88.99 86.67 -2.32 -2.60 ไม่มีพัฒนาการ 

 

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

วิชา 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน
นักเรียน   
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ 

ประเทศ       
ปี 2563 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ I-NET ผลต่าง 

คะแนนเฉลี่ย 
(4) 

ร้อยละของ
คะแนน
เฉลี่ย 
(5) 

แปลผล 
พัฒนาการเทียบ

กับร้อยละ 3 
(6) 

2561 
(1) 

2562 
(2) 

2563 
(3) 

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

 

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนกลาง 

วิชา 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน
นักเรียน   
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ 

ประเทศ       
ปี 2563 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ I-NET ผลต่าง 

คะแนนเฉลี่ย 
(4) 

ร้อยละของ
คะแนน
เฉลี่ย 
(5) 

แปลผล 
พัฒนาการเทียบ

กับร้อยละ 3 
(6) 

2561 
(1) 

2562 
(2) 

2563 
(3) 

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

วิชา 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน
นักเรียน   
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ 

ประเทศ       
ปี 2563 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ I-NET ผลต่าง 

คะแนนเฉลี่ย 
(4) 

ร้อยละของ
คะแนน
เฉลี่ย 
(5) 

แปลผล 
พัฒนาการเทียบ

กับร้อยละ 3 
(6) 

2561 
(1) 

2562 
(2) 

2563 
(3) 

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

 
ค่าประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษจากหน่วยงานทดสอบภาษาอังกฤษ ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  

ระดับ 
ชั้น 

จำนวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน
นักเรียน
ที่สอบ 

ระดับผลการทดสอบความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ (Common European 
Framework of Reference for Lan-

guages : CEFR)  

ผ่านการทดสอบอื่นๆ 
(TOEIC, IEFL, TOEFL เปรียบเทยีบตารางมาตรฐาน) 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 
ป.1 133 - - - - - - - - 
ป.2 163 - - - - - - - - 
ป.3 147 - - - - - - - - 
ป.4 148 - - - - - - - - 
ป.5 136 - - - - - - - - 
ป.6 142 - - - - - - - - 
ม.1 226 - - - - - - - - 
ม.2 243 - - - - - - - - 
ม.3 232 - - - - - - - - 
ม.4 205 - - - - - - - - 
ม.5 178 - - - - - - - - 
ม.6 170 - - - - - - - - 
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2.  นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Innovation /Best Practice ) 
 ชื่อ นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี มาตรฐานด้าน ระดับการศึกษา 

1. สถานศึกษาพอเพียง 
มฐ.1 คุณภาพผู้เรียน      
 มฐ.2กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มฐ.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ขั้นพ้ืนฐาน 

2. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
ระเบียบแถว 

 

มฐ.1 คุณภาพผู้เรียน       ขั้นพ้ืนฐาน 

3. การจัดการเรียนรู้  
STEM (หุ่นยนต์) 

 

มฐ.1 คุณภาพผู้เรียน       
 

ขั้นพ้ืนฐาน 
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6.  รางวัลที่สถานศึกษาได้รับ  
6.1  ปีการศึกษาปัจจุบัน 

ชื่อรางวัล ประเภท
รางวัล 

ระดับ หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

หมายเหตุ 

1.อัจฉริยภาพ วิทยาศาสตร์ ผ่านรอบ2 
27 เมษายน 2563 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

เหรียญทองแดง  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สถาบันส่งเสรมิการสอน
ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สสวท. 

 

2.การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ
ผ่านรอบ2 วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ชมเชย  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักพัฒนานวัตกรรม 
การจัดการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

3.การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ
ผ่านรอบ2 คณติศาสตร์ ประจำปี 2563
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ชมเชย  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักพัฒนานวัตกรรม 
การจัดการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

4.อัจฉริยภาพ คณิตศาสตร์ ผ่านรอบ2 
ประกาศ 19 มีนาคม 2564 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

ผ่านเข้าร่วม
โครงการใน

จำนวน 968 คน 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สถาบันส่งเสรมิการสอน
ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สสวท. 

 

5.การประกวดระเบียบแถว ลูกเสอื  
เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 
ในสถานการณ์การแพรร่ะบาด 
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ประเภท ลูกเสือสำรอง 

ชมเชย  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักการลูกเสือ 
ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียน สำนักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 

6.การประกวดระเบียบแถว ลูกเสอื  
เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 
ในสถานการณ์การแพรร่ะบาด 
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ประเภท เนตรนารี สามัญ 

ชมเชย  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักการลูกเสือ 
ยุวกาชาดและกิจการ

นักเรียน  
สำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ 

 

7.ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลศิการประกวด
บรรเลงดนตรีไทยศรทอง ชิงถ้วย
พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ ประเภท ขิมสาย ระดบัมัธยม 

รองชนะเลิศ
อันดับ 3 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

มูลนิธ ิ
หลวงประดิษฐไพเราะ 

(ศร ศิลปบรรเลง) 

 

8.การประกวดการจดักิจกรรม
ประชาธิปไตยในโรงเรียนโครงการ
สนับสนุนเงินรางวัลเพื่อส่งเสรมิการจัด
กิจกรรมของเครือข่ายผู้นำนัก
ประชาธิปไตยวุฒิสภาและภาคเีครอืข่าย
วุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ 2563 
 

ชมเชย  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 
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ชื่อรางวัล ประเภท
รางวัล 

ระดับ หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

หมายเหตุ 

9.การแข่งขันหุ่นยนต์ First Lego 
League (FLL2020) ชิงแชมป์ประเทศไทย 

รองชนะเลิศ
อันดับ1 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

บริษัท แกมมาโก ้

 (ประเทศไทย) 
 

10.งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน 
ประจำปี 2563 ณ จังหวัดสมุทรปราการ 
การแข่งขันคัดลายมือ สื่อภาษาไทย  
ประถมศึกษาปีท่ี 1 - 3 

เหรียญทอง  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 

11.งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน 
ประจำปี 2563 ณ จังหวัดสมุทรปราการ 
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
 Impromptu Speech ป.1-3 

เหรียญทอง  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 

12.งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน 
ประจำปี 2563 ณ จังหวัดสมุทรปราการ 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ์
ประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 

เหรียญทอง  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 

13.งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน 
ประจำปี 2563 ณ จังหวัดสมุทรปราการ 
การแข่งขันเล่านิทาน Story Telling 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 

เหรียญทอง  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 

14.งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน 
ประจำปี 2563 ณ จังหวัดสมุทรปราการ 
การแข่งขันสร้างสรรคผ์ลงาน โดยใช้GSP 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 

เหรียญทอง  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 

15.งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน 
ประจำปี 2563 ณ จังหวัดสมุทรปราการ 
การแข่งขันแกะสลักผลไม ้
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 

เหรียญทอง  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 

16.งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน 
ประจำปี 2563 ณ จังหวัดสมุทรปราการ 
การแข่งขันสวดมนต์แปล (บาลีแปลไทย) 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 

เหรียญทอง  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 

17.งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน 
ประจำปี 2563 ณ จังหวัดสมุทรปราการ 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ์
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 
 

เหรียญทอง  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
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ชื่อรางวัล ประเภท
รางวัล 

ระดับ หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

หมายเหตุ 

18.งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน 
ประจำปี 2563 ณ จังหวัดสมุทรปราการ 
การแข่งขันสร้างสรรคผ์ลงาน โดยใช้GSP 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 

เหรียญเงิน  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 

19.งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน 
ประจำปี 2563 ณ จังหวัดสมุทรปราการ 
การแข่งขันสร้างเกมส์จากคอมพิวเตอร ์
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 

เหรียญเงิน  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 

20.งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน 
ประจำปี 2563 ณ จังหวัดสมุทรปราการ 
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 

เหรียญทองแดง  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 

21.งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน 
ประจำปี 2563 ณ จังหวัดสมุทรปราการ 
การแข่งขันแอโรบิค  ม.1-3 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 

เหรียญทองแดง  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 

22.การแข่งขัน Yamaha Thailand  
Music Festival 2020  
(รอบชิงชนะเลิศ) ประเภท Electone 
Team Talent รุ่นอายุไมเ่กิน 9 ป ี

ดีเด่น  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สถาบันดนตร ี
YAMAHA 

 

23.การแข่งขัน Yamaha Thailand 
Music Festival 2020  
(รอบชิงชนะเลิศ) ประเภท Electone 
Team Talent รุ่นอายุไมเ่กิน 13 ปี 

รองชนะเลิศ
อันดับ2 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สถาบันดนตร ี
YAMAHA 

 

24.การแข่งขัน Yamaha Thailand 
Music Festival 2020  
(รอบชิงชนะเลิศ) ประเภท Electone 
Team Talent รุ่นอายุไมเ่กิน 19 ปี 

รองชนะเลิศ
อันดับ1 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สถาบันดนตร ี
YAMAHA 

 

25.การประกวดระเบยีบแถว ลูกเสือ  
เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 
ในสถานการณ์การแพรร่ะบาด 
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ประเภท ลูกเสือ  สามัญ 
 
 
 

ชมเชย  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

กลุ่มลูกเสือ  ยุวกาชาด
และกิจการนักเรยีน 
สำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดนครปฐม 
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ชื่อรางวัล ประเภท

รางวัล 

ระดับ หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 

หมายเหตุ 

26.การประกวดระเบยีบแถว ลูกเสือ  
เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 
ในสถานการณ์การแพรร่ะบาด 
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ประเภท ลูกเสือ  สามัญรุ่นใหญ ่

ชมเชย  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

กลุ่มลูกเสือ  ยุวกาชาด
และกิจการนักเรยีน 
สำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดนครปฐม 

 

27.การประกวดระเบยีบแถว ลูกเสือ  
เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 
ในสถานการณ์การแพรร่ะบาด 
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ประเภท เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ ่

ชมเชย  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

กลุ่มลูกเสือ  ยุวกาชาด
และกิจการนักเรยีน 
สำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดนครปฐม 

 

28.Cover Dance “KU-EDs Cover 
Dance Contest 2020 ครั้งท่ี 2 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รองชนะเลิศ
อันดับ3 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
วิทยาเขตกำแพงแสน 

 

29.การแข่งขันฟุตซอลแบ่งสาย ชนะเลิศ  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สนามฟุตซอล
สมุทรปราการ 

 
 

 
 

 ประเภท ระดับรางวัล / ชือ่รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

 
 
 

สถานศึกษา 
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์  

มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ทุกสาระ
การเรียนรู้ ระดับชั้นป.6 /ม.3 /ม.6โรงเรียนเดียวใน
จังหวัดนครปฐม  ที่ได้รับเกียรติบัตร ครบทั้ง 3 ระดับ  
ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

มอบ 29 ตุลาคม 2563 

มีผลการประเมินคุณภาพ NT ป.3 คะแนนเฉลี่ยอันดับ3 
ของจังหวัดนครปฐมและมีคุณภาพระดับดีเยี่ยม 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 
มอบ 16 มิถุนายน 2563 

คุณภาพระดับเหรียญทอง  
ผลทดสอบทางการศึกษา O-NET ชั้น ป.6 /ม.3 /ม.6 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 
มอบ 29 ตุลาคม 2563 
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 ประเภท ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

ผู้บริหาร 
นายมนต์ชัย  ม่ันวศิน 

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์  

  เป็นบุคคลผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ในฐานะกรรมการและเลขานุการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานดีเด่น 

กระทรวงศึกษาธิการและสมาคม 
การสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

แห่งประเทศไทย 
เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี2563 
ประเภท ผู้บริหาร 

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี2563 
ประเภท ผู้บริหาร 

สำนักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดนครปฐม 

ผู้บริหาร 
นายธนิต พณิชยกุล   

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 

เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี2563 
ประเภท ผู้บริหาร 

 
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

ครูผู้สอน 
นายบุญธรรม  ศรีคำนวณ  

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์    

เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี2563 
ประเภท ผู้สอน 

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

ครูผู้สอน 
นายศุภเกียรติ  วิริภิรมย์กูล 

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์    

เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี2563 
ประเภท ผู้สอน 

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

ครูผู้สอน 
นายจิรายุ  คุ้มถนอม 

 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์    

เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี2563 
ประเภท ผู้สอน 

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

ครูผู้สอน 
นายพรพจน์  พฤกษานันท์ 

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์    

TEACHER  LEADER  AWARD 2020 
หลักสูตรวิทยาการคำนวน 

TRUE CLICK LIFE  

นักเรียน 
เด็กชายธนภัทร  ธรรมเวช 

ประถมศึกษาปีท่ี 2/2 
  โรงเรียนสุคนธีรวิทย์    

รางวัล Silver Prize Winners (เหรียญเงิน) 

การประกวดศิลปะเด็ก นานาชาติ 
ประเทศญี่ปุ่น 
(The 26th Annual World Children’s Picture Contest) 

บริษัท เพนเทล 
 (ประเทศไทย) จำกัด 

นักเรียน 
นายชภูวศิษฎ์  มหายศนันท์ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6/3 

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์    

 
ลำดับที่ 1 สอวน.เคมี ค่าย 3 

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและ
พัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา  
ในพระอุปถัมภ์  สมเด็จพระเจ้า 
พ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
 กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
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6.2 ปีการศึกษาที่ผ่านมา (ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี) 
 

ชื่อรางวัล 
ปี พ.ศ..... 

ที่ได้รับรางวัล 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
หมายเหตุ 

1.  โรงเรียนรางวัลพระราชทาน - -  
2.  นักเรียนรางวัลพระราชทาน - -  
3.  โรงเรียนมาตรฐานสู่สากล  (มาตรฐาน สช.) - -  
3.  โรงเรียนคุณธรรม  (ระดับ สช. ระดับกระทรวง) - -  
4. โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2563 สำนักงานศึกษาธิการ 

จังหวัดนครปฐม 
 

 

7. ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแต่ละปี) 
ประเด็นตัวชี้วัด มี ไม่มี 

1. การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด   
2. การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานท่ีเชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำ   
3. การจัดการเรียนการสอนทีส่่งเสริมการคดิวิเคราะหด์้วยวิธีการ Active Learning   
4. การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกึทักษะการคิดแบบมีเหตผุลและเป็นข้ันตอน (Coding)   
5. การพัฒนาครูให้มีความชำนาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์(Coding)   
6. การจัดการเรียนรู้ด้วย STEM Education 

6.1 สถานศึกษามีการจดัการเรียนการสอนแบบ STEM  Education 
6.2 สถานศึกษามีนวัตกรรมจากการเรยีนรู้ตามแนวทาง STEM Education 

  

7. การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารและเพิ่มทักษะสำหรบัใช้ในการประกอบอาชีพ   
8. การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม)   
9. การส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรยีนรู้ภาษาอื่น   
10. การใช้ดิจิทัลแพลตฟอรม์เพื่อการเรยีนรู้หรือสรา้งอาชีพ   

 
8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ที่ผ่านมา 

รอบการประเมิน 
ระดับคุณภาพผลการประเมิน 

ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
รอบท่ี 2  (พ.ศ. 2549 – 2553) ดีมาก ดีมาก 
รอบท่ี 3  (พ.ศ. 2554 – 2558) ดีมาก ดีมาก 
รอบท่ี 4  (พ.ศ. 2559 – 2563) ด้านที่ 1 ดีเยี่ยม 

ด้านที่ 2 ดีมาก 
ด้านที่ 3 ดีมาก 

ด้านที่ 1 ดีเยี่ยม 
ด้านที่ 2 ดีเยี่ยม 
ด้านที่ 3 ดีเยี่ยม 
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9.  หน่วยงานภายนอกที่โรงเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
   สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแห่งประเทศไทย 
  สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

  สมาคมสหพันธ์โรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย 
  สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
  สมาคมประถมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
 สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
 สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
 สมาคมครูโรงเรียนเอกชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
 สมาคมโรงเรียนสอนภาษาจีน 
 สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย 
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ส่วนที่ 3  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน 
 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวนผู้เรียน (คน) 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่ 

ปฏิบตั ิ
ทั้งหมด 

ผ่าน
เกณฑ์ที่
กำหนด 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน        

1 มีความสามารถในการอ่าน การเขยีน  
การสื่อสาร และการคดิคำนวณ 

  80 2,123 2,088 98.35 ยอดเยี่ยม 

 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการอา่น 
ในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

    2,117 99.72  

 1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการเขยีน 
ในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

    2,017 92.25  

 1.3 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร 
ในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

    2,123 100  

 1.4 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการคิดคำนวณ 
ในแต่ละดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

    2,004 94.39  

2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

  80 2,123 2,123 100 ยอดเยี่ยม 

 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถ 
ในการคิดจำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง 
อย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

    2,123 100  

 2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  

    2,123 100  

 2.3 ร้อยละของผู้เรียนมีการแก้ปัญหา 
อย่างมีเหตุผล 

    2,123 100  

3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   80 2,123 2,123 100 ยอดเยี่ยม 

 3.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถ 
ในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งตัวเอง 
และการทำงานเป็นทีม 
 
 
 
 

 

    2,123 100  
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 3.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงองค์ความรู้
และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 
อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน 
ผลผลิต 

    2,123 100  

4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 

  80 2,123 2,123 100 ยอดเยี่ยม 

 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

    2,123 100  

 4.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพือ่พัฒนา
ตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้การสื่อสาร  
การทำงานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

    2,123 100  

5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

  80 2,123 2,123 100 ยอดเยี่ยม 

 5.1 ร้อยละของผู้เรียนบรรลุการเรียนรู ้
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

    2,123 100  

 5.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้
ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิม 

    2,123 100  

 5.3 ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผลการ
ทดสอบระดับชาติ หรอืผลการทดสอบอืน่ ๆ 

    2,123 100  

6 มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

  80 2,123 2,123 100 ยอดเยี่ยม 

 6.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทกัษะพืน้ฐาน 
และเจตคติที่ดีในการศึกษาต่อ  

    2,123 100  

 6.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทกัษะพืน้ฐาน 
และเจตคติที่ดีในการจัดการ การทำงานหรือ 
งานอาชีพ 

    2,123 100  

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน        

1 การมีคณุลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด 

  80 2,123 2,123 100 ยอดเยี่ยม 

 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผูท้ี่มีคุณธรรม 
จริยธรรม เคารพในกฎกติกา   

    2,123 100  

 1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีค่านิยมและจิตสำนึกตาม 
ที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกบักฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
 
 

    2,123 100  
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2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเปน็ไทย   80 2,123 2,123 100 ยอดเยี่ยม 

 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความภูมิใจในทอ้งถิ่น 
 เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  

    2,123 100  

2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทย 
รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

    2,123 100  

3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

  80 2,123 2,123 100 ยอดเยี่ยม 

 - ร้อยละของผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลในด้านเพศ วัย  เชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณ ี

    2,123 100  

4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม   80 2,123 2,123 100 ยอดเยี่ยม 

 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และแสดงออก 
อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวยั  

    2,123 100  

4.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกบัคนอื่น 
อย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขดัแย้ง 
กับผู้อื่น 

    2,123 100  

               สรุปผลการประเมิน     99.84 ยอดเยี่ยม 

จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ได้ดำเนินการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ  โดยใช้กระบวนการพัฒนาและมีผลการดำเนินงาน  

ของรายละเอียดมาตรฐานที่ 1 ดังนี้ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 

โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการที่สูงขึ้น  ให้มีความรู้ความก้าวหน้าทางการเรียนตาม

หลักสูตรของสถานศึกษาและมีความพร้อมในการศึกษาต่อ  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถทักษะในการอ่าน การเขียน 

การสื่อสารและการคิดคำนวณ  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้น  โดย

จัดโครงการส่งเสริมรักการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ กิจกรรมบันทึกการอ่าน กิจกรรมยอดนักอ่าน

กิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่อ่านหนังสือไม่ออก กิจกรรมชวนน้องอ่าน กิจกรรมห้องสมุดเปิดโลกแห่งการเรียนรู้   

กิจกรรมยุวบรรณารักษ์   กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ กิจกรรมฝึกทักษะคิดคำนวณ  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถใน

การอ่าน  การเขียนการสื่อสาร  และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดในแต่ละระดับชั้น  ผ่า นกิจกรรมที่ทาง

โรงเรียนได้จัดให้กับนักเรียนอย่างหลากหลาย  ทั้งการเรียนรู้จากทฤษฎีภายในห้องเรียนกับครูผู้สอนแต่ละรายวิชา  การลง

มือปฏิบัติจริงรายบุคคลและเป็นกลุ่มด้วยการค้นคว้า  จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  โดยมีครูประจำชั้น
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และครูผู้รับผิดชอบคอยให้คำแนะนำและคอยช่วยเหลือ  ครูได้คัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถในด้านการอ่านการเขียน  

การสื่อสารและการคิดคำนวณด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เพ่ือรับการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : 

RT) ของผู้เรียนเป็นการประเมิน ความสามารถของผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพ่ือวินิจฉัยความสามารถด้านการ

อ่าน (การอ่านออกเสียง และอ่านรู้เรื่อง) ของผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การวัดความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน

ระดับชาติ (National Test : NT) เนื่องจากนักเรียนได้เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบแต่ประสบปัญหาผู้ปกครองได้รับ

เชื้อCovid-19 ส่งผลให้สถานศึกษาต้องปิดตามมาตรการควบคุมโรค จึงประสานกับต้นสังกัดขอข้อสอบ NT มาดำเนินการจัด

สอบภายหลัง  โดยโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ได้รับเฉลยมาตรวจ  สรุปผลการทดสอบระดับโรงเรียน ดังนี้ นักเรียนที่เข้าสอบ NT 

จำนวน 147 คน ด้านคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ62.70 ด้านภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยร้อยละ59.54 รวมความสามารถ

ทั้ง 2 ด้าน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 61.12 แจ้งผลการทดสอบเป็นรายบุคคลให้ผู้ปกครองรับทราบและนำผลจากการทดสอบมา

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของคุณครูต่อไป 

 ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ  คิดใคร่ครวญไตร่ตรอง  พิจารณาอย่าง

รอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบและตัดสินใจ และมีความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา

อย่างมีเหตุผล  ทั้งจากการเรียนรู้ที่ครูจัดให้ภายในห้องเรียนและและการลงมือปฏิบัติด้านวิชาการ  โดยจัดโครงการ

ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ  กิจกรรมแข่งขันทักษะภายในโรงเรียนให้นักเรียนได้เรียนรู้และร่วมแข่งขันตามกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ต่างๆ  เพ่ือหาตัวแทนของนักเรียนที่ชนะเลิศในระดับต่างๆแล้วนำผลงานไปแสดงในงานวิชาการของโรงเรียนพร้อม

ทั้งมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศ  กิจกรรมแข่งขันทักษะภายนอกโรงเรียนมีน้อยมากเนื่องจาก   

สถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อ Covid-19  จึงได้จัดกิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ“New Normal”ในกลุ่มสาระการเรียนรู้

ต่างๆ ดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดนิทรรศการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ  กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์สำหรับผู้ที่เรียนช้า ชั้น ป.1 – 3  กิจกรรมสอนเสริมคณิตศาสตร์ให้กับผู้เรียนที่มี

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  กิจกรรมสอนเสริมคณิตศาสตร์ให้แก่ผู้เรียนชั้น ป.3 , ป.6 , ม.3 , ม.6 เพ่ือเตรียมสอบ

ระดับชาติ(O-NET)  กิจกรรม Math Market ของผู้เรียนชั้น ป.1–ม.6  กิจกรรมคณิตคิดในใจ   กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนทุกคนได้ทำโครงงานและสร้างนวัตกรรม  จาก

การทำโครงงานทำให้นักเรียนรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตัวเองและการทำงานเป็นทีมได้กิจกรรมสะเต็มศึกษาประถมศึกษา

ปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 และแสดงผลงานสร้างสรรค์หุ่นยนต์บังคับมือโดยนักเรียนแกนนำ กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติและค่ายภาษาอังกฤษในทุกระดับชั้น   กิจกรรมเรียนรู้

ภาษาจีน     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและถวายเทียนพรรษา 

กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร  กิจกรรมวันลอยกระทงนักเรียนและคุณครูร่วมทำกระทงประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติถวายวัด

ในพ้ืนที่  กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ    

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ กิจกรรมถวายราชสดุดี กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 



41 

 

 

 

รัชกาลที่ 10  กิจกรรมวันปิยมหาราช กิจกรรมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง รัชกาลที่ 9 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดแข่งขันฟุตซอลสี่เส้า สุคนธีรวิทย์คัพ ครั้งที่ 1 

ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลในรายการต่างๆ ตามมาตรการผ่อนปรนได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง ในด้านครู

ได้จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้จนเกิดองค์ความรู้ผ่านทฤษฎีก่อนการลงมือปฏิบัติ   นักเรียนสามารถรวบรวม

องค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและสมัครสอบในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

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

ทดสอบติดอันดับระดับชาติ พร้อมเกียรติบัตรรับรองผลการทดสอบ   นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร จากการสืบค้นข้อมูลจากการเรียนรู้แต่ละวิชาและการทำงานกลุ่ม  นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองและสังคมใน

ด้านการเรียนรู้การสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษออนไลน์กับชาวต่างชาติแบบตัวต่อตัวQQ ENGLISH โดยจัดโครงการบริการ

สื่อการสอนและสื่อ ICT ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างถูกต้องและรู้เท่าทัน มีการทำงานอย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม

กิจกรรมท่องไปในโลก Internet  กิจกรรมรู้เท่าทันการใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนรู้ การสร้างผลงานจากการใช้โปรแกรม

ตกแต่งต่างๆ  จนนักเรียนสามารถสร้างผลงานได้   

ส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาด้านความรู้  ความเข้าใจ และทักษะที่

จำเป็นตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด  มีผลการทดสอบระดับชาติตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน  

และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  โดยจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

RT กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT อีกทั้งยังได้จัดค่ายวิชาการให้กับนักเรียน

ระดับชั้น ประถมและมัธยมศึกษาตอนต้น  โดยได้คุณครูแต่ละกลุ่มสาระร่วมกันจัดฐานการเรียนรู้ต่างๆแบบบูรณาการ  

ร่วมกับหน่วยงาน สถาบัน และบริษัท ของรัฐบาลและเอกชน ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง

ทั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม  

สรุปผลจาการดำเนินงาน มาตรฐานที่  1  ข้อ 1.1  ส่งผลให้นักเรียน  ร้อยละ 98.35  มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 

ของนักเรียน  มีคุณภาพระดับยอดเยี่ยม     

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน 

     โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ได้ปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  

และมีจิตสำนึกท่ีดีตามท่ีโรงเรียนกำหนด  โดยจัดโครงการส่งเสริมการรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด

กิจกรรมประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้ กิจกรรมรณรงค์ประหยัดน้ำประหยัดไฟ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีค่านิยมและจิตสำนึกท่ีดีในการ

ร่วมใช้วัสดุเหลือใช้อย่างเห็นคุณค่า  มีค่านิยมและจิตสำนึกท่ีดีในการใช้น้ำ  ไฟ  อย่างประหยัด จัดโครงการ สธว. สะอาด

ตลอดวัน กิจกรรมทิ้งขยะลงถังกันเถอะ ไม่เลอะเทอะสะอาดตา กิจกรรมแยกกล่องลดขยะ  ส่งเสริมคุณลักษณะผู้เรียนมี

คุณธรรม จริยธรรมเคารพกติกาในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งตามที่โรงเรียนกำหนด ส่งเสริมการทิ้งขยะถูกที่และถูกถัง      

ครผูู้รับผิดชอบได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วม ด้วยการสาธิตการคัดแยกขยะประเภทต่างๆ ก่อนทิ้งลงถังท่ีกำหนดให้



42 

 

 

 

โดยมีสีและสัญลักษณ์ของแต่ละถังบอกชัดเจน  สร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นประโยชน์ของการคัดแยกขยะและ

สร้างมูลค่าเพ่ิม ฝึกให้นักเรียนรู้จักการทิ้งขยะให้ถูกที่และลงถัง  พร้อมทั้งคัดแยกขยะก่อนทิ้งทุกครั้ง  โดยมีทีมสภา

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และพ่ีทีมสภานักเรียนมัธยมศึกษาปีที่5-6  เป็นคณะกรรมสภานักเรียนและจิตอาสา  

คอยดูแลช่วยเหลือและเป็นแบบอย่างแก่น้อง ๆ  จนนักเรียนทุกคนสามารถทิ้งขยะและคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง  และ

นำขวดพลาสติกส่งขาย พร้อมทั้งกับนำมารีไซเคิลเป็นงานประดิษฐ์และประยุกต์กับโครงงานเป็นนวัตกรรมที่แปลกใหม่ 

 ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม

และประเพณี  รวมทั้งภูมิปัญญาไทย   จัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย กิจกรรมวันลอยกระทงประดิษฐ์

กระทงถวายวัด ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติโดยการทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีม  และมี

การประกวดกระทงของแต่ละระดับชั้น  ได้รับความร่วมมือจากอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม จัดวิทยากร

และปราชญ์ภูมิปัญญาในท้องถิน่มาร่วมทำกิจกรรมกับคณะครูและนักเรียน  เช่น เข็มกลัดดอกมะลิกระดาษย่น 

พวงกุญแจดอกทิวลิป  กระทงทอง  กะหรี่พัฟ  ที่รัดผมดอกทิวลิป  ตุ๊กตาผ้าไทย  ลูกชุบ  ล่าเตียง  เทียนเจล ถ่านดูด

กลิ่นรูปท๊อฟฟ่ี  ลูกชิ้นไก่ เทียนลอยน้ำจัดสวนในโหลแก้ววุ้นแฟนซี ข้าวเกรียบปากหม้อ   เป็นต้น ทำให้นักเรียนได้

เรียนรู้และลงมือปฏิบัติได้ถูกต้อง เกิดความภูมิใจและเห็นคุณค่าความเป็นไทยและมีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีไทยจากการร่วมกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ  แม่  ครูบาอาจารย์  และ

พระมหากษัตริย์  โดยจัดโครงการส่งเสริมความกตัญญูกตเวที  กิจกรรมวันไหว้ครู  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวัน

พ่อแห่งชาติ  กิจกรรมถวายพระพรวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาล ที่ 10  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  ทำให้นักเรียนทุกคน

ได้แสดงออกอย่างเหมาะสมตามวัย มีจิตสำนึกที่ดีในด้านความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ  แม่  ครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณ  

จัดโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา กิจกรรมตักบาตรทุกวันสำคัญ    กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร เพ่ือฝึกให้นักเรียนได้

เรียนรู้การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะมีข้อปฏิบัติที่เหมือนกัน  ฝึกความอดทนอดกลั้นและการมีสติ เพ่ือนำมาใช้ในการเรียน

และการดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน  สามารถปฏิบัติตนได้ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ  จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและ

ถวายเทียนพรรษา ครูมีการจัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนาให้นักเรียนได้เรียนรู้ และให้นักเรียนมีส่วน

ร่วมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ด้วยการร่วมกันนำเทียนมาบริจาคให้กับครูประจำชั้นเป็นผู้รวบรวมเพ่ือที่จะได้

นำมารวมกันเพ่ือหล่อต้นเทียนจำนำพรรษา ที่โรงเรียนได้จัดขึ้นก่อนนำไปถวาย ณ วัดเดชานุสรณ์ และวัดสรรเพชญ มี

การร่วมจัดรถขบวนแห่เทียนพรรษา นักเรียนเป็นนางรำและคณะตีกลองยาว โดยมีผู้ปกครองร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว  

จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  กิจกรรมปฏิบัติหน้าที่ของสภานักเรียน  กิจกรรมเลือกตั้งประธาน

นักเรียน   กิจกรรมเลือกหัวหน้าห้องเรียน  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้การใช้สิทธิเสรีภาพของตนเองตามวัย  รู้จักการ

ปฏิบัติตามกฎกติกาในการเลือกตั้ง  พร้อมทั้งยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนโดยไม่มีการทะเลาะวิวาท เป็นผู้นำผู้

ตามที่ดี  สามารถที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายระหว่างบุคคลในด้าน  เพศ  วัย  เชื้อชาติ  ศาสนา  

โดยมีพ่ีมัธยมคอยดูแลน้องๆ ช่วยคุณครูในการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันตามมาตรการที่โรงเรียนได้กำหนดไว้   



43 

 

 

 

 ส่งเสริมให้นักเรียนมีน้ำหนัก  ส่วนสูงตามเกณฑ์  มีการรักษาสุขภาพกาย ให้มีสุขภาพดีจากการออกกำลังกาย

เป็นประจำสม่ำเสมอ  โดยจัดโครงการสุขภาพดี  ชีวีสดใส  กิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลาย  กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์  กิจกรรม

ตรวจสุขภาพ-รับวัคซีน  กิจกรรมชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง  กิจกรรมห้องพยาบาล  กิจกรรมบูรณาการทดสอบสมรรถภาพ

ทางกาย  ครูได้ดำเนินการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงของนักเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ  2 ครั้ง  บันทึกผลไว้ในสมุดสุขภาพ  

นำผลมาพัฒนานักเรียนที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์และเกินเกณฑ์  ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนออกกำลังกายและเล่นกีฬา

ตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคของโรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลแบ่งสาย“วันเดียวจบ” ได้รางวัลรอง

ชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี  จากสนามฟุตซอลแพนด้า สมุทรปราการ  เป็นต้น โรงเรียนมีฝ่ายโภชนาการของโรงเรียน

ดูแลอาหารสำหรับนักเรียนเป็นประจำ  จัดอาหารกลางวันให้นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่  ปลูกฝังให้

นักเรียนรับประทานอาหารที่มีประโยชน์  ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลวิชัยเวช (อ้อมน้อย) มาให้คำแนะนำ

เกี่ยวกับการจัดโภชนาการด้านอาหาร ให้นักเรียนได้ดื่มนมเป็นประจำทุกวัน ครูประจำชั้นเป็นผู้ดูแลให้นักเรียนทุกคนได้

ดื่มนมครบทุกคนและสอนวิธีการพับกล่องนม นอกจากนี้แจกนมให้กับนักเรียนนำกลับไปดื่มที่บ้านในสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ต้องปิดและงดการจัดการเรียนการสอนแบบ On Site  

โดยจัดโครงการจัดซื้อจัดจ้างนมโรงเรียน  กิจกรรมสรรหาบริษัทนมโรงเรียนและตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียน  

สาธารณสุขอำเภอสามพราน ร่วมประชุมวางแผนกับคณะผู้บริหารโรงเรียนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19)  โรงพยาบาลวิชัยเวชตรวจสุขภาพประจำปี ป.1 - ม.6  ตรวจภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์

ให้กับนักเรียน ป.1 - ม.6 ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ม.1-ม.6 พร้อมรายงานสรุปผลการตรวจเป็นรูปเล่ม  โรงพยาบาล

มหาชัย 2 ฉีดวัคซีน ป.1-6 ในรายที่ไม่ได้รับวัคซีน MMR (หัด หัดเยอรมัน  คางทูม ) ป.6 ฉีดวัคซีน DT (คอตีบ 

บาดทะยัก) ป.5 นักเรียนหญิงฉีดวัคซีน HPV (มะเร็งปากมดลูก) ตามความสมัครใจของผู้ปกครองนักเรียน  หลังจากการ

ตรวจได้บันทึกผลการตรวจสุขภาพเป็นรายบุคคลส่งให้กับโรงเรียนเพ่ือแจ้งให้นักเรียนทุกคนได้ทราบ เทศบาลเมืองสาม

พรานฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงเพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออกในห้องเรียนและพ้ืนที่โดยรอบของโรงเรียน ครูประจำชั้นให้

ความรู้แก่นักเรียนทุกคน  เรื่องวิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออกและการกำจัดลูกน้ำยุงลาย  โดยมีเจ้าหน้าที่จาก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามพราน มาตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำกับนักเรียนแกนนำ  ในการสำรวจ

กําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมทั้งมอบทรายอะเบทไว้ให้ด้วย 

         จากการดำเนินงาน  ส่งผลให้นักเรียนระดับชั้น ป.1 - ม.6 ร้อยละ 100  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีพฤติกรรม

ที่แสดงออกด้านคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดีตามที่โรงเรียนกำหนดสูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดและ

แสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่น รักความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี  ภูมิปัญญาไทย  

ตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละบุคคล  สูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด   

สรุปผลจาการดำเนินงาน มาตรฐานที่ 1 ข้อ 1.2  ส่งผลให้นักเรียน ร้อยละ 100   

มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามเกณฑ์  มีคุณภาพระดับยอดเยี่ยม 
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     มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

ผลสำเร็จ(ข้อ) 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบตั ิ ไม่ปฏบิัต ิ

1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน   5 ยอดเยี่ยม 
 1.1กำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับบรบิทของสถานศึกษา  

ความต้องการของชุมชน ทอ้งถิ่น วัตถุประสงค์ของแผน 
การศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด 

    

 1.2 กำหนดวิสยัทัศน์ และพันธกจิ ที่สอดคล้อง เชื่อมโยง  กบัเป้าหมาย 
แผนยุทธศาสตร์ชาต ิแผนการศึกษาแหง่ชาติ 
 นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด 

    

 1.3 กำหนดเป้าหมาย วิสยัทัศน์ และพนัธกิจ ทันต่อ การเปลี่ยนแปลง
ของสังคม 

    

 1.4 นำเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจผ่านความเห็นชอบ       
จากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

    

 1.5 นำเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพร่  
ต่อสาธารณชน 

    

2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   5 ยอดเยี่ยม 

 2.1  มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาอย่างเป็นระบบ      
 2.2  มีการนำแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุง

พัฒนางานอยา่งต่อเนื่อง 
    

 2.3  มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน และระบบการนิเทศภายใน 

    

 2.4 สถานศึกษามีการนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา     
 2.5 สถานศึกษาให้บุคลากรและผู้ทีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ

วางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผดิชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
    

3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้าน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

  
5 ยอดเยี่ยม 

 3.1  บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

    

 3.2  บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนาหลักสูตร 
ตามความต้องการของผู้เรียน ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ชุมชน และท้องถิ่น 

    

 3.3  บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านเช่ือมโยงวถิีชีวิตจริง  

    

 3.4  กำหนดหลกัสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย  

    

 3.5  สถานศึกษามกีารปรับปรุง และพฒันาหลักสูตร 
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

ผลสำเร็จ(ข้อ) 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบตั ิ

ไม่ 
ปฏิบตั ิ

4 พัฒนาครูและบคุลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ   5 ยอดเยี่ยม 

 4.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญ 
ทางวิชาชีพ  

    

 4.2  จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ     
 4.3 นำชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาใช้ในการพัฒนางาน 

และการเรียนรู้ของผู้เรียน 
    

 4.4  มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร  
ท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

    

 4.5  ถอดบทเรียนเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการท่ีเป็นแบบอย่าง 
ท่ีดีท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

    

5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

  
5 ยอดเยี่ยม 

 5.1 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ และคำนึงถึงความปลอดภัย 

    

 5.2  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน ท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้ และคำนึงถึงความปลอดภัย 

    

 5.3  จัดสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เป็น
รายบุคคล และเป็นกลุ่ม 

    

 5.4  จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
และมีความปลอดภัย 

    

 5.5 จัดให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากการจัดสภาพแวดล้อมตาม
ศักยภาพของผู้เรียน 

    

6 จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุน         
  การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

  
5 ยอดเยี่ยม 

 6.1  ได้ศึกษาความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศ                
   ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

    

 6.2  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

    

 6.3  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

    

 6.4  ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริการจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

    

 6.5  ติดตามผลการใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถานศึกษาเพื่อใช้ในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 

    

สรุปผลการประเมิน 5 ยอดเยี่ยม 
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จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2  

                โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ได้มีกระบวนการบริหารและการจัดการ  และมีผลการดำเนินงาน  ดังนี้ 

       2.1  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

             โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ได้นำมาตรฐานตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ   มากำหนดเป็น
มาตรฐานในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  และเพ่ิมมาตรฐานของโรงเรียนอีกสองมาตรฐาน  ได้แก่   
มาตรฐานที่  4 ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ให้โดดเด่น  ตัวชี้วัดที่  4.1 ร้อยละผู้เรียนมี
คุณธรรม  จริยธรรม  และมีจิตสำนึกที่ดี  4.2 ร้อยละของผู้เรียนรู้หน้าที่มีระเบียบวินัย 4.3 ร้อยละของผู้เรียนแต่งกาย
ด้วยชุดนักเรียนและเครื่องแบบลูกเสือ ตามแบบฟอร์มของโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 4.4 ร้อยละของของผลสำเร็จของ
โครงการ/กิจกรรมที่สนองต่อปรัชญา  วิสัยทัศน์ของโรงเรียน  บรรลุผลตามที่กำหนดไว้ และมาตรฐานที่  5  ส่งเสริม
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่21  ตัวชี้วัดที่  5.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอพียง        
5.2 ร้อยละของผู้ เรียนรักษาสุขภาพของตนเองไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด   5.3 ร้อยละของผู้ เรียนร่วมรณรงค์ต่อ          
ต้านสิ่งเสพติด  5.4 ร้อยละของผลสำเร็จโครงการพิเศษสนองต่อนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่21  บรรลุผล
ตามท่ีกำหนดไว้  
             โรงเรียนจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามปี  มีการกำหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่าง
ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น  แผนปฏิบัติการประจำปี ได้รับ      
ความเห็นชอบ  จากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  กระบวนการจัดทำแผนทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดทำ  ได้แก่  
ผู้บริหาร  ครู  บุคลากร  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน   และผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับชุมชน  โดยได้นำข้าวสาร 
อาหารแห้ง ยารักษาโรคที่ได้รับจากการทำบุญตักบาตรโดยพระสงฆ์ 9 รูปมอบหมายให้โรงเรียนนำไปมอบให้กับ          
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid 19 ) มีการประสานความร่วมมือกับสถานี
ตำรวจภูธรอำเภอสามพรานจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมาช่วยดูแล เรื่อง จราจรหน้าบริเวณโรงเรียนทั้งเช้าและเย็น    
เพ่ือสร้างความอบอุ่นไว้วางใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียนในเรื่องความปลอดภัย  มีเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ
ลาดตระเวนดูแลความเรียบร้อย ลงเวลาและลงรายชื่อในตู้แดง บริเวณอาคารประถมและมัธยมของโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 
ตลอด 24 ชั่วโมง 
 
  ผลการดำเนินงาน  ส่งผลให ้  โรงเรียนสุคนธีรวิทย์  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา

กำหนดชัดเจน 

สรุปผลจาการดำเนินงาน มาตรฐานที่  2  ข้อ 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา 

กำหนดชัดเจน  มีคุณภาพระดับยอดเยี่ยม 
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  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   

             ผู้บริหารใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561  โดยแบ่งโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนสุคนธีรวิทย์เป็น 4  ด้าน  ประกอบด้วย ด้านบริหารงาน
วิชาการ  ด้านบริหารงานกิจการนักเรียน  ด้านบริหารงานงบประมาณและด้านบริหารงานทั่วไป  ผู้บริหารยึดหลักการ
บริหารแบบธรรมาภิบาล Good  Governance / เทคนิคการบริหารใช้ทฤษฎีหลักการบริหารงานแบบใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน (School  based  management)  บริหารงานแบบการมีส่วนร่วม กระจายอำนาจในการบริหาร  โดยใช้
กระบวนการพัฒนาการบริหารการจัดการศึกษาตามกระบวนการ  PDCA  จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 
ปี  ใช้เป็นแผนแม่บทในการบริหารจัดการศึกษา  จัดโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  กิจกรรมจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี  กิจกรรมประเมินตนเองและจัดทำรายงานประจำปี (SAR)  
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะผู้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา   แผนปฏิบัติการประจำปี  จัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่สถานศึกษากำหนด   จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี   
จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน  และดำเนินการตามแผน  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ  มีการดำเนินตามโครงการ  กิจกรรม
ตามที่กำหนดไว้  จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม  กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครอง  กิจกรรมประชุมครูและบุคลากร (ผ่านระบบออนไลน์)  กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางการศึกษาของ
โรงเรียน และทางโรงเรียนมีการจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี  
เกิดความพึงพอใจ ในการได้รับข่าวประชาสัมพันธ์ทางการศึกษาของโรงเรียน ในรูปแบบจดหมายถึงผู้ปกครอง    
ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่าง
ต่อเนื่อง 
     ผลการดำเนินงาน  ส่งผลให ้ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

อย่างเป็นระบบ 

สรุปผลจาการดำเนินงาน มาตรฐานที่ 2 ข้อ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

มีคุณภาพระดับยอดเยี่ยม 

2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

        โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันสมัย  โดยจัดโครงการพัฒนาและจัดทำหลักสูตร

สถานศึกษา  ประกอบด้วยกิจกรรมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  มีการพัฒนาหลักสูตรในระยะ 2-3 ปี  โดยปรับปรุง

หลักสูตรสถานศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ โดยจัดทำหลักสูตรโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ระดับการศึกษาขั้น

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

พุทธศักราช  2560)  กิจกรรมประเมินผลการใช้หลักสูตร  มีการประเมินผลการใช้หลักสูตรโดยครู  ผู้ปกครอง  เน้นการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นคุณภาพนักเรียนรอบด้านตามสาระการเรียนรู้  8  สาระฯ  และเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง 

และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยส่งเสริมช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ ด้านการอ่านและด้านการ

เขียนไม่คล่อง หลังเลิกเรียนเป็นรายบุคคล  มีหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติมให้นักเรียนทุกคน  ได้แก่      
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Fun Language กับเจ้าของภาษา  True Click Life ของบริษัททรู (วิชาภาษาอังกฤษ/วิชาภาษาจีน)  ดนตรีสากล 

YAMAHA  (กีต้าร์/เปียโน) ภาษาอังกฤษออนไลน์กับชาวต่างชาติแบบตัวต่อตัว  QQ ENGLISH  คอมพิวเตอร์   

เทคโนโลยี กิจกรรมโครงงาน กิจกรรมว่ายน้ำ และการเรียนเสริมเพ่ิมเติมจากอาจารย์มหาวิทยาลัย เป็นต้น 
 

       ผลการดำเนินงาน  ส่งผลให้  โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพนักเรียน   

ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา   

       สรุปผลจาการดำเนินงาน มาตรฐานที่  2  ข้อ 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพนักเรียน          

รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  มีคุณภาพระดับยอดเยี่ยม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

         โรงเรียนสุคนธีรวิทย์มีการกำหนดแผนงานเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  โดยจัด

โครงการพัฒนาครูและบุคลากร  กิจกรรมอบรม  สัมมนา  ภายในและภายนอกโรงเรียน  กิจกรรมขยายผลการอบรม    

สู่เพ่ือนครู  กิจกรรมรายงานผลการอบรมสัมมนาแบบปกติและแบบออนไลน์ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน ครูทุก

ระดับชั้นได้รับการอบรมและฝึกปฏิบัติ  เพ่ือให้มีคุณธรรมขั้นพ้ืนฐานสำหรับการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิต ในรูปแบบ

ปกติเว้นระยะห่างและในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams  โดยครูร่วมฝึกอบรมค่ายคุณธรรมพร้อมกับ

นักเรียน เมื่อเดือนสิงหาคม 2563 โดยสถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ โรงเรียนสุคน

ธีรวิทย์ จ.นครปฐม  มีพระอาจารย์พระมหาสุริยา สุริยเมธี หัวหน้าพระวิทยากร เป็นประธานสงฆ์ให้การฝึกอบรม  ได้รับ

ความเมตตานุเคราะห์จากพระอาจารย์จัดอบรมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6  แบบสลับวัน 

เว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค เปิดโอกาสให้ครูผู้สอน    ทุกท่านเข้ารับการอบรมในรูแบบปกติและ

อบรมในรูปแบบออนไลน์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  เพ่ือส่งเสริมให้ครูเกิดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาและสามารถนำ

ความรู้มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป  
 

      ผลการดำเนินงาน  ส่งผลให้  ครูระดับขั้นพื้นฐาน จำนวน 125 คน ร้อยละ 100 ได้รับการอบรม/สัมมนา  

ครบ 20 ชั่วโมง ต่อปแีละมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ  ผ่านการอบรมแบบปกติและแบบออนไลน์ทุกคน 

     สรุปผลจาการดำเนินงาน มาตรฐานที่  2  ข้อ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

มีมีคุณภาพระดับยอดเยี่ยม 
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 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ปลอดภัย และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

            โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียนทุกห้อง จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้  
ในแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น กิจกรรมจัดบอร์ดความรู้    กิจกรรมทัศนศึกษา  โดยนำนักเรียน ชั้นป.1         
ไปศึกษาเรียนรู้ที่หุ่นขี้ผึ้งไทย จังหวัดนครปฐม วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563   ชั้นป.2 ไปศึกษาเรียนรู้ที่หุ่นขี้ผึ้งไทย 
จังหวัดนครปฐมวันพุธที ่16 กันยายน 2563  ชั้นป.3  ไปศึกษาเรียนรู้ที่หุ่นขี้ผึ้งไทย จังหวัดนครปฐม วันพฤหัสบดีที่ 17 
กันยายน 2563 ชั้นป.4  ไปศึกษาเรียนรู้ที่หุ่นขี้ผึ้งไทย จังหวัดนครปฐม วันจันทร์ที ่21 กันยายน 2563 ชั้นป.5 ไปศึกษา
เรียนรู้ที่หุ่นขี้ผึ้งไทย จังหวัดนครปฐม วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563  ชั้นป.5 ไปศึกษาเรียนรู้ที่หุ่นขี้ผึ้งไทย จังหวัด
นครปฐม วันพุธที่ 23 กันยายน 2563  ชั้นม.1 ทัศนศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ 
วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563  ชั้นม.2 ทัศนศึกษา ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  จังหวัดปทุมธานี 
วันพุธที่ 30 กันยายน 2563  ชั้นม.3 ทัศนศึกษาณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯ วันศุกร์ที่ 
9 ตุลาคม 2563 ชั้นม.4 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เกษตร จังหวัดปทุมธานี วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 ชั้นม.5 ทัศน
ศึกษา ณ เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ชั้นม.6 ทัศนศึกษา ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล
และศูนย์ภูมิรักษ์ จังหวัดนครนายก  วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 สามารถสร้างโอกาสให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้
ตามศักยภาพของนักเรียนจากสื่อที่หลากหลาย  เช่น  สื่อเทคโนโลยี  สื่อจากอินเตอร์เน็ต    สื่อที่ครูนำมาให้ศึกษา  สื่อ
จากภูมิปัญญา  มีระบบความปลอดภัยของโรงเรียนด้วยการติดกล้องวงจรปิด  ที่ครอบคลุมทั้งบริเวณโรงเรียนทำให้ฝ่าย
บริหารสามารถดูความปลอดภัยของนักเรียนและโรงเรียนได้เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบย้อนหลังได้  จัดให้มีคุณครูเวร
คอยดูแลความปลอดภัย  ความเรียบร้อยของนักเรียนตามจุดต่างๆ ของโรงเรียน  และได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่
ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสามพรานมาดูแลความปลอดภัยในการข้ามถนนให้กับนักเรียน  ผู้ปกครอง ทุกวันในเวลาเช้า
และเย็น พร้อมตำรวจสายตรวจมาดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง   ชมรมรถตู้โรงเรียนสุคนธีร
วิทย์จัดเวรคัดกรองตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรค ผู้ เข้ามาติดต่อบริเวณ อาคารประถม 2 คน อาคาร
มัธยมศึกษา 2 คน ทุกวัน โรงเรียนได้กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน
ให้มีความปลอดภัย ร่มรื่น สวยงาม และจัดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันบริเวณหน้าห้องธุรการให้มีความปลอดภัย สะดวก
ในการเข้ามาติดต่อสอบถามจากผู้ปกครองและทุกจุดในห้องเรียนนอกห้องเรียน  ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV กล้องวงจร
ปิดภาพ HD พร้อมเสียง คุณภาพสูง สามารถดูภาพย้อนหลังในเวลากลางวันและกลางคืนได้ชัดเจน  
 

ผลการดำเนินงาน ส่งผลให้ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายใน  ภายนอก
ห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ มีความปลอดภัย นักเรียนและผู้ปกครองมีความ
พึงพอใจในสภาพแวดล้อมในห้องเรียน  นอกห้องเรียน   
     สรุปผลจาการดำเนินงาน มาตรฐานที่ 2 ข้อ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ปลอดภัย เอื้อต่อ

การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  มีคุณภาพระดับยอดเยี่ยม 
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2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ 

โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการระบบสารสนเทศที่เป็นระบบ  ครบถ้วนครอบคลุมงานทั้ง  4  ฝ่าย  สามารถ

นำมาใช้ได้ทันที  จัดทำข้อมูลไว้ในรูปแบบแฟ้มเอกสาร  และบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์  ใช้เทคโนโลยีในการบริหาร

จัดการงานทะเบียนนักเรียน ทะเบียนครู งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคลากร และงานบริหารทั่วไป ในด้านการ

จัดการเรียนการสอน  มีข้อมูลให้ครูใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  ครูมีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการ

เรียนการสอนและประกอบสื่อการสอนในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระบบ Course Square ปฐมวัย 

ระบบ Microsoft Team ขั้นพ้ืนฐาน โดยผู้ปกครองนักเรียนรับรู้ รับทราบ ในการเข้าระบบให้กับนักเรียนที่บ้านพร้อม

ติดตามดูแล ร่วมกับครูประจำชั้น และครูประจำวิชา ในการเรียนและการส่งงานให้เป็นไปตามกำหนดเวลาในแต่ละ

สัปดาห์ เป็นแหล่งข้อมูลในการสืบค้น  โดยทุกห้องเรียนประถมศึกษามีการติดตั้งเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ จอแสดงผล 

เครื่องขยายเสียง เป็นต้น ระดับมัธยมศึกษามี All-in-one PC คอมพิวเตอร์ โดยนักเรียนและคุณครูจะมีรหัสเข้า     

ระบบ WiFi แบบรายบุคคล ที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลการเรียนการสอนที่ครูสร้างขึ้น ซึ่งคอมพิวเตอร์แบบ PC เป็น

รูปแบบเช่าซื้อ ระยะเวลา 3 ปี ในการเปลี่ยนเครื่องใหม่  ได้รับการดูแลจากบริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) ส่งผลให้นักเรียน

ได้ใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา  โดยจัดโครงการบริการสื่อการสอนและสื่อ  ICT  กิจกรรมให้บริการสื่อการสอน

และสื่อ ICT ได้แก่ โปรแกรมระบบบริหารงานโรงเรียน  SCHOOl ICT  นักเรียนและคุณครูจะมีบัตรประจำตัว

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics) เติมเงินในการซื้อสินค้า อาหาร เฉพาะในโรงเรียน โดยบริษัท Wesoft เป็นเจ้าของระบบ

ให้การดูแล โดยมีเครื่องตรวจสอบยอดเงินคงเหลือไว้บริการตามจุดต่างๆ กรณีมีปัญหาจะมีคุณครูตรวจสอบข้อมูล

ภายในบัตรย้อนหลังผ่านระบบชำระด้วยบัตรแทนเงินสด โรงเรียนได้พัฒนาใช้ระบบของ บริษัท ไบนารี กราฟิก ในการ

ตรวจข้อสอบและวิเคราะห์ข้อสอบ มีความถูกต้อง รวดเร็ว นำผลมาวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลในการจัดสอบทุกครั้ง  
 

       ผลการดำเนินงาน  ส่งผลให้  สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการระบบสารสนเทศที่ครบถ้วนครอบคลุม

งานทั้ง  4 ฝ่าย  สามารถนำมาใช้ได้ทันที   มีข้อมูลที่นำมาใช้เพื่อการประกันคุณภาพภายในได้อย่างครบถ้วน       

ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการงาน  และจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ   

       สรุปผลจาการดำเนินงาน มาตรฐานที่  2  ข้อ 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน 

การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้   มีคุณภาพระดับยอดเยี่ยม 
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  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
        

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 
 

จำนวนครู (คน) 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้
ปฏิบตั ิ

 
ไม่ 

ปฏิบตั ิ บรรจ ุ
ผ่านเกณฑ์ที่

กำหนด 

1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต ์
ใช้ในชีวิตได้ 

  80 93 87 93.55 ยอดเยี่ยม 
 

 1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง 

    89 95.70  

 1.2  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไป
จัดกิจกรรมได้จริง 

    88 94.62  

 1.3  มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะ
สำหรับผู้ท่ีมีความจำเป็น และต้องการความ
ช่วยเหลือพิเศษ  

    83 89.25  

 1.4  ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้แสดงออก แสดง
ความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ และนำเสนอ
ผลงาน 

    87 93.55  

 1.5  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

    88 94.62  

2 ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการเรียนรู ้

  80 93 82 88.17 ดีเลิศ 

 2.1 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้ 

    82 88.17  

 2.2 ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ในการจัดการเรียนรู้ 

    80 86.02  

 2.3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากสื่อท่ีหลากหลาย 

    84 90.32  

3 มีการบรหิารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก   80 93 89 95.70 ยอดเยี่ยม 

 3.1 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน 
โดยเน้นการมีปฏิสมัพันธ์เชิงบวก  

    89 95.70  

 3.2 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน 
ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก 
เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรูร้่วมกัน
อย่างมีความสุข 
 

    88 94.62  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวนครู (คน) 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้ปฏิบตั ิ
 

ไม่ 
ปฏิบตั ิ

บรรจ ุ ผ่านเกณฑ์ที่
กำหนด 

4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็น
ระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

  80 93  90 96.77 ยอดเยี่ยม 
 

 4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 
การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

    91 97.85  

 4.2 มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวธิีการวัด 
และประเมินผลที่เหมาะสมกับเปา้หมายในการ
จัดการเรียนรู ้

    90 96.77  

 4.3 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีสว่นเกี่ยวข้อง 
มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 

    90 96.77  

 4.4 ให้ข้อมูลย้อนกลบัแก่ผู้เรียน เพื่อนำไปใช้ใน
การพัฒนาการเรียนรู้ 

    90 96.77  

5 มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู ้

  80 93 91 97.85 ยอดเยี่ยม 
 

 5.1 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ 

    90 96.77  

 5.2 นำข้อมูลป้อนกลบัไปใช้ในการปรับปรุง 
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง 

    91 97.85  

                     สรุปผลการประเมิน     94.41 ยอดเยี่ยม 

จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 

      โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ได้มกีระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมีผลการดำเนินงาน ดังนี ้

         3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต                

               จัดโครงการส่งเสริมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ กิจกรรมจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  

กิจกรรมประเมินแผนการจัดการเรียนรู้  โดยให้ครูจัดทำแผนการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้  และตัวชี้วัดของ

หลักสูตรสถานศึกษา  ที่เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้   โดยผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติ  แบบ Active Learning ครูเน้น

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา   และเน้นการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนในศตวรรษที่  21  ส่งเสริมกระบวนการคิด  การลงมือปฏิบัติด้วยการสืบค้นจากแหล่งการเรียนรู้ใน

ห้องสมุด   อินเตอร์เน็ต  การทำงานกลุ่ม  ทัศนศึกษา  การทำโครงงาน  การนำเสนอผลงาน  การอธิบาย  อภิปราย  

ครูมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้จริง   ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการ

ฝึกทักษะการแสดงออก  การแสดงความคิดเห็น  และนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนทุกกลุ่มสาระนักเรียนสามารถนำ

ประสบการณ์ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้   
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       3.2 ครูใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  สร้างโอกาสให้นักเรียนได้รับ

ประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

         ผู้บริหารมีนโยบายให้ครูผลิตสื่อและใช้สื่อการสอน  โดยจัดโครงการผลิตสื่อการสอน กิจกรรมผลิตสื่อและใช้สื่อ

การสอน  กิจกรรมจัดทำวิจัยในชั้นเรียน  ครูผลิตสื่อการสอนส่งฝ่ายวิชาการ  มีการบันทึกการยืมสื่อการสอน  และครู

ทุกคนได้รับการนิเทศการสอน  พร้อมทั้งยังได้จัดทำวิจัยในชั้นเรียนจากผลการบันทึกการสอน  ครูได้เชิญภูมิปัญญา

ท้องถิ่นมาร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลายจากห้องสมุด  ผ่าน

ระบบยืม - คืน หนังสือ ซึ่งเป็นการรวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ทุกชนิดของประเทศไทยไว้ให้บริการ

โรงเรียนมีระบบอินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วและแรง โดยบริษัท TOT และ CAT TELECOM เป็นผู้ให้บริการและคอยดูแล 

จัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  ทั้งจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก  เช่น  อุปกรณ์ในการทดลอง  วัสดุต่างๆ  ครูสามารถสร้าง

สื่อนวัตกรรมใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้  โดยใช้เทคโนโลยีในการสร้างสื่อการสอน  และเป็นแหล่งข้อมูลในการ

สืบค้น ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่สอน  โดยครูสร้างสื่อการสอน  เช่น  ใบงาน  การทดลอง  แบบทดสอบ

ก่อนเรียนและหลังเรียน ในรูปแบบออนไลน์ได้ หลังจากที่ครูจัดการเรียนการสอน  นักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้จาก

เรื่องท่ีเรียน  ด้วยการทำใบงาน หรือชิ้นงานให้เสร็จสมบูรณ์ และยังสามารถนำผลงานของนักเรียนมาแสดงและประกวด

ในงานวิชาการหรือกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ(วันดินโลก) วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นต้น นักเรียนที่มี

ผลงานดีเด่นตามลำดับ ได้รับเกียรติบัตรจากผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนและผู้อำนวยการโรงเรียนเสมอมา 

     3.3 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน  ให้ความรัก  ความอบอุ่น  ดูแลเอาใจใส่อย่างดี โดยทักทาย  ยิ้ม  สนทนาพูดคุย

แบบเป็นกันเอง ส่งเสริมให้รักการเรียนรู้ โดยใช้วิธีชี้แนะ แนะนำ ให้คำปรึกษาในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  สร้างวินัย

ให้นักเรียนในการเรียนรู้ สร้างข้อตกลง รับรู้ร่วมกัน การทำกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน สร้างบรรยากาศให้

เอ้ือต่อการเรียนการสอน หลีกเลี่ยงการลงโทษด้วยการตี งดการใช้คำพูดที่กระทบความรู้สึกหรือการแสดงพฤติกรรม

กลั่นแกล้งที่แสดงออกด้วยคำพูด หรือพฤติกรรมที่ก้าวร้าวต่อนักเรียน พร้อมทั้งมีการติดตาม ตรวจสอบ  ด้วยระบบไลน์

กลุ่มในชั้นเรียน ประสานขอความร่วมมือกับผู้ปกครองระหว่างการเรียนออนไลน์ที่บ้าน  

  3.4  ตรวจสอบและประเมินนักเรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนานักเรียน  
          ครูมีการตรวจงาน การบ้าน แบบฝึกหัด และชิ้นงาน โครงงานของนักเรียนอย่างเป็นระบบ มีการจัดทำ

เครื่องมือในการประเมินผลงาน มีเกณฑ์ในการตรวจสอบและจัดโครงการส่งเสริมการสร้างเครื่องมือประเมิน ผู้เรียน

อย่างมืออาชีพ   กิจกรรมสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล  กิจกรรมตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผล  

ครูทุกคนจะต้องสร้างมือการวัดและประเมินผลนักเรียน นำส่งให้ฝ่ายวิชาการตรวจก่อนนำไปใช้จริงและครูทุกคน มีการ

นำผลการตรวจงาน ชิ้นงาน ไปพัฒนานักเรียน เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  
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3.5 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

       ครูทุกคนจะแจ้งผลการตรวจงาน การบ้าน แบบฝึกหัด และชิ้นงาน  โครงงานของนักเรียน ย้อนกลับกับนักเรียน

เมื่อมีข้อผิดพลาด  หรือมีความบกพร่องของงาน  ทั้งชี้แนะให้แก้ไข  และนำไปปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ทั้งแลกเปลี่ยน

ข้อมูลในการพัฒนานักเรียนกับผู้ปกครอง  โดยรายงานผลการเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษร และ

การพูดคุยทำความเข้าใจ โดยคุณครูประจำชั้นจะเปิดห้องเรียนพบผู้ปกครองในวันประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

และครูได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพ่ือนครู  ผู้ปกครอง ในการร่วมกันพัฒนานักเรียน 
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มาตรฐานที ่4  ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่โดดเด่น  

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวนผู้เรียน (คน) 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่

ปฏิบตั ิ
ทั้งหมด 

ผ่านเกณฑ์
ที่กำหนด 

1 การส่งเสริมอัตลักษณ์และ
เอกลักษณข์องโรงเรียนให้โดดเด่น   

  
     

 1.1.ร้อยละผู้เรียนมีคุณธรรม  
จริยธรรม  และมีจิตสำนึกที่ด ี

  
80 2,123 2,123 100 ยอดเยี่ยม 

 1.2 ร้อยละของผู้เรียนรู้หน้าที่มี
ระเบียบวินยั 

  
80 2,123 2,123 100 ยอดเยี่ยม 

 1.3.ร้อยละของผู้เรียนแต่งกาย 
ด้วยเคร่ืองแบบนักเรียน 
 และเครื่องแบบลูกเสือ  
ตามแบบฟอร์มของโรงเรียน  

 
 

 

80 2,123 2,123 100 ยอดเยี่ยม 

 1.4.ร้อยละของผลสำเร็จของ
โครงการ/กิจกรรมที่สนองต่อ
ปรัชญา วสิัยทัศน์ของโรงเรียน  
บรรลุผลตามที่กำหนดไว ้

 
 

 

80 2,123 2,123 100 ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมิน 100 ยอดเย่ียม 

 
จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่เพิ่มเติม 

      การส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนสุคนธีรวิทย์มีกระบวนการพัฒนาและมีผลการดำเนินงาน  ดังนี้ 
โรงเรียนได้กำหนดอัตลักษณ์ของนักเรียน คือ “ลูกสุคน เป็นคนดี” และเอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ “วิชาการเด่น     
เน้นคุณภาพผู้เรียน” ที่สนองต่อปรัชญา วิสัยทัศน์ของโรงเรียน บรรลุผลตามที่กำหนดไว้ และดำเนินการจัดโครงการเด็ก
ดีศรีสุคนธีรวิทย์   กิจกรรมของหายได้คืน  กิจกรรมบันทึกความดี  กิจกรรมแบ่งปันน้ำใจ กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและ
ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาถวายวัดเดชานุสรณ์และวัดสรรเพชญ  กิจกรรมวันไหว้ครู  
กิจกรรมกระทงประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ ถวายวัดเดชานุสรณ์และวัดสรรเพชญ นักเรียนทำบุญด้วยจิตอาสาเนื่องใน
วันลอยกระทง  กิจกรรมการประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด โดยกลุ่มลูกเสือ  ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม รางวัลเกียรติบัตรระดับประเทศ กิจกรรมสัมมนาและการ
ประกวดการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน จัดโดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รางวัลเกียรติบัตรระดับประเทศ 
ทุนการศึกษา 5,000 บาท กิจกรรมมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น - ลูกดีเด่น กิจกรรมวันชาติ วันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก 
น้อมรำลึกในพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร        
ได้ดำเนินการจัดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ             
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ คณะกรรมการโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ จัดกิจกรรม ศธ.จิตอาสา “ปณิธาน
ความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครูปลูกฝังให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์
สุจริตทั้งต่อตนเองและต่อบุคคลอ่ืน เช่น ไม่เอาของคนอ่ืนไปเป็นของตนเองเมื่อเก็บได้ก็ต้องส่งคืน  ไม่เอารัดเอาเปรียบ 
มีน้ำใจต่อเพ่ือน  ต่อครูอาจารย์   โดยมีพ่ีๆชั้นมัธยมเป็นแบบอย่างในเรื่องจิตอาสา  คอยดูแลช่วยเหลือน้องๆ           
เป็นแบบอย่างในการเสียสละ  จนทำให้นักเรียนทุกคน  รู้หน้าที่ของตนเอง โดยไม่ต้องให้ครูคอยควบคุม  เช่น นักเรียน
ทุกคนจะถอดรองเท้าก่อนเดินแถวขึ้นห้องเรียนอย่างเป็นระเบียบ  เมื่อได้ยินเสียงเพลงพ่อของแผ่นดิน  นักเรียนทุกคน
จะเข้าแถวรวมกันที่ลานกิจกรรมอย่างรวดเร็ว  ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนสวมหน้ากากอนามัย 100 % เว้นระยะห่าง  
ตามมาตรการแบบสลับวันเรียน  เพ่ือลดความแออัดของจำนวนนักเรียน ในทุกระดับชั้นมีนักเรียนทำความสะอาด     
ในห้องเรียน  นอกห้องเรียน ตามตารางเวรทำความสะอาดเวลาเช้าและหลังเลิกเรียน โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อในทุกๆวันมีครู
ประจำชั้นในแต่ละห้องเป็นผู้ดูแลความเรียบร้อย โครงการส่งเสริมความสามารถนักเรียน  กิจกรรมแข่งขันความสามารถ
ทางวิชาการ  กิจกรรมแสดงความยินดีกับนักเรียน ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันความสามารถด้านวิชาการและทักษะ
ต่างๆ กับหน่วยงานภายนอก มีผลการทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET  มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ระดับ
สังกัด ระดับจังหวัด ทุกปีการศึกษา จึงเป็นที่พึงพอใจของผู้ปกครอง  ผู้เกี่ยวข้อง และหน่วยงานการศึกษาภายนอก
สถานศึกษา  จนกลายเป็นอัตลักษณ์ของนักเรียน ส่งผลให้เกิดเอกลักษณ์ของโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ผลการดำเนินงาน 
ส่งผลให้  นักเรียน 2,123 คน ร้อยละ 100  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีจิตสำนึกที่ดี ผู้เรียนรู้หน้าที่มีระเบียบวินัย 
แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนและเครื่องแบบลูกเสือตามแบบฟอร์มโรงเรียนทุกคน  มีคุณภาพระดับยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานที่  5 การส่งเสริมนโยบายปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน  

ผลสำเร็จ 
 

ผลการประเมิน
คุณภาพที่ได้ 

ปฏิบัต ิ ไม่ปฏิบัติ 

1 การส่งเสริมนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21     

 1.1.ร้อยละของผู้เรียนมคีวามรูเ้รื่องเศรษฐกิจพอพียง   100 ยอดเยี่ยม 

 1.2 ร้อยละของผู้เรียนท่ีรักษาสุขภาพของตนเองไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด   100 ยอดเยี่ยม 

 1.3.ร้อยละของผู้เรียนท่ีร่วมรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพตดิ   100 ยอดเยี่ยม 

 1.4.ร้อยละของผลสำเร็จโครงการพิเศษสนองต่อนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 บรรลผุลตามที่กำหนดไว ้

 
 

 
94.96 ยอดเยี่ยม 

 สรุปผลการประเมิน   98.73 ยอดเย่ียม 

2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่เพิ่มเติม  
         โรงเรียนจัดโครงการสนองต่อนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักพ่ึงตนเอง 
ความพอประมาณ พอมีพอกิน พอมีพอใช้ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบ 
และคุณธรรมประกอบการวางแผนตัดสินใจ เพ่ือให้สามารถดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์   โดยได้น้อม
นำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ในรัชกาลที่ 9 จัดโครงการ
น้อมนำทำตามพ่อสอนเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลให้โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสถานศึกษา
พอเพียง จากต้นสังกัด  ประกอบด้วย ฐาน 1 ห้องนิทรรศการเทิดพระเกียรติ  ฐาน 2 รีไซเคิล  (Recycle) ฐานที่ 3 พืช
สมุนไพรฐาน 4 อินทรีย์ชีวภาพ  ฐาน 5 ไม้ดอกไม้ประดับ ฐาน 6 พืชผักและแปรรูปอาหาร   ฐาน 7 เกษตรทฤษฎี
ใหม่  ฐานที่ 8 เลี้ยงไก่เลี้ยงปลา  ฐาน 9 โรงเพาะเห็ด  ฐาน 10 เมล่อน เป็นต้น  ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วม
รับผิดชอบดูแล  นำเสนอผลงานและจำหน่ายผลผลิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการ
ประหยัด อดออม  มีการจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย รายบุคคล  จัดกิจกรรมตลาดนัดพอเพียงนักเรียนชั้นป.4 - ป.6 
ออกร้านจำหน่ายประเภทของกิน ของใช้ เป็นสิ่งของเหลือใช้หรือที่ใช้แล้วแต่ยังใช้ได้อีกราคาถูก ไม่ไปซื้อของใหม่มา
จำหน่าย ทางโรงเรียนได้มอบผลผลิตกล้วยน้ำว้าให้กับผู้ป่วยโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ 4 โรงเรียน “ฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1” 
ประจำปีการศึกษา 2563  ส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยกีฬาไม่ข้องเกี่ยวกับสิ่งเสพติดทุกชนิด มีตัวแทนนักเรียนผ่าน
การอบรมนักเรียนแกนนำต่อต้านยาเสพติดในทุกห้องเรียน คอยดูแล เฝ้าระวังร่วมกับครูประจำชั้น   ส่งผลให้นักเรียน
ทุกคนห่างไกลจากสิ่งเสพติดทุกประเภท โดยโรงพยาบาลวิชัยเวช (อ้อมน้อย) จัดเจ้าหน้าที่และพยาบาลทำการตรวจ
ปัสสาวะหาสารเสพติด (Amphetamine) เป็นประจำทุกป ี

ผลการดำเนินงานมาตรฐานที่ 5 ส่งผลให้ นักเรียน 2,123 ร้อยละ 100 ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมและฐานการเรียนรู้
ต่างๆ ด้วยการลงมือปฏิบัติ มีทักษะนำไปสู่อาชีพได้ ต้นสังกัดให้การยอมรับ มีคุณภาพระดับยอดเยี่ยม 
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       ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ยอดเย่ียม 
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ยอดเยี่ยม 
2. มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 

ยอดเยี่ยม 

3. มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม ยอดเยี่ยม 
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม 
5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
6. มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมทีด่ีตามทีส่ถานศึกษากำหนด ยอดเยี่ยม 
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 
3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 
4. สุขภาวะทางร่างกายและจติสังคม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเย่ียม 
1. มีเป้าหมายวสิัยทัศน์และพันธกจิที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 
2. มีระบบบรหิารจดัการคณุภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบดา้นตามหลักสตูรสถานศึกษา 
และทุกกลุม่เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเย่ียม 
1. จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ยอดเยี่ยม 
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้ ดีเลิศ 
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรยีนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรยีน ยอดเยี่ยม 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 4 ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลกัษณข์องโรงเรียนที่โดดเด่น ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่ 5 การส่งเสริมนโยบายปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที ่21 ยอดเย่ียม 
สรุปผลการประเมินคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยอดเย่ียม 
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3. จุดเด่น 
        ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คุณภาพของผู้เรียน 
1. สถานศึกษามีร่องรอย หลักฐานครบถ้วนตามตัวชี้วัด สามารถดำเนินการตามจุดเน้นตามทีโรงเรียนกำหนดไว้ 
2. มีแนวทางดำเนินงานที่มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแผนงาน โครงการ ทำให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง 
3. รักษาคุณภาพการพัฒนาตามกระบวนการPDCA มีนวัตกรรม ทำให้ผู้เรียนได้รับรางวัลเหรีญทองระดับชาติ 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. สถานศึกษาดำเนินการได้ตามจุดเน้น “สถานศึกษาชั้นนำ เลิศล้ำทางวิชาการการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม” 
2. มีกระบวนการและการจัดการแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีผลการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
3. มีการรักษาคุณภาพของการพัฒนาตามกระบวนการ PDCA ผู้เรียนมีคุณภาพด้านวิชาการ 
   และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
2. มีนวัตกรรม ดิจิตอลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้ เป็นการสร้างสื่อการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.ครูได้รับการอบรมในการจัดทำมัลติมีเดียและการบริหารจัดการคอร์สเรียนบนเว็บไซด์  Course square 
จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ (LMS) ร่วมกับระบบ Microsoft 365 Education  

 

4.  จุดควรพัฒนา 
 

  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คุณภาพของผู้เรียน 
1. สถานศึกษาควรมีการเผยแพร่รูปแบบการส่งเสริมการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 และThailand 4.0  
2. สถานศึกษาควรเน้นการเรียนรู้หุ่นยนต์ควบคู่ไปกับหลักสูตรแกนกลางสู่ต้นสังกัด สาธารณชน ให้สถานศึกษา
อ่ืนนำไปเป็นแบบอย่างได้ต่อไป 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ควรนำเสนอผลการดำเนินงานให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อเนื่องสม่ำเสมอ 
2. สถานศึกษาควรพัฒนาแบบอย่างที่ดี เรื่อง ระบบ SCHOOL ICT เผยแพร่สถานศึกษาอ่ืนๆ และต้นสังกัด 
เพ่ือให้ได้รับการยอมรับเช่นเดียวกัน 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1. สถานศึกษาควรพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานในด้านผู้เรียน ในเชิงปริมาณ
เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละปีการศึกษาให้ครบถ้วนทุกประเด็นตามมาตรฐานการศึกษา 
2. สถานศึกษาควรนำมาเปรียบเทียบให้เห็นผลการพัฒนา 3 ปีการศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนา 
ตามกระบวนการ PDCA อย่างสมบูรณ์มากข้ึน 
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5.  แนวทางการพัฒนา 

   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สร้างลักษณะนิสัยรักการอ่าน พัฒนาความสามารถด้านกระบวนการคิด 
และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการสืบค้นความรู้ได้อย่างเหมาะสม
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก  เช่น  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์   
ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ภาษาไทยให้สูงขึ้น  ปลูกฝังคุณลักษณะด้านความพอเพียงและจิตสำนึกต่อสังคม 
พัฒนาสุขภาวะทางกายให้เหมาะสมตามวัย พัฒนาการบริหารจัดการด้านวิชาการ บุคลากร สภาพแวดล้อม 
เทคโนโลยี มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลที่สูงขึ้น จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีระบบการจัดการความรู้ โดยการขับเคลื่อนตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือช่วยพัฒนาวิชาชีพและ
คุณภาพการศึกษา 
 

6.  ความต้องการช่วยเหลือ 

6.1 จัดวิทยากรที่มีความรู้ ความชำนาญในการอบรม PLC  
6.2 จัดวิทยากรที่มีความรู้ ความชำนาญในการอบรม การทำวิจัยในชั้นเรียน 
6.3 จัดวิทยากรที่มีความรู้ ความชำนาญในการอบรม การวัดผลและประเมินผลที่หลากหลายตามสภาพจริง 

7.  ความโดดเด่นของสถานศึกษา 

 
ความโดดเด่นของสถานศึกษา 

ได้รับการยอมรับเป็นต้นแบบระดับ 
นานาชาต ิ

(C 3) 
ชาติ 
(C 2) 

ท้องถิ่น/ภูมิภาค 
(C 1) 

1. การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ 
ประจำปี 2563 โดย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
เกียรติบัตรชมเชย ประเภท ลูกเสือ เนตรนารี สำรอง 

   

2. การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ 
ประจำปี 2563 โดย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
เกียรติบัตรชมเชย  ประเภท  เนตรนารี สามัญ 

   

3. การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด
ประจำปี 2563 โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 
เกียรติบัตรชมเชย ประเภท ลูกเสือ สามัญ 

   

4. การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด 
ประจำปี 2563 โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 
เกียรติบัตรชมเชย ประเภท ลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่ 

   

5. การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด
ประจำปี 2563 โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 
เกียรติบัตรชมเชย ประเภท เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 
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กระบวนการพัฒนาความโดดเด่นของสถานศึกษา 
เน้นการมีส่วนร่วมด้วยวิธีการให้ลูกเสือ เนตรนารีทุกคน ในแต่ละประเภทเดินสวนสนามและให้ผู้กำกับคัดเลือก

มาฝึกซ้อมเข้ารูปขบวนสวนสนาม มีการประชุมวางแผน เตรียมอุปกรณ์ตามเกณฑ์  ฝึกซ้อมขบวนสวนสนามเสมือนจริง 
ตามข้อบังคับ ส่งผลให้ลูกเสือสำรองและเนตรนารี สามัญ ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ในระดับประเทศ  มอบโดย สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2563  ลูกเสือ ประเภท สามัญ  / ลูกเสือ ประเภท สามัญรุ่นใหญ่  
เนตรนารี ประเภท สามัญรุ่นใหญ่ ได้รางวัลระดับจังหวัด  มอบเกียรติบัตรโดย  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2563 

 

ผลการทดสอบ  TEDET 
วิชาวิทยาศาสตร์ (สสวท.) 

Thailand Educational 
Development  and 
Evaluation Tests 

นานาชาติ 
(C 3) 

ชาติ 
(C 2) 

ท้องถิ่น/ภูมภิาค 
(C 1) 

1.เด็กชายวรรณกร  ชอบใจ  
ประถมศึกษาปีท่ี 2/1 

อันดับที่ 749  
จาก 21,112 

   

2.เด็กหญิงปัทมาพร  ป้ันปญัญา  
ประถมศึกษาปีท่ี 2/1 

อันดับที่ 549  
จาก 21,112 

   

3.เด็กหญิงณภัทร์ นาคทรัพย์  
ประถมศึกษาปีท่ี 2/1 

อันดับที่ 743  
จาก 21,112 

   

4.เด็กชายตณิณ ์ เตชะกิจขจร  
ประถมศึกษาปีท่ี 3/1 

อันดับที่ 1,081 
จาก 21,699 

   

5.เด็กหญิงอัญรินทร์  อัครโชคศรินนท์ 
ประถมศึกษาปีท่ี 3/1 

อันดับที่ 2,131 
จาก 21,699 

   

6.เด็กชายตณิณ ์ เตชะกิจขจร  
ประถมศึกษาปีท่ี 3/1 

อันดับที่ 1,081 
จาก 21,699 

   

7.เด็กหญิงนภสั อาราเม  
ประถมศึกษาปีท่ี 3/2 

อันดับที่ 2,101 
จาก 21,699 

   

8.เด็กชายจิรกร ผิวเกลีย้ง  
ประถมศึกษาปีท่ี 3/2 

อันดับที่ 1,001 
จาก 21,699 

   

9.เด็กชายปรรณชกร    วงศ์เล็ก  
ประถมศึกษาปีท่ี 3/3 

อันดับที่ 2,132 
จาก 21,699 

   

10.เด็กชายธีรัช วิจิตร์ปัญญารักษ์  
ประถมศึกษาปีท่ี 5/1 

อันดับที่ 72 
จาก 24,394 

   

11.เด็กหญิงภัทรวดี   พลสงคราม  
ประถมศึกษาปีท่ี 5/3 

อันดับที่ 2,223 
จาก 24,394 

   

12.เด็กหญิงวีรส์ิร ิ     ธนวิโรจน์กุล   
ประถมศึกษาปีท่ี 5/3 

อันดับที่ 712 
จาก 24,394 

   

13.เด็กหญิงวิรลัพัชร   กิตติพิบูลย ์ 
ประถมศึกษาปีท่ี 5/4 

อันดับที่ 493 
จาก 24,394 
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ผลการทดสอบ  TEDET 
วิชาวิทยาศาสตร์ (สสวท.) 

Thailand Educational 
Development  and 
Evaluation Tests 

นานาชาติ 
(C 3) 

ชาติ 
(C 2) 

ท้องถิ่น/ภูมภิาค 
(C 1) 

14.เด็กชายเอกนิษฐ์   นุชาดี  
ประถมศึกษาปีท่ี 6/2 

อันดับที่ 4,437 
จาก 33,502 

   

15.เด็กชายปัญณฎั   สาวิลุน   
ประถมศึกษาปีท่ี 6/3 

อันดับที่ 2,423 
จาก 33,502 

   

16.เด็กชายธนพงศ์   โพธิเพียรทอง  
ประถมศึกษาปีท่ี 6/3 

อันดับที่ 4,966 
จาก 33,502 

   
 

17.เด็กชายอาย์ณัฐ   ทรัพย์ประดษิฐ  

ประถมศึกษาปีท่ี 6/4 

อันดับที่ 1,435 
จาก 33,502 

   

18.เด็กชายกิตติพศ    โป้สมบูรณ์   

มัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 

อันดับที่ 862 
จาก  24,360 

   

19.เด็กชายเธียรวิชญ์   ทุ่งพรหมศรี  

มัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 

อันดับที่ 1,095 
จาก 24,360 

   

20.เด็กชายวิชชากร  จิตรศิลป์ฉายากุล 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 

อันดับที่ 716 
จาก 24,560 

   

21.เด็กหญิงสริินดา   ศิลปเจรญิ  

มัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 

อันดับที่ 1,041 
จาก 24,560 

   

23.เด็กชายปภังกร   ประเสริฐสุขสันต์ 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 

อันดับที่ 99 
จาก 24,560 

   

ผลการทดสอบ  TEDET 
วิชาคณิตศาสตร์ (สสวท.) 

Thailand Educational 
Development  and 
Evaluation Tests 

นานาชาติ 
(C 3) 

ชาติ 
(C 2) 

ท้องถิ่น/ภูมภิาค 
(C 1) 

1.เด็กชายณภัทร   กรรณสูต  
ประถมศึกษาปีท่ี 4/2 

อันดับที่ 641 
จาก 23,779 

   

2.เด็กชายคณศิร   ธีรพงษ์ราชสีมา   
ประถมศึกษาปีท่ี 4/2 

อันดับที่ 673 
จาก 23,779 

   

3.เด็กชายธนพงศ์   โพธิเพียรทอง  
ประถมศึกษาปีท่ี 6/3 

อันดับที่ 842 
จาก 31,735 

   

4.เด็กชายจีรวัฒน์   ลี้เกษมทรัพย ์ 
ประถมศึกษาปีท่ี 6/4 

อันดับที่ 148 
จาก 31,735 
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กระบวนการพัฒนาความโดดเด่นของสถานศึกษา 

    จัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่เน้นพื้นฐานกระบวนการคิดเชิงคณิตศาสตร์และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส่งผลให้นักเรียนมีความชำนาญมี  ความสามารถในการใช้  การคิด  เพ่ือค้นหาคำตอบ 
และแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยใช้ความรู้ของตนเองสะท้อนถึงความโดดเด่น ตามเอกลักษณ์ วิชาการเด่น เน้นคุณภาพผู้เรียน 
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คณะผู้จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

(Self - Assessment Report : SAR) 

ปีการศึกษา 2563 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุคนธีรวทิย์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

ที่ปรึกษา 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรางศรี   พณิชยกุล 

2. นางสาวสายหยุด     นอ้ยพทิักษ์ 
 

คณะผู้จัดทำ  

1. นายมนต์ชัย  มั่นวศิน  ประธานและกรรมการตรวจสอบข้อมูล 

2. นางกฤษณา  มั่นวศิน  รองประธานและกรรมการตรวจสอบข้อมูล 

3. นายทินกฤต  พณิชยกุล เลขานุการและกรรมการตรวจสอบข้อมูล 

4. นางสาวทิพวรรณ จิ๋วแก้ว   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

5. นางสาวน้ำฝน  ณ   แพทยงค์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

6. นายสรศักดิ์  งามสง่า  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

7. นางสาวฐิติมา เนี๊ยะอั๋น  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

8. นายสิทธา   ประมวลทอง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

9. นายศุภเกียรติ   วิริภิรมย์กูล  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

10. นางสาวพิมพ์มาส เพชรขาวช่วย  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ 

11. นายชรินทร์         รีนับถือ   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

12. นางสาวอัญชลี ศรีแก้วช่วง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

13.นายสมพงษ์      สายน้ำผึ้ง  จัดทำรูปเล่มรายงาน SAR ของสถานศึกษา 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://pngimage.net/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89-png-%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%86-4/&psig=AOvVaw1GLxDXpJnwzlBlQQPr1Sh-&ust=1589426972741000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOi79Irzr-kCFQAAAAAdAAAAABA9
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://pngimage.net/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89-png-%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%86-4/&psig=AOvVaw1GLxDXpJnwzlBlQQPr1Sh-&ust=1589426972741000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOi79Irzr-kCFQAAAAAdAAAAABA9
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://pngimage.net/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89-png-%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%86-4/&psig=AOvVaw1GLxDXpJnwzlBlQQPr1Sh-&ust=1589426972741000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOi79Irzr-kCFQAAAAAdAAAAABA9
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://pngimage.net/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89-png-%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%86-4/&psig=AOvVaw1GLxDXpJnwzlBlQQPr1Sh-&ust=1589426972741000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOi79Irzr-kCFQAAAAAdAAAAABA9
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://pngimage.net/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89-png-%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%86-4/&psig=AOvVaw1GLxDXpJnwzlBlQQPr1Sh-&ust=1589426972741000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOi79Irzr-kCFQAAAAAdAAAAABA9
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://pngimage.net/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89-png-%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%86-4/&psig=AOvVaw1GLxDXpJnwzlBlQQPr1Sh-&ust=1589426972741000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOi79Irzr-kCFQAAAAAdAAAAABA9
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://pngimage.net/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89-png-%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%86-4/&psig=AOvVaw1GLxDXpJnwzlBlQQPr1Sh-&ust=1589426972741000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOi79Irzr-kCFQAAAAAdAAAAABA9
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://pngimage.net/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89-png-%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%86-4/&psig=AOvVaw1GLxDXpJnwzlBlQQPr1Sh-&ust=1589426972741000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOi79Irzr-kCFQAAAAAdAAAAABA9


 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

อัตลักษณ์ของโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 

ลูกสุคน เป็นคนด ี
 เอกลักษณ์ของโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 

วิชาการเด่น   เน้นคุณภาพผู้เรียน 

 

ปรัชญาโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 

คุณธรรม นำวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม น้อมนำพอเพียง 

   วิสัยทัศน์โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

และทักษะที่จำเป็นแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นคนดี มีพลานามัย บริหารจัดการศึกษา

อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การมีส่วนร่วม ครูเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  น้อมนำหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
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