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ค าน า 
 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์ ) ประจ าปีการศึกษา 2560 
จัดท าขึ้นเพื่อสรุปและประเมินผลการด าเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษาในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา และ
เพื่อรายงานการจัดการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัดและต่อสาธารณชน  
 การจัดท าราย งานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )                      
ได้ด าเนินการโดยรวบรวมผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมาในรอบปีการศึกษา 2560 ตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจ านวน 4 มาตรฐาน  
 โรงเรียนหวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลส า คัญในการใช้เป็นตัวชี้วัดและแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นไป ขอขอบคุณคณะกรรมการและบุคลากรทุกท่านท่ีมีส่วนร่วม
ในการจัดท ารายงานฉบับนี้ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
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ตอนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 

 

ตอนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
1.1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
  ชื่อ โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ)์ ที่ต้ัง567 ถนน สรงประภา แขวง ดอนเมือง เขต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เปิดสอนระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 
ระดับ เน้ือที ่8 ไร ่ 3 งาน  94 ตารางวา เขตพ้ืนที่บริการ เขตหลักสี่ – ดอนเมือง  website www.seekan.ac.th  หมายเลข
โทรศัพท์ 02-566-1456  หมายเลขโทรสาร 02-466-1455   
 

  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
ในปี พ.ศ.2507 นายเทียน วัฒนานันท์ บริจาคที่ดินจ านวน 8 ไร่ 3 งาน 94 ตารางวา เพ่ือสร้างโรงเรียนในระดับ

ประถมศึกษาตอนปลาย เพ่ือเป็นสถานศึกษาให้กับชุมชนย่านดอนเมือง โดยต้ังชื่อว่า โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์ ) 
เพ่ือเป็นเกียรติกับวงศ์ตระกูลของนายเทียน วัฒนานันท์ ผู้บริจาคที่ดินสร้างโรงเรียน 
          โรงเรียนเริ่มสร้างในปี พ.ศ.2508 ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สร้างเป็นอาคาร
เรียนแบบ 004 จ านวน 1 หลัง 8 ห้องเรียน พร้อมอุปกรณ์การเรียน และเปิดสอนในระดับประถมศึกษาปีที่ 5 เมื่อวันที่  18 
พฤษภาคม 2508 มีครู 5 คน นักเรียน 117 คน 

ปีการศึกษา 2520 ได้รับค าสั่งจากกรมสามัญศึกษาให้ยุบระดับชั้นประถมศึกษา ต้ังเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนต้น พุทธศักราช 2518 และนับต้ังแต่เริ่มก่อต้ังโรงเรียนมีผู้บริหาร ดังน้ี 
 

ตารางแสดงข้อมูลด้านผู้บริหาร ต้ังแต่ ปีการศึกษา  2508 ถึงปัจจุบัน 
ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ด ารงต าแหน่ง ปีการศึกษา 

1 นางไพวรรณ ชาญศึก ครูใหญ ่ 2508 – 2513 
2 นายประสิทธ์ิ ธานี ครูใหญ ่ 2513 – 2521 
3 นางนิยพรรณ ศรีสารคาม อาจารย์ใหญ่ 2521 – 2522 
4 คุณหญิงพรรณ ี กาญจนะวสิต ผู้อ านวยการ 2522 – 2525 
5 นายวิโรจน์ หุตะจูฑะ ผู้อ านวยการ 2525 – 2529 
6 นางอารี ปิ่นบุญมา ผู้อ านวยการ 2529 – 2535 
7 นายสมรัก แพทย์พันธ์ุ ผู้อ านวยการ 2535 – 2539 
8 นายประเสริฐ อหิงสโก ผู้อ านวยการ 2539 – 2540 
9 นายวินัย นุ่นพันธ์ ผู้อ านวยการ 2540 – 2542 
10 นางพัลลภา จันทรุจิรากร ผู้อ านวยการ 2542 – 2546 
11 นางปิยนันท์ ภิรมย์ไกรภักด์ิ ผู้อ านวยการ 2547 – 2551   
12 นายเลิศศิลป์ รัตนมุสิก ผู้อ านวยการ 2551 –2555 
13 นายสุทธิพงษ์                   โมราวรรณ ผู้อ านวยการ 2555 – 2557 
14 นายปัญญา สุขะวณิชย์ ผู้อ านวยการ 2557 – 2559  
15 ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อ านวยการ 2559 – ปัจจุบัน 
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พันธกิจ 
 พัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
การสื่อสารสองภาษา พัฒนากระบสนการคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พัฒนา
กระบวนการเรียนร็ตาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีระเบียบวินัย
และคุณธรรมจริยธรรม ตามแนวสิถีพุทธจิตอาสา บนพ้ืนฐานความเป็นไทย และส่งเสริมให้ส ถานศึกษา เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ของชุมชน 
  
วิสัยทัศน์ 
 องค์แห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม ตามแนววิถีพุทธจิตอาสา พัฒนาสู่มาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
 

แผนผังภายในโรงเรียนและพื้นที่รอบ ๆ โรงเรียน 
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1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 1)  จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อื่นๆ 

ปีการศึกษา 
2560 

3 93 - 9 10 

 
 2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

         

        

         

  
 3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 3 - 
2. คณิตศาสตร์ 12 16 
3. วิทยาศาสตร์ 13 17.54 
4. ภาษาไทย 9 15 
5. ภาษาต่างประเทศ 20 16.55 
6. สังคมศึกษา 15 16.87 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 13 13.77 
8. สุขศึกษาและพลศึกษา 8 16.25 
9. ศิลปะ 7 14.86 
10. แนะแนว 3 15.6 
11. บรรณารักษ์ 2 15.6 
รวม 105 16.58 
 
 
 
 
 
 

82.24 % 

16.82 % 

0.94 % 



รายงานประจ าปีโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)           หน้า 4 

 

1.3 ข้อมูลนักเรียน 
 จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2560 
ระดับชั้นเรียน  ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวมทั้งหมด 
จ านวนห้อง 9 8 8 9 9 9 52 

เพศ ชาย 167 144 167 122 116 76 792 
หญิง 209 193 169 145 135 151 1002 

รวม  376 337 332 267 251 227 1794 
เฉลี่ย  42 42 41 30 28 25 34 

 

 
เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.6 

ปีการศึกษา 2558 - 2560 
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1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระในระดับ 3 ขึ้นไป 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560 

65.08

40.89

56.98

37.99

76.12

64.90

77.97

40.11

56.08

36.32

53.98

81.42

82.15

90.85

60.17

48.22

74.71

38.32

55.80

30.66

87.16

85.42

71.96

55.43

81.08

37.14

50.71

76.87

81.56

96.33

54.29

58.37

88.50

16.93

11.95

67.32

74.48

86.28

50.80

56.86

76.42

27.16

43.46

55.22

86.86

66.81

30.09

24.45

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00

       

          

           

          

         

     

       

          

 .1  .2  .3  .4  .5  .6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)           หน้า 6 

 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระในระดับ 3 ขึ้นไป 
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560 

65.61

57.64

57.69

64.89

76.73

83.20

70.34

18.35

65.37

48.49

59.94

79.14

71.81

86.94

66.32

41.34

66.26

49.53

58.73

37.66

85.66

35.85

52.11

55.59

68.66

56.54

40.93

76.37

69.84

95.45

66.81

74.07

82.06

35.45

26.41

47.53

81.01

88.05

51.00

61.63

70.80

34.73

46.64

58.82

75.55

89.87

51.33

26.36
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ตารางเปรียบค่าเป้าหมายกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2560 

ระดับ ม.1 ม.2 ม.3 

สาระ เกณฑ์ที่
คาดหวัง 

เป้า 
หมาย 

ภาค
เรียนที1่ 

ภาค
เรียนที2่ 

เฉลี่ย ความ 
ส าเร็จ 

เกณฑ์ที่
คาดหวัง 

เป้า 
หมาย 

ภาค
เรียนที1่ 

ภาค
เรียนที2่ 

เฉลี่ย ความ 
ส าเร็จ 

เกณฑ์ที่
คาดหวัง 

เป้า 
หมาย 

ภาค
เรียนที1่ 

ภาค
เรียนที2่ 

เฉลี่ย ความ 
ส าเร็จ 

ภาษาไทย 2.5 72.00 75.66 78.14 76.90 +6.81 2.5 72.00 74.77 78.50 76.64 +6.44 2.5 72 79.17 81.02 80.10 +11.25 
คณิตศาสตร์ 2 53.00 56.72 87.13 71.93 +35.72 2 53.00 50.90 72.89 61.90 +16.79 2 53 67.07 75.68 71.38 +34.68 
วิทยาศาสตร์ 2 71.00 75.19 84.91 80.05 +12.75 2 71.00 82.59 85.85 84.22 +18.62 2 71 85.33 85.84 85.59 +20.55 

สังคม ฯ 2.5 62.00 46.17 79.38 62.78 +1.26 2.5 62.00 87.76 86.29 87.03 +40.37 2.5 62 54.62 59.35 56.99 -8.08 
ภาษาต่างประเทศ 2.5 42.00 54.09 26.06 40.08 -4.57 2.5 65.00 61.02 54.41 57.72 -11.20 2.5 65 72.00 69.19 70.60 +8.62 

สุขศึกษาฯ 3 80.00 76.12 76.73 76.43 -4.46 3 60.00 82.15 71.81 76.98 +28.30 3 60 87.16 85.66 86.41 +44.02 
ศิลปะ 3 84.00 83.11 83.20 83.16 -1.00 3 87.00 90.85 86.94 88.90 +2.18 3 51 85.42 69.34 77.38 +51.73 

การงานอาชีพ 3 64.00 77.97 70.34 74.16 +15.88 3 58.00 60.17 66.32 63.25 +9.05 3 60 77.08 52.11 64.60 +7.67 

 

ระดับ ม.4 ม.5 ม.6 

สาระ เกณฑ์ที่
คาดหวัง 

เป้า 
หมาย 

ภาค
เรียนที1่ 

ภาค
เรียนที2่ 

เฉลี่ย ความ 
ส าเร็จ 

เกณฑ์ที่
คาดหวัง 

เป้า 
หมาย 

ภาค
เรียนที1่ 

ภาค
เรียนที2่ 

เฉลี่ย ความ 
ส าเร็จ 

เกณฑ์ที่
คาดหวัง 

เป้า 
หมาย 

ภาค
เรียนที1่ 

ภาค
เรียนที2่ 

เฉลี่ย ความ 
ส าเร็จ 

ภาษาไทย 2.5 72.00 93.01 80.18 86.60 +20.28 2.5 72.00 91.95 84.85 88.40 +22.78 2.5 72.00 89.52 81.42 85.47 +18.71 

คณิตศาสตร ์ 2 53.00 64.08 78.97 71.53 +34.96 2 53.00 40.95 72.58 56.77 +7.11 2 53.00 41.81 50.93 46.37 -12.51 

วิทยาศาสตร์ 2 71.00 85.92 69.95 77.94 +9.77 2 71.00 74.78 77.06 75.92 +6.93 2 71.00 72.9 71.16 72.03 +1.45 

สังคม ฯ 2.5 62.00 84.31 83.64 83.98 +35.45 2.5 62.00 81.46 61.87 71.67 +15.60 2.5 62.00 67.39 65.61 66.5 +7.26 

ภาษาต่างประเทศ 2.5 65.00 71.43 81.01 76.22 +17.26 2.5 65.00 71.37 76.32 73.85 +13.62 2.5 45.00 40.17 33.63 36.9 -18.00 

สุขศึกษาฯ 3 60.00 74.48 69.84 72.16 +20.27 3 65.00 74.46 81.01 77.74 +19.60 3 87.00 86.86 75.55 81.21 -6.66 

ศิลปะ 3 68.00 96.33 95.45 95.89 +41.01 3 69.00 86.28 88.05 87.17 +26.33 3 76.00 66.81 89.87 78.34 +3.08 

การงานอาชีพ 3 55.00 54.29 66.81 60.55 +10.09 3 45.00 50.8 51.00 50.90 +13.11 3 42.00 30.09 51.33 40.71 -3.07 

 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) น าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของปีการศึกษา 2559 มาพิจารณาและวางแผนกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมนักเรียน จึงท าให้นักเรียนส่วนใหญ่             
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 สาระการเรียนรู้ บรรลุเกณฑ์และเป้าหมายที่ต้ังเกณฑ์ไว้  ซึ่งผลการพิจารณาอยู่ในเกณฑ์ ดี 

หน้า 7 
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1.5 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะ   
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ ดี ขึ้นไป 

ภาคเรียนที่ 1                                                                                                      ภาคเรียนที่ 2 
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เปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ ดี ขึ้นไป 
(ปีการศึกษา 2558-2560) 
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 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ได้ด าเนินกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทุกด้าน โดยวิเคราะห์และวางแผนการด าเนินกิจกรรมจากผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของปีการศึกษา 2559 ซึ่งผลการประเมินของปีการศึกษา 2560 พบว่าโดยภาพรวมต้ังแต่ปีการศึกษา 2558 นักเรียนมีผลการประเมินที่สูงข้ึนตามล าดับ จึงจัดอยู่ในระดับ ดี 
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ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะในระดับ ดี ขึ้นไป 
 

ภาคเรียนที่ 1                                                                                                      ภาคเรียนที่ 2 
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เปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะในระดับ ดี ขึ้นไป 
(ปีการศึกษา 2558-2560) 
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 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ได้ด าเนินกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมสมรรถนะในทุกด้าน โดยวิเคราะห์และวางแผนการด าเนินกิจกรรมจากผลการประเมินสมรรถนะของ  
ปีการศึกษา 2559 ซึ่งผลการประเมินของปีการศึกษา 2560 พบว่าโดยภาพรวมต้ังแต่ปีการศึกษา 2558 นักเรียนมีผลการประเมินที่สูงข้ึนตามล าดับ จึงจัดอยู่ในระดับ ดี 
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1.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 
 1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 48.83 24.69 31.50 29.68 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 53.42 33.44 35.48 37.53 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ ท้ังหมด 48.77 26.55 32.47 30.14 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 48.29 26.30 32.28 30.45 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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  แ       ่             แ       ่  ด  จ  ห  ด

  แ       ่      ด  พ      ห ด   แ       ่   ด        

 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 47.05 20.28 28.00 34.65 26.61 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 55.82 33.66 33.98 38.71 39.65 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ ทั้งหมด 50.07 24.64 29.48 34.96 27.91 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 49.25 24.53 29.37 34.70 28.31 
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 2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา  
2558 – 2560 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 – 2560 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 – 2560 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถันภ์) ปีการศึกษา 2560 
พบว่า 
 1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาภาษาไทยมีคะแนนที่สูงข้ึนเมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2559 แต่รายวิชาอื่นมี
แนวโน้นเป็นไปตามแนวโน้มคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และวิชาภาษาต่างประเทศ มีคะแนน
ที่สูงข้ึนเมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2559 แต่รายวิชาอื่นมีแนวโน้นเป็นไปตามแนวโน้มคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
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1.7 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
จ านวนคร้ังท่ีใช้/ปี   (3 ปีย้อนหลังล่าสุด)* 
2558 2559 2560 

ห้องสมุด ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
เรือนไทย ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
ห้องดนตรีไทย ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
ห้องดนตรีสากล ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
ห้องศูนย์สังคม 343 ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
ห้องวิถีพุทธ ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
ห้องปฏิบัติการเคมี ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
ห้องปฏิบัติการดาราศาสตร์ ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 

  

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
จ านวนคร้ังท่ีใช้/ปี   (3 ปีย้อนหลังล่าสุด)* 
2558 2559 2560 

สวนสัตว์เขาเขียว  1 1 1 
โรงแรมอมาร ี 1 1 1 
ท่าอากาศยานดอนเมือง 1 1 1 
บ้านราชเวดี 1 1 1 
วัดพุทธสยาม  ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 

วัดดอนเมือง ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 

วัดไผ่เขียว ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 

ชุมชนต่างๆในเขตดอนเมือง ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 

ส านักงานปรมณูเพื่อสันติ 1   

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ าจืด 1   

พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน 1   

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 1 1 1 

พระราชวังบางประอินทร์  1  

อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ  1  

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร  1  

สมาคมครูภาษาฝรั่งเศส 2 1 1 

*หมายเหตุ   ช่องปีการศึกษาท่ีไม่ได้ระบุจ านวนการใช้ หมายถึง แหล่งเรียนรู้น้ัน ไม่ได้ใช้ในปีน้ัน ๆ 
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 ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีโรงเรียนเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน  
ในปีการศึกษาท่ีรายงาน 
  1.  นางสาวชุติมา  กุยรีย์   ให้ความรู้เรื่อง แกะสลักผักและผลไม ้สถิติการให้ความรู้จ านวน 1 ครั้ง/ปี 
  2.  ทีมงานวิทยากรโรงแรมอมารี ดอนเมือง ให้ความรู้เรื่อง การจับจีบผ้า , การพับผ้าเน็บกิ้น การเสิร์ฟ
อาหาร ลการปูเตียง สถิติการให้ความรู้ จ านวน 1 ครั้ง/ปี 
  3.  ทีมวิทยากรการท่าอากาศยาน ดอนเมือง  ให้ความรู้เรื่อง  การบริหารจัดการ ท่าอากาศยาน ดอนเมือง 
สถิติการให้ความรู้ จ านวน 1 ครั้ง/ปี 
  4.  นางขนิษฐา  สวัสดี  ให้ความรู้เรื่อง  ฟิสิกส์   สถิติการให้ความรู้  ตลอดปีการศึกษา 
  5.  นางสาวฐิตานันท์ จิตถา  ให้ความรู้เรื่อง  ฟิสิกส์ สถิติการให้ความรู้ ตลอดปีการศึกษา 
  6.  รศ.ดร. สุรพล วิเศษสรรค์  ให้ความรู้เรื่อง ชีววิทยา  สถิติการให้ความรู้ ตลอดปีการศึกษา 
  7.  ผศ.ดร. ธันวาวรรณ ด้วงทองอยู่ ให้ความรู้เรื่อง เคมี สถิติการให้ความรู้ ตลอดปีการศึกษา 
  8.  อ.ดร. สุธาสินี กิตยาการ ให้ความรู้เรื่อง เคมี สถิติการให้ความรู้ ตลอดปีการศึกษา 
  9.  นางสาวนิธิมา อาจฤทธ์ิ  ให้ความรู้เรื่อง  คณิตศาสตร์ สถิติการให้ความรู้ ตลอดปีการศึกษา 
  10.  นางสาวพวงรัตน์ ฉันทวิโรจน์  ให้ความรู้เรื่อง  คณิตศาสตร์ สถิติการให้ความรู้ ตลอดปีการศึกษา 
  11.  นายสวัธชัย สุทธิรัตน์  ให้ความรู้เรื่อง  การประกวดวงดนตรี สถิติการให้ความรู้ จ านวน 1 ครั้ง/ปี 
  12  นายปราโมทย์ ปาทาน ให้ความรู้เรื่อง  การประกวดวงดนตรี  สถิติการให้ความรู้ จ านวน 1 ครั้ง/ปี 
  13.  Mr.Pascal Santier ให้ความรู้เรื่อง  ภาษาฝรั่งเศส   สถิติการให้ความรู้ ตลอดปีการศึกษา 
  14. ดร.ธิดา  บุญธรรม  ให้ความรู้เรื่อง การท าอาหารฝรั่งเศส จ านวน 4 ครั้ง/ปี 
 

1.8 การจัดสรรงบประมาณ 
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ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) จัสรรงบประมาณเป็น 6 ส่วน ได้แก่ 
 1. กลุ่มบริหารวิชาการ ใช้ในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆในด้านวิชาการ ร้อยละ 41.00 
 2. กลุ่มงานบุคคล ใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมและโครงการงานนักเรียนและคร ูร้อยละ 28.00 
 3. กลุ่มบริหารทั่วไป ใช้ในการสนับสนุน พัฒนา ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความพร้อมและอ านวยความ
สะดวกในการจัดกิจกรรมของนักเรียนและคร ูร้อยละ15.00 
 4. กลุ่มบริหารงบประมาณ ใช้ในการพัฒนา ส่งเสริมระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ และทั่วถึง ร้อยละ 1.00 
 5. รายจ่ายสาธาณูปโภค ร้อยละ 12.00 
 6. ส ารองจ่าย ร้อยละ 3.00 
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ตอนที่  2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

   
 
 
 

 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดี 
 

1. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยการ ด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียน รู้ที่

เน้นผู้เ รียนเป็นส าคัญ  เน้นทักษะกระบวนการ พัฒนาให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(3Rs8Cs) ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย มีนิสัยรักการอ่าน  เรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมแบบ Active 
Learning สนับสนุนการจัดท าสื่อประกอบการเรียนการสอน ด้านเทคโนโลยีนวตกรรม พัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพทั้ง
ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการท างาน ทักษะการจัดการ  สามารถ
น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการท างานอย่างถูกต้องเหมาะสม คุ้มค่าและมีคุณธรรม สร้างและ
พัฒนาวิธีการใหม่ ๆ เช่น กิจกรรมห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ม .ต้น ห้องเรียนพิเศษวิทย์- คณิต ม .ปลาย สามารถท างาน
เป็นหมู่คณะ  มีนิสัยรักการท างาน เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่องาน ตลอดจนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่เป็น
พ้ืนฐาน ได้แก่ ความขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัดและอดทน อันจะน าไปสู่การให้ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือตนเองแล ะพ่ึงตนเองได้
ตามแนวทางศาสตร์พระราชา  โดยมีแนวทางในการพัฒนา ดังน้ี  ศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาของชาติ  นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต ลอดจน
นโยบายของโรงเรียน  เพ่ือเป็นแนวทางและทิศทางในการปฏิบัติงาน  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ศึกษาพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตรสถานศึกษาให้ชัดเจน น ามาออกแบบการเรียนรู้  ก าหนดการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะต่าง ๆ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่
ส าคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสม  สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน ก าหนดเป้าหมายหรือจุดประสงค์              
การเรียนรู้ที่เป็นความสามารถที่จะเกิดข้ึนในผู้เรียนด้านพุทธพิสัย ด้านจิตพิ สัยและด้านทักษะพิสัย จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ เน้นทักษะกระบวนการ  เช่น ใช้สื่อ นวัตกรรม และมีการแสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนรู้ร่วมกันและน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม กิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด การแก้ปัญหา ค้นพบความรู้
ใหม่ ๆ ฝึกปฏิบัติ มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เช่น มอบภาระงานที่เป็นระบบกลุ่มจะให้แต่ละกลุ่มมีผู้เรียนทั้งสามกลุ่มอยู่เท่า  ๆ 
กัน มีการแบ่งการท างานตามความถนัด และจะให้มีการเปลี่ยนกลุ่มทุกครั้งเมื่อมีงานชิ้นใหม่  งานเด่ียวจะเน้นด้านทักษะ
ทางความคิด การวิเคราะห์ เชื่อมโยง พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และสร้างสุนทรียะให้แก่ผู้เรียน  

ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  และสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเองหรือกลุ่ม  โดยครูเป็นเพียง
ผู้ให้ค าแนะน า  ดูแล  จัดหาสื่อการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนมีโอกาสก าหนดเป้าหมายของการเรียนรู้และร่วมวางแผ นการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ในบรรยากาศที่ยืดหยุ่น ผู้เรียนเลือกและสร้างผลงานจากการเรียนรู้ ตามถนัดและความสนใจของ
ตนเองและของกลุ่ม ใช้เทคโนโลยีเพ่ือเข้าถึงแหล่งข้อมูลและการจัดการกระท าข้อมูล  ผู้เรียนเชื่อมโยงหรือประยุกต์ใช้สิ่งที่
เรียนในชีวิตจริงหรือสถานการณ์ที่เป็นจริงให้มากที่สุด ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันจากเพ่ือนใน
กลุ่ม  ฝึกการท างานเป็นทีมความมีวินัยและความรับผิดชอบ  จัดท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือแก้ปัญหาการเรียนรู้ให้ผู้เรียน             
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายตามสภาพจริงของผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนประเมิน
และสะท้อนผลการเรียนของตนเองและเพ่ือน จัดกิจกรรมหรือด าเนินโครงการที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้ ทักษะ
หรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างต่อเน่ือง เช่น กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน /สืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนหรือ
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ชุมชน ตลอดจนกิจกรรมปลูกฝังให้ผู้เรียนรักและร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน มอบหมายให้ผู้เรียนจัดท าป้ายนิเทศ  
การจัดกิจกรรมกลุ่มทางวิชาการเพ่ือสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อที่ก าหนด หรือการแสดงบทบาทสมมุติ  การจัดกิจกรรมลดเวลา
เรียนเ พ่ิมเวลารู้  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  ท าโครงงานวิทยาศาสตร์         
เกมต่าง ๆ เช่น เกม Sudoku,  A-Math , การคิดเลขเร็ว 

 
2. ผลการด าเนินงาน 

ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนเป็นไปตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดของหลักสู ตร แกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ผู้เรียนสามารถอ่านออก เขียนสื่อสาร และการคิดค านวณ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้
จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง ผู้เรียนทุกคนยอมรับกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา ของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จาก การประเมินในด้านต่าง ๆ เช่น 
ผลการสอบ  PISA ซึ่งประเมินสมรรถนะ 3 ด้านคือการอ่าน วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ มีการจัดท าการใช้สื่อในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับวัย ความสนใจของผู้เรียนและสอดคล้องกับเน้ือหาในแต่ละรายวิชา จัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพมีมาตรฐานสามารถน าไปใช้ได้จริง ผู้เรียนได้รับการดูแล เอาใจใส่อย่างต่อเน่ือง  ส่งเสริมผู้เรียนตามความ
ถนัด โดยการส่งเข้าร่วมการแข่งขันและการออกแสดงในกิจกรรมต่าง ๆ การท าละคร นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ขับร้องเพลงและ
รวมถึงงานศิลปะ เช่น ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจ าปีการศึกษา 2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เขต 2 ได้รับรางวัลเพ่ิมข้ึน ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก  ครั้งที่ 67
ประจ าปีการศึกษา 2560 ได้รับรางวัลเพ่ิมข้ึนจ ากปีการศึกษา 2559 จาก 44 รายการ เป็น 62 รายการ ทั้งน้ี มีผลการ
ด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
1. ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยภาพรวม ปีการศึกษา 2560 ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ บรรลุเกณฑ์และ
เป้าหมายตามเกณฑ์ที่ต้ังไว้ ซึ่งผลการพิจารณาอยู่ในเกณฑ์ ดี  

2. ผลการ
ทดสอบ
ระดับชาติ ม.3 

ผลการทดสอบระดับชาติชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2559 ปรากฏผล ดังน้ี กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีคะแนนที่สูงข้ึน ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาต่างประเทศ มีแนวโน้มเป็นไปตามคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

3. ผลการ
ทดสอบ
ระดับชาติ ม.6 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีคะแนนที่สูงข้ึน ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์  และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีแนวโน้มเป็นไปตามคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

4. อ่าน เขียน 
คิดวิเคราะห์ 

การอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ นักเรียนหน่ึงคนจะได้รับการประเมินด้านการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ทุก
รายวิชา ซึ่งผลการพิจารณาอยู่ในระดับดี  

5. คุณลักษณะ
อันพึงประสงค ์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท้ัง 8 ประการ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  
ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างเพียงพอ มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ผลการพิจารณาอยู่
ในระดับดี 

6. สมรรถนะ สมรรถนะในการประเมินมี 5 ประการ คือ การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการ
ใช้เทคโนโลยี ซึ่งผลการพิจารณาอยู่ในระดับดี 
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ผลงานนักเรียนดีเด่น ในปีการศึกษา 2560 

ที่ ชื่อนักเรียน 
ระดับการ
แข่งขัน 

ผลงานดีเด่น หน่วยงานที่จัด 

1 น.ส.เข็มอัปสร อ่วมบ ารุง 
น.ส.ธนารีย์ สอนศรี 

ระดับ 
ภาคกลาง 

รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษา
ฝรั่งเศส งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 67  

สพฐ 

2 น.ส.เอเซีย  ศรีธรรมวงศ์ 
นายศรุต สุนทรศิลป ์
น.ส.ชญาณี ทองสีนก 
น.ส.ภรัทธิยา อินพล 
น.ส.ฐิติพร เลิศอุดมไพฑูรย์ 

ระดับ 
ภาคกลาง 

รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-
ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
67  

สพฐ 

3. โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์
อุปถัมภ์) 

ระดับ 
ภาคกลาง 

รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันประกวดขับขาน 
ประสานเสียง งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 67  

สพฐ 

4. โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์
อุปถัมภ์) 

ระดับ 
ภาคกลาง 

รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67  

สพฐ 

5. โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์
อุปถัมภ์) 

ระดับ 
ภาคกลาง 

รางวัลเหรียญทองแดง 
การแข่งขันการแกะสลักผลไม้ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67  

สพฐ 

6. น.ส.จตุพร ย้ิมแย้ม ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 

รองชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ งาน
นิทรรศการวิชาการ 
“ฤทธิยะวรณาลัย เทิดไท้ศาสตร์
พระราชา พัฒนาการศึกษาไทย” 

ร.ร.ฤทธิยะ 
วรรณาลัย 

7. ด.ญ.ภัศรดาภา จันทร์ส่อง ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 

ชนะเลิศเหรียญทอง 
การแข่งขัน Impromptu Speech 

ร.ร.เตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ  
รัชดา 

8. นายไพศาล เวชชศาสตร์ ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความ
ประพฤติดี 
เน่ืองในวันวาระวิสาขบูชา 

พุทธสมาคมแห่ง
ประเทศไทยใน
พระบรม
ราชูปถัมภ์ 
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ที่ ชื่อนักเรียน 
ระดับการ
แข่งขัน 

ผลงานดีเด่น หน่วยงานที่จัด 

9. ด.ญ.ปภาวรินท์ สนส่ง ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 

รางวัลชมเชย 
ประกวดการแต่งกายด้วยชุดแฟชั่น 
รีไซเคิล 

ส านักงาน
สิ่งแวดล้อม
กองทัพอากาศ 

10. น.ส.ชญาน์นันท์ กมลวุฒิ ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 

รางวัลชนะเลิศพร้อมเงินรางวัล1,000บาท  
ประกวดการแต่งกายด้วยชุดแฟชั่น 
รีไซเคิล 

ส านักงาน
สิ่งแวดล้อม
กองทัพอากาศ 

11. ด.ช.รุทธกร เกิดผล 
ด.ช.ศักด์ิพัฒน์ ภูนคร 
ด.ญ.พรภินันท์ อภิชัยธนพงศ์ 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 

รางวัลชมเชย 
การแข่งขันตอบปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ส านักงาน
สิ่งแวดล้อม
กองทัพอากาศ 

12. น.ส.ฐิติรัตน์ ทะนารี 
น.ส.เบญจพร ติถตานนท์ 
น.ส.นิรมล มณีพงษ์ 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 

รางวัลชมเชย 
การแข่งขันตอบปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ส านักงาน
สิ่งแวดล้อม
กองทัพอากาศ 

13. ด.ช.ธนรินทร์ นพคุณ ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 

รางวัลชมเชย 
การแข่งขันสุนทรพจน์ เรื่องการจัดการ
สิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชด าริ 

ส านักงาน
สิ่งแวดล้อม
กองทัพอากาศ 

14. น.ส.ก้านแก้ว จันทะเกตุ 
น.ส.อังสุลี ยางตาล 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 

รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันวาดภาพจากเรื่องที่อ่าน
กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส 

ศูนย์เครือข่าย
พัฒนาการเรียน
การสอนภาษา
ฝรั่งเศส 

15. น.ส.อัจฉรา พลเสน 
น.ส.นิภาพร ฟักทองค า 
นายภาณุวัฒน์ พวงเงิน 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 

รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันประดิษฐ์บอร์ดตามหัวข้อที่
ก าหนดให้ กิจกรรมการแข่งขันทักษะ
ภาษาฝรั่งเศส 

ศูนย์เครือข่าย
พัฒนาการเรียน
การสอนภาษา
ฝรั่งเศส 

16. น.ส.ปิยะฉัตร ศรีมี 
นายศรุต สุนทรศิลป ์
น.ส.ชญาณี ทองสีนก 
น.ส.ภรัทธิยา อินพล 
น.ส.ฐิติพร เลิศอุดมไพฑูรย์ 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 

รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส 
กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส 

ศูนย์เครือข่าย
พัฒนาการเรียน
การสอนภาษา
ฝรั่งเศส 

17. น.ส.เอเชีย ศรีธรรมวงศ ์
น.ส.ธนาภา จันทร 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 

รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาฝรั่งเศส 
กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส 

ศูนย์เครือข่าย
พัฒนาการเรียน
การสอนภาษา
ฝรั่งเศส 

18. น.ส.เข็มอัปสร อ่วมบ ารุง 
น.ส.ธนารีย์ สอนศรี 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 

รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันเล่าเร่ืองจากภาพภาษา
ฝร่ังเศส กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษา
ฝร่ังเศส 

ศูนย์เครือข่าย
พัฒนาการเรียน
การสอนภาษา
ฝร่ังเศส 
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ที่ ชื่อนักเรียน 
ระดับการ
แข่งขัน 

ผลงานดีเด่น หน่วยงานที่จัด 

19. ด.ญ.พัชราภรณ์ สุระขันธ์ ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับ
เหรียญทอง  
กิจกรรมประกวดยอดนักอ่าน 

สพม.2 

20. นายพงศกร สีสังข์ ยิบแสงทอง ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 

รางวัลชนะเลิศ ระดับทอง 
กิจกรรมประกวดยอดนักอ่าน 

สพม.2 

21. น.ส.เข็มอัปสร อ่วมบ ารุง 
น.ส.ธนารีย์ สอนศรี 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 

รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันเล่าเร่ืองจากภาพภาษา
ฝร่ังเศส งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
คร้ังที่ 67  

สพม.2 

22. น.ส.ปิยะฉัตร ศรีมี 
นายศรุต สุนทรศิลป์ 
น.ส.ชญาณี ทองสีนก 
น.ส.ภรัทธิยา อินพล 
น.ส.ฐิติพร เลิศอุดมไพฑูรย์ 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 

รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝร่ังเศส  
ม.4-ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 67  

สพม.2 

23. น.ส.เอเชีย ศรีธรรมวงศ์ 
น.ส.ธนาภา จันทร 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 

รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาฝร่ังเศส  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 67  

สพม. 2 

24. ด.ญ.ญาดา ผูกโพธ์ิ ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 

รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 67  

สพม.2 

25. นายวศิน ขวัญจิตร ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 

รางวัลเหรียญทองแดง 
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 67  

สพม.2 

26. ด.ญ.อารีรัตน์ พรณะศรี ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 

รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันอ่านเอาเร่ืองตามแนว PISA 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 67  

สพม.2 

27. น.ส.อัญชนา เจริญสุข ระดับเขตพ้ืนที่ รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันอ่านเอาเร่ืองตามแนว PISA 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 67  

สพม.2 

28. ด.ญ.ณัฐวิภา วรรณา ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 

รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 67  

สพม.2 
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ที่ ชื่อนักเรียน 
ระดับการ
แข่งขัน 

ผลงานดีเด่น หน่วยงานที่จัด 

29. นายอนวัธ ขวัญพราย  ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 

รางวัลเหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับ 
1) การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 67 

สพม.2 

30. ด.ญ.รุ่งนภา บุญเกตุ ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 

รางวัลเหรียญทองแดง  
การแข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะ  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 67 

สพม.2 

31. ด.ญ.กรกช เพชรธ ารงกุล  
ด.ญ.ชนกนันท์ ทองบุญชู 
ด.ช.ธนรินทร์ นพคุณ 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 

รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 67 

สพม.2 

32. น.ส.จรรย์ธิดา ยางตาบ 
นายธนภูมิ พันธ์ุศรี 
น.ส.พิชญ์อาภา เพ็ชร์สุวรรณ ์

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 

การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 67 

สพม.2 

33. ด.ญ.พิชชาพร อินทรโยธิน  
ด.ญ.ภาวินี หงส์ทอง 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 

รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่  
(กาพย์ยานี 11) งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน คร้ังที่ 67 

สพม.2 

34. ด.ญ.ณัฐภรณ์   เจริญภู 
ด.ญ.ขวัญเนตร   ทองทิม 
ด.ญ.สุดารัตน์   ต้ังใจเปี่ยม 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 

รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show)ม.1-ม.3 

สพม.2 

35. น.ส.เกศราภรณ์   มุขมณเฑียร 
น.ส.ปิยะฉัตร   นาชัยดี 
น.ส.วรินธรลดา   ปิ่นเจริญ 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 

รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show)ม.4-ม.6 

สพม.2 

36. น.ส.กนกพิชญ์  วิทยานุศิษฐ์ 
น.ส.นันทภัค   ปัญญาภา 
น.ส.วิไลพร   ชุมนวล 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 

รางวัลเหรียญเงิน 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภททดลอง ม.4-ม.6 

สพม.2 

37. น.ส.พรทิพย์   ผิวจันทร์ 
น.ส.สิริเกศ   คงดี 
น.ส.เบญญาภา   จักรชัย 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 

รางวัลเหรียญเงิน 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่งประดิษฐ์     ม.4-ม.6 

สพม.2 

38. น.ส.พุทธิตา   เนียมศรี 
น.ส.สุธิชา    หวานสนิท 
 

ระดับเขตพ้ืนที่ รางวัลเหรียญเงิน 
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 

สพม.2 

39. น.ส.จันทรัช ทับชัย - ได้รับทุนการศึกษาไปแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมที่ประเทศญ่ีปุ่น 
จากโครงการ JENESYS 2017 

โครงการ 
JENESYS 2017 

 



รายงานประจ าปีโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)           หน้า 23 

 

ที่ ชื่อนักเรียน 
ระดับการ
แข่งขัน 

ผลงานดีเด่น หน่วยงานที่จัด 

40. ด.ญ.ณัฐธิดา โกรา 
ด.ญ.ณัฐชยา โกรา 
ด.ญ.ฐิติภา ขุมสัจจา 
ด.ญ.ภัทรดาภา จันทร์ส่อง 
ด.ญ.ญาดา ผูกโพธ์ิ 

- ได้รับทุนการศึกษาเข้าเรียน
ภาษาอังกฤษ 
ที่สถาบันสอนภาษา AUA  

สถาบันสอนภาษา 
AUA 

41. น.ส.นรีกานต์ แก้ววิเศษ - ได้รับทุนการศึกษาไปทัศนศึกษาท่ีเขต
ปกครองพิเศษฮ่องกง 
จากบริษัท Learning Link  

บริษัท Learning 
Link 

 
3. จุดเด่น 
 1. ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ซึ่งผู้เรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น ในระดับดี เกิด
ทักษะในการแก้ปัญหา ด้านความเข้าใจทางวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมเก่ียวกับวันส าคัญ เช่น วันชาติของภาษาฝร่ังเศส วัน
ตรุษจีนของภาษาจีน วันทานาบาตะของภาษาญ่ีปุ่น วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นต้น ทักษะด้านความร่วมมือ เป็น
การจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนการสอนเป็นการท างานกลุ่ม เช่น กิจกรรม Big cleaning Day กีฬาภายใน กิจกรรม
อิ่มบุญวันศุกร์ เป็นต้น ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผ่านการสืบค้น หรือการแสวงหา
ความรู้ผ่านการใช้เทคโนโลยี เช่น การสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่าย ท้ังโดยการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟน  

2. ผู้เรียนได้พัฒนาตามศักยภาพด้านคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เมตตา กรุณา มีวินัย มีน้ าใจจิตอาสา 
คุณธรรมจริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ตามความถนัด – ความสนใจ  และอัตลักษณ์
คุณธรรมของโรงเรียน ซึ่งมีผลการประเมินสูงอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลา 3 ปี 
 
4. จุดควรพัฒนา 

พัฒนาผู้เรียนให้สามารถอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น ให้อยู่ในระดับดีเย่ียม น าหลักศาสตร์พระราชาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ 9 เข้ามาร่วมในการแก้ปัญหา 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 
 

1. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมจากภายใน และภายนอกเป็นจุดแข็งและโอกาส จาก

โครงสร้างและนโยบายของโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนวิถีพุทธจิตอาสา และโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนมีความสามารถใน
การจัดกิจกรรม การเรียนการสอนที่ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในทุกด้าน นักเรียนมีระเบียบวินัย มี
ความประพฤติดี ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนโรงเรียนต้ังใน
แหล่งชุมชน การคมนาคมสะดวกและเป็นที่ยอมรับ และได้รับการสนับสนุ นจากผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรทั้งภาครัฐและ
เอกสาร แต่ยังมีจุดอ่อนและอุปสรรคบางประการที่โรงเรียนตระหนัก และเร่งรัดมาตรการป้องกัน แก้ไข เพ่ือให้โรงเรียนมี
การพัฒนาทางด้านคุณภาพที่สูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน เช่น การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน เป็ นต้น 
โดยมีกระบวนการดังน้ี 
 1. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรสถานศึกษา มีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
ต่างๆ โดยเน้นในเรื่องการอ่านคิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนที่เก่งสู่ความเป็นเลิศ เช่น 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ และจัดกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนที่มีปัญหาด้านการเรียน เช่น โครงการคลินิกภาษาไทย  
คลินิกคณิตศาสตร์ 

2. มีการแสวงหาเครือข่ายทางวิชาการ เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านองค์ความรู้ต่างๆ มีการท าความ
ร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น การท า MOU ด้านการสอนภาษาจีนกับ
มหาวิทยาลัยซีอานสือโหยว สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยผ่านศูนย์เครือยข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน และการ
ท า MOU กับมหาวิทยาลัยศรีปทุม และมีการท า MOU ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษอังกฤษกับโรงเรียนเครือข่ายใน
ประเทศมาเลเซีย 

3. มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความส าคัญจ าเป็นของสังคมปัจจุบันที่เน้นพัฒนาผู้เรียนสู่
อาชีพการมีงานท า โดยจัดให้มีหลักสูตรทวิภาคีในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีการเรียนวิชาสามัญและฝึกงาน ท่ีสถาน
ประกอบการ เพ่ือให้นักเรียนที่สนใจได้มีทางเลือกที่เหมาะสมกับตนเอง 

4. มีกระบวนการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและ
บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง มีกิจกรรมการอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาตนเอง 

5. มีการจัดการกลุ่มงานนโยบายและแผน โดยให้มีการจั ดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ระยะ 3 ปี  มีการ
จัดท าแผนการปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านการเห็นชอบ จากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) และมีการก ากับติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ภาคเรียน
ละ 1  ครั้ง เพ่ือติดตาม ความก้าวหน้าและประเมินสรุปผลเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 

6. การพัฒนาในด้านการเงินและบัญชี ใช้ระบบคุณภาพของเดมมิ่ง (Plan – Do – Check – Action)  และใช้
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน คือ มีข้ันวางแผน ข้ันลงมือท า ข้ันตรวจสอบ และข้ันการพัฒนาปรับปรุง  มีโครงการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน (เพ่ือพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติกา ร อาคารเรียนมั่นคงสะอาดปลอดภัย มีสิ่ง
อ านวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น เหมาะแก่การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมี
ศักยภาพมากย่ิงข้ึน โดยได้มีการจัดต้ังโครงการ Energy Mind Award (โครงการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียน) 
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แผนภาพที่ 1  โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
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2. ผลการด าเนินงาน 
 โดยภาพรวม โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ ) มีกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล อยู่ในระดับคุณภาพดีเย่ียม โดยมีผลงานดีเด่นที่ประจักษ์ ดังน้ีโรงเรียนได้วาง
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดังน้ี 

1. การพัฒนาการด าเนินงานในโครงการ กิจกรรมและการบริหารงานด้วยวงจรคุณภาพที่ดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง และ
อยู่ในเกณฑ์ระดับดีเย่ียม โดยน าผลการประเมินจากปีการศึกษา 2559 มาวิเคราะห์เพ่ือวางแผนพัฒนาคุณภาพของปี
การศึกษา 2560 โดยให้ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ภาคี 4 ฝ่าย คณะกรรมการนักเรียน ชุมชนและผู้มีส่วนร่วม
ในการวางแผน  รวมถึงกลุ่มบริหารวิชาการในส่ว น (กลุ่มงานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนรู้ ) มีผลการ
ด าเนินงาน ประสบผลส าเร็จอยู่ในระดับดี เป็นการส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือลดจ านวนนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้
น้อยลงอีกด้วย 

2. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานในสถานศึกษา เพ่ือช่วยลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของสถานศึกษา  เช่น การประหยัดไฟ น้ า โดยที่ทางโรงเรียนได้ด าเนินโครงการ Energy Mind Award (โครงการ
อนุรักษ์พลังงานในโรงเรียน) ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมาก ที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของทางโรงเรียนได้เป็นอย่างดี  

3. บุคลากรของ โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์ ) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มีวินัยในตนเอง 
พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ มีความรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต ต่อหน้าท่ีที่ตนเองได้รับมอบหมาย  

4. โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) มีการเบิกจ่ายและใช้ทรัพยากรตามแผนงบประมาณของสถานศึกษาอย่าง
โปร่งใส มีการเบิกจ่ายงบประมาณ และใช้ทรัพยากรตามความจ าเป็นอย่างเหมาะสม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สามารถ
ตรวจสอบการเบิกจ่ายได้ทุกโครงการ ทุกกิจกรรม เพราะทางโรงเรียนได้มีการรายงานการใช้จ่ายเงินทุกประเภทให้ทางเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ทราบ ทุกเดือน เป็นไปตามข้ันตอนด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ที่ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา เขต 2 ก าหนด   โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์ ) มีแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ระยะ 3 ปี (2559-
2561) แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2560 และปฏิทินการปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2560  ใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริหาร กลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
กลยุทธ์ และเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ตลอดจนมีการสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และกลุ่มงานต่างๆ เพ่ือประเมินความส าเร็จและเพ่ือใช้ข้อมูลในการพัฒนาการบริหารจัดการในปีการศึกษาต่อไป 
 
3. จุดเด่น 

โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนมี การประชุมวางแผนงานก่อนที่จะด าเนินงานใน  
ทุกโครงการ /กิจกรรม ให้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย ครูและบุลากรมี ความรู้ความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ความสามารถเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการเรียนรู้ พร้อมส่งผลให้นักเรียนก้าวสู่ความเป็นเลิศในเวที
การแข่งขันต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปฏิบัติตาม แผนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา 2560 เป็นแนวทางในการด าเนินงาน  
 
4. จุดควรพัฒนา  

1. หลักสูตรโดยการบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู ้ 
2. บุคลากร  เน่ืองจากโรงเรียนมีบุคลากร ที่บรรจุใหม่ ซึ่งมี ความรู้  ความเข้าใจ และ ประสบการณ์การท างาน /            

การประเมินคุณภาพผู้เรียน หรือ การวัดผลประเมินผล ยังไม่ถูกต้อง สมบู รณ์ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
ตามเป้าหมาย 
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3. การขยายและสร้างความรู้วิชา การและ วิชาชีพสู่ชุมชน  เพ่ือเป็นการพัฒนา ให้โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือสร้างรายได้น าไปสู่การประกอบอาชีพในชุมชน  พิจารณา รายวิชาเพ่ิมเติม ท่ีส่งเสริมการ ประกอบ
อาชีพ เพ่ือการมีงานท า 

4. งานด้านพัสดุและสินทรัพย์ เพ่ือให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ .ศ. 2560  ซึ่งมีข้ันตอนและกระบวนการในจัดซื้อจัดจ้างที่ยุ่งยากและซับซ้อนควรก าหนดรูปแบบพร้อมทั้ง
รายละเอียดและข้ันตอนในการปฏิบัติงานให้ชัดเจนเป็นแนวปฏิบัติเดียวกันลดข้ันตอนที่ไม่จ าเป็น เพ่ือให้สามารถปฏิบัติได้
อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ควรมีระบบโปรแกรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุให้มากข้ึน  เพ่ืออ านวยความสะดวก 
และช่วยลดการปฏิบัติในด้านเอกสาร  ท าให้การท างานไม่ซ้ าซ้อน ควรมีกา รติดตามประเมินการใช้พัสดุอย่างสม่ าเสมอ                
ท าให้การตรวจสอบพัสดุประจ าปีรวดเร็วไม่ยุ่งยาก 
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 
 

1. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)การจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ซึ่งเป็นบทบาทหน้าท่ีของครูทุก

คนทั้งแบบรายบุคคลและร่วมมือกันเพ่ือด าเนินการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้  ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตลอดจนทั้ง
องค์กรภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน  ซึ่งการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน   ด้วยการวิจัยในชั้นเรียนและ การจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีส่วนในการพัฒนานักเรียน  ซึ่งโรงเรียนได้มี การจัดท าโครงการ  
กิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  อีกท้ังจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนารูปแบบและการ
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ของครูยุคใหม่  สู่ศตวรรษที่  21” ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสีกัน (วัฒนา
นันท์อุปถัมภ์ )และโรงเรียนเครือข่าย  พร้อมกันน้ันยังมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีอบรม และให้
ความรู้กับ นักเรียน ในกิจกรรม หน้าเสาธง ตอนเช้า  ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  หัวหน้างาน  
เพ่ือให้นักเรียนได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเป็นข้อมูลที่หลากหลาย  เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อยในการปฏิบัติงานที่ส าคัญ
เพ่ือเป็นไปตามระเบียบแห่งการบรรจุแต่งต้ังข้าราชการครู ต าแหน่งครูผู้ช่ วย ทางโรงเรียนประเมินความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้มของต าแหน่งครูผู้ช่วยของโรงเรียน  ซึ่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ก าหนดว่า  ผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในต าแหน่งครูผู้ช่วย
ก่อนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งครู  บรรลุตามความมุ่งหมายในการเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะและบุคลิกลักษณะในการปฏิบัติ
วิชาชีพ  ทั้งการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู  โดยมีคุณครูให้ค าปรึกษาแนะน า รวมทั้งประเมินผล  
ท าให้ครูผู้ช่วยเกิดความประทับใจที่จะปฏิบัติ งานกับโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์ ) และพร้อมที่จะเป็นครูมืออาชีพที่
สมบรูณ์แบบ นอกจากน้ียังมีการจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับแนวทางการด าเนินงานของโรงเรียนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  และเพ่ือ ยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรง เรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์ ) โดยแยกกิจกรรมตามฐานแบ่งเป็น 4 ฐาน คือ ฐานที่ 1 กลุ่มบริหาร
วิชาการ เรื่อง การท าวิจัยในชั้นเรียน  ฐานที่  2 กลุ่มบริหารงบประมาณ เรื่อง เงินทองเรื่องของเรา  ฐานที่ 3 กลุ่มบริหาร
ทั่วไป  เรื่อง  รู้รักษ์  พลังงาน  และ  งดงามตามแบบไทย  ฐานที่  4  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เรื่อง  โรงเรียนคุณธรรม 
 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นพัฒนาครู ท่ีจะเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการ ร่วมกับ  บริษัท  ซี
พี  ออลล์  จ ากัด  (มหาชน)  จัดการศึกษาระบบทวิภาคี  สาขาวิชาการ จัดการธุรกิจค้าปลีก  สาขาวิชางานธุรกิจค้าปลีก
ร้านสะดวกซื้อ  ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ  Work  Based  Learning  (เรียนรู้จากการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ) และมีคณะกรรมการนิเทศนักเรียนขณะที่ฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งท าหน้าท่ีประสานงาน  กับสถานประกอบการ  
ก ากับ  ติดตาม  ดูแล  นักเรียนลงฝึกปฏิบัติงาน  จัดโครงการศึกษาดูงานและลงนามความร่วมมือ  แลกเปลี่ยนการศึกษา
ระหว่างวันที่  16 – 19  ตุลาคม  2560  ณ  ประเทศมาเลเซีย  เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
ความรู้และประสบการณ์ที่จะน ามาใช้ในพัฒนาการปฏิบัติงานในองค์กรและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ   
ซึ่งก่อนไปศึกษาดูงานโรงเรียนได้จัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา  เข้าค่ายภาษาอังกฤษ  กับคุณครูเจ้าของภาษา  
ท าให้คุณครูและบุคลากรของโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )  มีความรู้และประสบการณ์ มีความเชื่อมั่นในต นเองที่
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้   มีการจัดท าโครงการความร่วมมือการจัดการศึกษารูปแบบสหกิจ  สหวิทยาเขตวิภาวดี  
ประจ าปี  2560  “เรื่อง  ชุมชนการเรียนรู้ครูมืออาชีพ” และจัดการแข่งขันกีฬาวิภาวดีสัมพันธ์  ครั้งที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือพัฒนาเครื่อข่ายทางการศึก ษาและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครูและบุคลากรของโรงเรียนในสหวิทยาเขตวิภาวดี                
จัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพเพ่ือชุมชน  อย่ างต่อเน่ือง  ต้ังแต่ปีการศึกษา 2545  ซึ่งกลุ่มบริหารวิชาการได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการและมอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้น าความรู้เพ่ือฝึก อบรมวิชาชีพเพ่ือชุมชน  ท าให้ชุมชนได้รับความรู้
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและเพ่ือการประกอบอาชีพ 
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2. ผลการด าเนินงาน                                                                                                                                  
กระบวนการพัฒนาสถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูทุกคนมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาท่ี

ถูกต้องครบถ้วน  สอดคล้องและตรงตามตัวชี้วัด มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งมีการบันทึกหลังการสอน
เพ่ือน าข้อมูลไปวางแผนการจัดการเรียนรู้ในครั้งต่อไป ด้วยเทคนิคและวิธีการ สอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะ อันพึงประสงค์และสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล อีกท้ังส่งเสริมและสนับให้ครูปฎิบัติตามหน้าท่ีของตนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

การจัดการเรียนรู้ ครูมีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร มีความสามารถน าความรู้จากหลักสูตรแกนกลางที่
ก าหนดมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  มีความสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถ่ิน    
สามารถน าหลักสูตรสถานศึกษาหรือหลักสูตรท้องถ่ินไปใช้ให้บรรลุจุดประสงค์  น าผลการประเมินการจัดการเรียนรู้มาใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  ความสามารถในเน้ือหาสาระที่สอน  และความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้           
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ คือภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม   สุขศึกษา และ
พลศึกษา  ศิลปะ  การงานอาชีพ  ภาษาต่างประเทศ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และอื่น ๆ  มีการจัดหน่วยการเรียนรู้ได้อย่าง
มีระบบโดยมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกัน  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีระบบโดยมีองค์ประกอบที่สอดคล้อง
กัน  ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  จัดกิ จกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง โดยให้
ผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็นและแก้ปัญหาได้  มีการคิดอย่างเป็นระบบ มีความสามารถในการตัดสินใจ
อย่ามีเหตุผล พร้อมทั้ง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปลูกฝังส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะ ให้กับผู้เรียน ครู
สามารถใช้รูปแบบเทคนิควิธีการสอนอย่างหลากหลายเพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  ใช้หลักจิตวิทยาในการจัดการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข  และพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  ใช้สื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนรู้  ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในชุมชนในการจัดการเรียนรู้  สามารถน าความรู้สู่ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพได้รับ
ความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี  ครูบุคลากรทุกคนมีความสุขในการปฏิบัติหน้าท่ี  ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มเวลา  เต็ม
ความสามารถ  บุคลากรทุกคนของโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)  มีคุณสมบัติที่ครบถ้วนของความเป็นครู  คือ   มีภูมิรู้    
มีภูมิฐาน  และมีภูมิธรรม 

ด้านการวัดและประเมินผล ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง พร้อมทั้งพัฒนา
ผู้เรียนในทุกรายวิชา  จัดให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู และส่งเสริมให้ครูมีการหาความรู้ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น เพ่ือเป็นข้อมูลให้ครูได้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

 
โดยด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ดังน้ี 

โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
งานศิลปหัตกรรม ครูสามารถฝึกฝนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ได้รับรางวัล 

- ระดับภาค 5 รายการ 
- ระดับเขตพ้ืนที่ 62 รายการ 

ศึกษาดูงาน และลงนามความร่วมมือ
แลกเปลี่ยนทางการศึกษา 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 72 คน ซึ่งได้ผลการด าเนินงานดังน้ี 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เปิดโลกทัศน์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วัฒนธรรม 
2. ครูและบุคลากรสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ 
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โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
แนวทางด าเนินงานของโรงเรียนให้เป็นในทิศทางเดียวกัน 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความรู ้
      - การวิจัยในชั้นเรียน   
      - เงินทองเรื่องของเรา 
      - รู้รักพลังงานและงดงามตามแบบไทย 
      - โรงเรียนคุณธรรม 

English General Conversation for 
Thai Teacher 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

 
3. จุดเด่น  

 1. โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูค้ือพัฒนาการเรียนรู้ให้คร/ูบุคลากรและผู้เรียน
มีคุณลักษณะเป็นผู้น ากลุ่ม หรือผู้น าในองค์การ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในองค์กร โดยส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC)  

2. โรงเรียนสีกันส่งเสริมให้ครมูกีระบวนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้
นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพเพ่ือให้สามารถคิดและแก้ปัญหาได้ มีความกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข ฝึกการท างานเป็นทีม นักเรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตัวเองที่หลากหลาย  มุ่งพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
เพ่ือให้ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาได้ 
  
4. จุดควรพัฒนา 
 แม้ว่าครูมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และพยายามยกระดับผลสัมฤทธ์ิ ซึ่งเริ่มมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง แต่การทดสอบระดับชาติของผู้เรียนบางรายวิชายังต่ ากว่าระดับประเทศ ดังน้ันครูยังต้องพัฒนารูปแบบและวิธีการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธ์ิในรายวิชาเหล่าน้ันของพัฒนาผู้เรียนให้พัฒนาข้ันต่อไป 
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มาตรฐานที่ 4  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ 
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 
 

1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์ ) ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามข้ันตอน 8 องค์ประกอบ ได้แก่              
1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษา  2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน  3) จัดการและ
บริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 4) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  5) ด าเนินการติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา  6) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา  7) จัดท ารายงานประจ าปีเพ่ือเสนอผลการประเมิน
คุณภาพ  และ 8) โรงเรียนด าเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง   
 โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อปุถัมภ์) น าเสนอผลการรายงานประจ าปีของสถานศึกษาในปีที่ผ่านมา รวมทั้งจุดเด่น 
และจุดที่ควรพัฒนา โดยเป็นข้อมูลจากกลุ่มสาระและกลุ่มบริหารต่างๆ  โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์ ) ในปีการศึกษา 
2560 
 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัม ภ์) ก าหนดให้มีประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีละ 1 ครั้ง โดยแต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินงานให้ครูและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและประเมินคุณภาพ  แต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพซึ่งประกอบด้วยผู้อ านวยการโรงเรียน  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   และหัวหน้า
ประกันคุณภาพ เพ่ือร่วมกันตรวจสอบ  วิเคราะห์  และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไปปรับวางแผนการด าเนินงานในแผนปฏิบัติ
การประจ าปีต่อไป 
 

2. ผลการด าเนินงาน 
องค์ประกอบ กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 

1)ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษา   

1.วิเคราะห์ข้อมูลและมาตรฐานต่างๆดังน้ี 
   - มาตรฐานชาติ 
   - มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   - มาตรฐานคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   - ความต้องการและบริบทของสถานศึกษา 
   - ความต้องการของชุมชนและท้องถ่ิน 
   - เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
2. ก าหนดค่าเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดย
กลุ่มสาระการเรียนรู้และค่าความส าเร็จโดยใช้ข้อมูล 3 
ปีย้อนหลัง 
3. ประกาศค่าเป้าหมายให้กลุ่มผู้เก่ียวข้องทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียนได้นรับทราบ 

1. โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 
ก าหนดมาตรฐานเป็น 4 มาตรฐาน ได้แก่  
   มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน   
   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการหริหารและ
การจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา   
   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในที่มีประสิทธิผล 
2. ค่าเป้าหมายทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และทุกระดับชั้น  

2) จัดท าแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาท่ี
มุ่งเน้นคุณภาพตาม
มาตรฐาน   

1. วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพฯ ปี2559 
2. ศึกษาสภาพปัญหาความจ าเป็น 
3. ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าหมาย 
4. วิเคราะห์แหล่งสนับสนุนวิชาการ 
5. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาและก าหนดปฏิทินการน า
แผนปฏิบัติประจ าปีสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน 

1. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
2. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
3.ปฏิทินกิจกรรม 
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องค์ประกอบ กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 
3) จัดการและบริหาร
ข้อมูลสารสนเทศอย่าง
เป็นระบบ 

1. จัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศกึษา
ที่เอื้อต่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
2. ก าหนดผู้รับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศให้เป็น
หมวดหมู่ ครอบคลุม  

ข้อมูลสารสนเทศที่สามารถไปใช้ประโยชน์
ในการบริหารจัดการศึกษาและการ
พัฒนาการเรียนการสอน 

4) จัดท าแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา   

1. วางแผนกรอบระยะเวลาและกิจกรรมโครงการที่
ก าหนดไว้ 
2. ก าหนดผู้รับผิดชอบและผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
ตามท่ีได้ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด 

1. ค าสั่งของโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ 

5) ด าเนินการติดตาม  
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา   

1. ด าเนินการก าหนดผู้รับผิดชอบในการติดตาม
คุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา 
2. ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาท้ังระดับบุคคล
และระดับสถานศึกษา 

การเตรียมการและความพร้อมในการให้
ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาหน่วยงานต้นสังกัด 

6) ประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐาน
ของสถานศึกษา   

1. ด าเนินการแต่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน โดยมีผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นประธาน และมี
ศึกษานิเทศก์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดย
ครูและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม 

1. ค าสั่งแต่งต่ังคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน 
2. การประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ปีละ 1 ครั้ง โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รับรองการประเมิน 

7) จัดท ารายงาน
ประจ าปีเพ่ือเสนอผล
การประเมินคุณภาพ   

1. ด าเนินการสรุปรายงานประจ าปี โดยสะท้อน
คุณภาพผู้เรียน และความส าเร็จของการบริหารจัดการ 
2. ด าเนินการเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือให้ความเห็นชอบ 
3. ด าเนินการเผยแพร่รายงานประจ าปี 

1. รายงานประจ าปี ปีการศึกษาละ 1 เล่ม 
2. รายงานประจ าปี ผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3. การเผยแพร่รายงานประจ าปีโดย
น าเสนอเป็นเล่มรายงาน และหน้าเวปไซต์
ของโรงเรียน  

8) โรงเรียนด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเน่ือง   

1. ส่งเสริมแนวคิดเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาท่ี
มุ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ืองให้เกิด
ข้ึนกับครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา  
2. น าผลการประเมินคุณภาพภายในจากการประเมิน
ตนเองหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือ
น าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารและ
การเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง 

1. การอบรมเพ่ิอให้ความรู้แก่ครูบรรจุใหม่ 
และการประเชิงเชิงประปฏิบัติเพ่ือทบทวน
ระบบประกันคุณภาพ อย่างน้อยปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง 
2. กลยุทธ์  โครงการและกิจกรรมต่างๆในปี
การศึกษา 2560 เกิดจากการวิเคราะห์ผล
การประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2559 
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3. จุดเด่น 
 1. ระบบประกันคุณภาพโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์ ) มีระบบการจัดการที่ให้ครูและบุคลากรทุกคน              
มีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูลและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 2. การประกันคุณภาพโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์ ) มีการจัดการตาม 8 องค์ประกอบของการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีการประสานงานกลุ่มบริหารทั้ง 4 กลุ่มหริหาร  เพ่ือวางแผนและก าหนดแนวทาง                   
ในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 3. การก าหนดกลยุทธ์  โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ เกิดจากการวิเค ราะห์ผลการประเมินคุณภาพทั้งในด้า น          
การพัฒนาผู้ เรียน  และการจัดการบริหารต่างๆ โดยพิจารณาจากข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี และให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องเป็นผู้
พิจารณาก าหนดค่าเป้าหมายต่างๆ 
 4. การประเมินตนเองของกลุ่มบริหาร และกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยแต่ลกลุ่มบริหารและกลุ่มสาระการเรียนรู้มี
การรายงานผลการด าเนินงานและผลความส าเร็จในของปีการศึกษา 2560 

 
4. จุดควรพัฒนา 
 ระบบประกันคุณภาพภายในมีการเปลี่ยนแปลง  เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับการประเมินภายนอก ดังน้ันจึงมี
การปรับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ดังน้ันจึงควรให้การอบรมเพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์
อุปถัมภ์) มีความรู้และเกิดความเข้าใจมากย่ิงข้ึน เพ่ือให้ครูและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
มากย่ิงข้ึน 
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ 4  ดีเยี่ยม 
 จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)จัดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประสบผลส าเร็จตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน  จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดีเย่ียม ท้ังน้ี
มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษาอยู่ในระดับ ดี  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาอยู่ในระดับดีเย่ียม  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับ ดีเย่ียม  และมาตรฐานที่ 4  ระบบการ
ประกับคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล อยู่ในระดับ ดีเย่ียม 
 ทั้งน้ี โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์ ) มีการบริหารจัดการศึกษาเป็นไปตามกลยุทธ์และโครงการหลักของ
โรงเรียน 6 กลยุทธ์ 14 โครงการ ท้ังน้ีเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย และเป็นไปตามความต้องการของชุมชน
ท้องถ่ิน  ตามสภาพของผู้เรียน  บริบทของโรงเรียน รวมทั้งจุดเน้นของโรงเรียน จึงท าให้นักเรียนมี ผลงานตามความส าเร็จ
จากการจัดการศึกษา ได้แก่ รางวัลจากการแข่งขันทางทักษะต่างๆ ในการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 41 รายการ และการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนในระดั บภาคกลาง 5 รายการ จาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อีกท้ังมีผลการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้  รวมทั้งส่งเสริมให้
นักเรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารที่ดี  และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิย ม และมี
คณุลักษณะที่พึงประสงค์ตามท่ีโรงเรียนก าหนด  ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหาร สถานศึกษามีการวางแผน  
กลยุทธ์  โครงการและกิจกรรมที่วิเคราะห์จากการประเมินและการด าเนินงานในปีที่ผ่านเป็นฐาน  อีกท้ังพัฒนาปรับปรุง
จากข้อเสนอแนะ  โดยมีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ และมีการบริหารแบบมีส่วนร่วม  ครูมีการพัฒนาตนเองจากการเข้า
ร่วมการประชุม  สัมมนา  อบรมเชิงปฏิบัติ และกิจกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนา ในด้านการจัดการเรียนรู้  โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  ส่งเสริมกระบวนการด้านการคิด  โดยมีวิธีการ จัดการเรียนรู้ ที่หลากหลาย  ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้ งภายในและภายนอก  
ด้านการประกันคุณภาพภายใน จัดระบบให้กลุ่มสาระและกลุ่มงานมีการประเมินตนเอง เน้นการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกคน และน าผลการประเมินมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนงานด าเนินการในปีถัดไปให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 1. วางแผนพัฒนาผู้เรียนในทุกด้านโดย มุ่งพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  ทั้งในด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะ เพ่ือให้นักเรียนมีการพัฒนาตนให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  

2. ส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอกหรือจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทั้งด้านความรู้ในสาขาหรือ
วิชาเอก ความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ และความรู้ด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
           3. พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนในด้านความรู้ ประสบการณ์ให้เกิดการพัฒนาทักษะชีวิต โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน
มีส่วนร่วมและได้ฝึกการท างานในความรับผิดชอบและที่มอบหมายในทุกๆด้านเพ่ือให้สามารถเข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขัน 
และการประกวดกับหน่วยงานภายนอก และด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ 
 4. จัดการอบรมหรือสรุปแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพในปัจจุบันให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) มีความรู้และเกิดความเข้าใจมากย่ิงข้ึน  
 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 เน่ืองจากงานบริหารจัดการศึกษาในด้านต่างๆของโรงเรียนมีการปรับปรุงเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานมากข้ึน ดังน้ันจึงต้องการค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนและเติมเต็ม
ประสบการณ์ใหม่ๆเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานต่างๆของโรงเรียนเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
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ภาคผนวก 
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ภาพกิจกรรม 
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รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในได้ด าเนินการประเมิน คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)   แขวงดอนเมือง  เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร  สหวิทยาเขตวิภาวดี          
เมื่อวันท่ี  9  มีนาคม  2561  ซึ่งมุ่งเน้นท้ังการประเมินเชิงคุณภาพและปริมาณซึ่งเป็นไปตามสภาพบริบท
ของสถานศึกษา พร้อมประเมินผลงานเชิงประจักษ์ท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานตามสภาพจริง โดยเทียบกับ
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด    

ดังมีรายนามคณะกรรมการ  ดังนี ้
 
 

 
(ดร.สุรวุฒิ  ยัญญลักษณ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ)์ 
ประธานกรรมการ 

 
 
 

(นางพิชญ์มณฑน์  ลีก าเนิดไทย) 
ศึกษานิเทศก์งานประกันคุณภาพการศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 
 
 

(นายมงคล   ชูวงษ์วัฒนะ) 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 
 

(นางพรทิพย์  โตมอญ) 
กรรมการ 

 
 
 

(นางสาวนิศารัตน์  เผ่ากันทรากร) 
กรรมการและเลขานุการ 

 
 

 
 


