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ตอนที่ 1 
บทสรุปผู้บริหำร 

 

 
 
 
 
      โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม มีกระบวนการ
ด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมโดยใช้รูปแบบการบริหาร SEEKAN MODEL จากการประเมินคุณภาพการศึกษา
โดยภาพรวมของสถานศึกษา พบว่าประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐานดังตาราง
ต่อไปนี้ 

มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ ผลกำรประเมิน 
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน ดีเลิศ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  ดีเลิศ 

๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

ยอดเยี่ยม 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ยอดเยี่ยม 

๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยอดเยี่ยม 
๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 

๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติสังคม ดีเลิศ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ยอดเยี่ยม 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ยอดเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ยอดเยี่ยม 

๑. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 
๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

๓. ๓. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

๔. ๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 

๕. ๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
๖. ๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 
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มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำย 
มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ยอดเยี่ยม 

๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ยอดเยี่ยม 

๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 
๓. มีการบรหิารจัดการชัน้เรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 

๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีทักษะในด้านการ
คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีเหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถ
ในการสร้างนวัตกรรม โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning มุ่งพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนให้
มีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้ด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามเอกลักษณ์ลูกสีกันฯที่ว่า                
“เป็นคนดี มีปัญญา และมีจิตอาสา” 
 ด้านการบริหารและการจัดการ โรงเรียนมีกระบวนนการบริหารจัดการคุณภาพตามโครงการส่งเสริม
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยใช้รูปแบบการบริหาร SEEKAN MODEL ตามกระบวนการ
ของเดมมิ่ง PDCA ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา ระยะ ๓ ปี โดยมีกระบวนการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน                
มีกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ เช่น กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม             
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เช่น กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้ง               
มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยด าเนินการติดตั้งและใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย
ครอบคลุมพ้ืนที่ภายในโรงเรียน 
 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีกระบวนการในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และการ
ลงมือปฏิบัติจริง มีการสอนและฝึกให้นักเรียนท าชิ้นงานในรูปแบบอินโฟกราฟิก เรียนรู้กับครูเจ้าของภาษา 
มีการสร้างและใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ทั้งในรูปแบบ Online และ 
On site ครูมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ด้วยการวัดและประเมินผล 
อย่างหลากหลาย และยืดหยุ่น ส่งผลให้ทราบทั้งความแตกต่างและข้อจ ากัดของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าโครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอนมาใช้ควบคู่กันเพ่ือพัฒนา 
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
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ตอนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐำน 

 

 
 
 
 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) เป็นโรงเรียนสหศึกษาขนาดใหญ่  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่  
การศึกษามัธยมศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 2  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขท่ี 567 ถนน สรงประภา  แขวง ดอนเมือง  เขต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เนื้อท่ี 8 ไร่  3 งาน  94 ตารางวา  
Website : www.seekan.ac.th   
หมายเลขโทรศัพท ์0 – 2566 – 1456 , 0 – 2566 – 2329      
หมายเลขโทรสาร 0 – 2566 – 1455        
เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 
 
เครื่องหมำยประจ ำโรงเรียน 

 
เสมาธรรมจักร   หมายถึง  แหล่งที่ท าให้เกิดสติปัญญา 
เปลวไฟ  หมายถึง  ความรุ่งโรจน์แห่งสติปัญญา 
 

 
สีประจ ำโรงเรียน 
 เหลือง  หมายถึง  ความเฉลียวฉลาด  ว่องไว 
 ม่วง    หมายถึง   ความเด็ดเดี่ยว  กล้าหาญ  อดทน 
 
ปรัชญำโรงเรียน 

นัตถิ ปัญญา  สมาอาภา แปลว่า แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาเป็นไม่มี  
 

คติพจน์โรงเรียน 
ศรัทธา  วิริยะ  ปัญญา 
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ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
ในปี พ.ศ.2502 นายเทียน วัฒนานันท์ บริจาคที่ดินจ านวน 8 ไร่  3 งาน 94 ตารางวา  โดยเริ่ม

ด าเนินการสร้างโรงเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย ในปี พ.ศ. 2507 เพ่ือเป็นสถานศึกษาให้กับชุมชน
ย่านดอนเมือง และตั้งชื่อว่า โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) เพ่ือเป็นเกียรติกับวงศ์ตระกูลของนายเทียน 
วัฒนานันท์ ผู้บริจาคท่ีดินสร้างโรงเรียน 
          โรงเรียนเริ่มสร้างในปี พ.ศ.2508 ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
สร้างเป็นอาคารเรียนแบบ 004 จ านวน 1 หลัง 8 ห้องเรียน พร้อมอุปกรณ์การเรียน และเปิดสอนในระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 5 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2508 มีครู 5 คน นักเรียน 117 คน 

ปีการศึกษา 2520 ได้รับค าสั่งจากกรมสามัญศึกษาให้ยุบระดับชั้นประถมศึกษา ตั้งเป็นโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2518  

ปัจจุบันมีผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น 127 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 19 
พฤศจิกายน 2564) และนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนมีผู้บริหารจ านวน 18 คน ดังรายนามต่อไปนี้ 
 

ตำรำงแสดงข้อมูลด้ำนผู้บริหำร ตั้งแต่ ปีกำรศึกษำ  2508 ถึงปัจจุบัน 
ล ำดับที่ ชื่อ – นำมสกุล ด ำรงต ำแหน่ง ปีกำรศึกษำ 

1 นางไพวรรณ ชาญศึก ครูใหญ่ 2508 – 2513 
2 นายประสิทธิ์ ธานี ครูใหญ่ 2513 – 2521 
3 นางนิยพรรณ ศรีสารคาม อาจารย์ใหญ่ 2521 – 2522 
4 คุณหญิงพรรณี กาญจนะวสิต ผู้อ านวยการ 2522 – 2525 
5 นายวิโรจน ์ หุตะจูฑะ ผู้อ านวยการ 2525 – 2529 
6 นางอารี ปิ่นบุญมา ผู้อ านวยการ 2529 – 2535 
7 นายสมรัก แพทย์พันธุ์ 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 ภิรมย์ไกรภักดิ์ 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.สุรวุฒ ิ ยัญญลักษณ์ ผู้อ านวยการ 2559 – 2562 
16 นายนโรดม   นรินทร์รัมย์ ผู้อ านวยการ 2562 – 2563 
17 นายไพฑูรย์ สีสังข ์ ผู้อ านวยการ 2563 – 2564  
18 ดร.วีระชัย  บุญอยู่ ผู้อ านวยการ 2564 - ปัจจุบัน 



รายงานประจ าปีโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)           หน้า 5 

 

สภำพชุมชน 
โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)  ตั้งอยู่ในเขตชุมชน  แขวงดอนเมือง  เขตดอนเมือง โดยเมื่อ          

ปี พ.ศ. 2552 เขตดอนเมืองได้แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 3 แขวง ดังนี้ 
แขวงสีกัน แนวเขตติดต่อ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  อ าเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง 
ทิศใต้ ติดต่อกับ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

แขวงดอนเมือง  แนวเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง 
ทิศใต้ ติดต่อกับ แขวงตลาดบางเขน และแขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

แขวงสนำมบิน  แนวเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แขวงสายไหม และแขวงคลองถนน เขตสายไหม 
ทิศใต้ ติดต่อกับ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน และแขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ แขวงสีกัน และแขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง 

เดิมพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมจึงได้ชื่อว่าทุ่งสีกัน อาชีพดั้งเดิมของประชากรท าการเกษตร
เป็นส่วนใหญ่  ชุมชนดั้งเดิมคือชุมชนตลาดกลาง ชุมชนตลาดฝั่งโขง ชุมชนม่วงมณีและยังมีชุมชนอยู่เลียบ
คลองนายกิม ต่อมามีท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ความต้องการพ้ืนที่เพ่ืออยู่
อาศัยและการประกอบการด้านพาณิชการมีมากขึ้น มีคอนโดมีเนียมมากขึ้น มีชุมชนเป็นหมู่บ้านจัดสรร
เพ่ิมขึ้น เช่น หมู่บ้านปิ่นเจริญ 1-4 หมู่บ้านแหลมทอง หมู่บ้าน ศิริสุข หมู่บ้านบุญอนันต์ หมูบ้านสกาย              
เจ.ดับบลิว แฮปปี้คอนโด ดอนเมืองเดอะเทอมินอล กรีนเน่คอนโด ฯลฯ ตลอดทั้งชุมชนที่เป็นอาคารพาณิชย์  
จากการส ารวจข้อมูลระบบสถิติทางการทะเบียนของส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน ส านัก
บริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ข้อมูลเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 พบว่ามีครัวเรือนจ านวน 74,516  
หลังคาเรือน มีถนนสายส าคัญ เช่น  ถนนสรงประภา ถนนวิภาวดีรังสิต มีเขตติดต่อได้แก่ เขตหลักสี่ แจ้ง
วัฒนะ  พหลโยธิน  ล าลูกกา  บางเขน  ปากเกร็ด  ปทุมธานี  การเดินทางสะดวกทั้งเข้าในกรุงเทพมหานคร
และต่างจังหวัด โดยรถโดยสารประจ าทาง รถไฟ ตลอดทั้งเครื่องบิน และรถไฟฟ้าสายสีแดง  

มีสถานศึกษาในเขตดอนเมือง ดังนี้ โรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร จ านวน 6 แห่ง  โรงเรียน 
เอกชน จ านวน 13 แห่ง  โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน  
3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา และโรงเรียนดอนเมือง 
ทหารอากาศบ ารุง และส านักงานอาชีวศึกษา จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง  
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ผู้ปกครองส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดในแหล่งชุมชนดอนเมืองเป็นจ านวนมาก เช่น วัดดอนเมือง
พระอารามหลวง  วัดเวฬุวนาราม (วัดไผ่เขียว)  วัดสีกัน (พุทธสยาม) วัดเทพนิมิตต์  วัดคลองบ้านใหม่ (สันติ
บุญมาราม)  วัดพรหมรังสี  วัดสายอ าพันธ์เอมสาร และมีโบสถ์ของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ได้แก่ 
วัดมารีสวรรค์ ตั้งอยู่ในโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง 

 

วิสัยทัศน์ 
 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมและความรู้ สู่มาตรฐานสากล          
บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจ 
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธ และมีจิตสาธารณะ 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สู่มาตรฐานสากล 
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสื่อสารอย่างน้อยสองภาษา ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  
4. พัฒนาผู้เรียนให้ด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพ้ืนฐานความเป็นไทย  
5. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
6. พัฒนากระบวนบริหารและการจัดการด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

 

เป้ำประสงค์ 
1. ผู้เรียนเป็นคนดี มีความสุข ตามแนววิถีพุทธ และมีจิตสาธารณะ 
2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมีความสามารถเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
3. ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารอย่างน้อยสองภาษา และผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  
4. ผู้เรียนสามารถด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพ้ืนฐานความเป็นไทย  
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะสูงขึ้น มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
6. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจาก           

ทุกภาคส่วน 
 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมีความสามารถเทียบเคียง  

   มาตรฐานสากล 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และตระหนักในคุณค่าตามหลักปรัชญาของ 

   เศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานความเป็นไทย 

3. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

4. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะและความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ              

    มีวัฒนธรรม 
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อัตลักษณ์ของโรงเรียน   
โรงเรียนวิถีพุทธ จิตอาสา 

 

อัตลักษณ์ลูกสีกันฯ  
สะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย ทุกวัน 

 

เอกลักษณ์ลูกสีกันฯ  
เป็นคนดี มีปัญญา และมีจิตอาสา  

 

ค่ำนิยมกำรท ำงำนของโรงเรียนสีกัน (วัฒนำนันท์อุปถัมภ์) 
 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ทุกคนร่วมกันก าหนดค่านิยม   
ในการท างาน โดยค านึงถึงเป้าหมายหลักขององค์กร คือ การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่ผู้เรียน เพ่ือให้  
มีพร้อมทั้งความสามารถทางวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้หลักไตรสิกขา 
ศีล สมาธิ ปัญญา ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล จึงได้ก าหนดค่านิยมการท างาน
ของโรงเรียนที่เรียกว่า SEEKAN Model โดยความหมาย ดังนี้ 
 S (Strategy) คือ การวางแผนและใช้แผนกลยุทธ์ในการน า ก าหนดและควบคุมการท างานทุกอย่าง 
เพ่ือให้การท างานหรือท ากิจกรรมต่าง ๆ มีทิศทางท่ีถูกต้อง ตรงเป้าหมายและเกิดความผิดพลาดน้อยท่ีสุด  
 E (Education management technology) คือ การใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการการศึกษา 
ทั้งในด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการด้านอ่ืน ๆ เพ่ือให้ทันสมัย ถูกต้อง 
รวดเร็ว และมีความเป็นสากล 
 E (Ethics) คือ มุ่งเน้นและเสริมสร้างให้ครู บุคลากรและผู้เรียน มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณ 
ในการท างานมีความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถใช้เป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจและใช้น า
ชีวิตได้ 
 K (Knowledge management) คือ มีการจัดการความรู้ที่ดี มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิควิธีการท างานระหว่างเพ่ือนครูและบุคลากรด้วยกัน ให้เกิดการขยายผลและต่อ
ยอดในทุก ๆ ด้าน 
 A (Achievement) คือ การท างานมุ่งเน้นประสิทธิภาพ โดยใช้วงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA) 
เป็นหลักในการก าหนดควบคุมขั้นตอนการท างาน และเรียนรู้พัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 N (Network building and participatory) คือ การสร้างเครือข่ายในการท างานและการมีส่วนร่วม 
เพ่ือให้เกิดการท างานเป็นทีม สร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่มากข้ึน ลดความขัดแย้ง 
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แผนผังภำยในโรงเรียนและพ้ืนทีร่อบ ๆ โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานประจ าปีโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)           หน้า 9 

 

1.2 ข้อมูลบุคลำกรของสถำนศึกษำ 
 1)  จ ำนวนบุคลำกร (ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกำยน 2564) 

บุคลำกร ผู้บริหำร ครูผู้สอน ครูอัตรำจ้ำง ครูธุรกำร เจ้ำหน้ำที่อื่นๆ รวม 
ปีการศึกษา 2564 5 85 8 10 19 127 

 

แผนภำพจ ำนวนบุคลำกร ปีกำรศึกษำ 2564 

 
 
2) ต ำแหน่งวิชำกำร 

ครูช านาญการพิเศษ รวมทั้งสิ้น 5 คน คิดเป็น ร้อยละ  5.15     ของครูทั้งหมด 

ครูช านาญการ รวมทั้งสิ้น 31 คน คิดเป็น ร้อยละ 31.96    ของครูทั้งหมด 

คร ู รวมทั้งสิ้น 44 คน คิดเป็น ร้อยละ   45.36 ของครูทั้งหมด 

ครูผู้ช่วย  รวมทั้งสิ้น 8 คน คิดเป็น ร้อยละ   8.25    ของครูทั้งหมด 

ครูอัตราจ้าง รวมทั้งสิ้น 8  คน คิดเป็น ร้อยละ   8.25    ของครูทั้งหมด 

พนักงานราชการ รวมทั้งสิ้น 1  คน คิดเป็น ร้อยละ   1.03 ของครูทั้งหมด 
 

 

แผนภำพแสดงต ำแหน่งวิชำกำรของครู ปีกำรศึกษำ 2564 
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  3) วุฒิกำรศึกษำสูงสุดของบุคลำกร   
ปริญญำเอก รวมทั้งสิ้น 1 คน คิดเป็น ร้อยละ  0.93     ของครูทั้งหมด 

ปริญญำโท รวมทั้งสิ้น 24 คน คิดเป็น ร้อยละ 22.22    ของครูทั้งหมด 

ปริญญำตรี รวมทั้งสิ้น 83 คน คิดเป็น ร้อยละ   76.85 ของครูทั้งหมด 
 

แผนภำพแสดงวุฒิกำรศึกษำสูงสุดของบุคลำกร ปีกำรศึกษำ 2564 

  
 

 

 4) สำขำวิชำที่จบกำรศึกษำและภำระงำนสอน  
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 และ 10 พฤศจิกายน 2564 

สำขำวิชำ 
ภำระงำนสอนเฉลี่ยของครู 1 คน ในแต่ละสำขำวิชำ (ชม./สัปดำห์) 

ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 ภำระงำนสอน
เฉลี่ย จ ำนวนคน ภำระงำนสอน จ ำนวนคน ภำระงำนสอน 

1. บริหารการศึกษา 5 9.00 5 9.00 9.00 
2. คณิตศาสตร์ 12 16.58 12 16.25 16.42 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19 16.68 19 16.63 16.66 
4. ภาษาไทย 10 17.70 11 19.27 18.49 
5. ภาษาต่างประเทศ 18 18.78 18 18.89 18.83 
6. สังคมศึกษา 11 21.45 12 17.83 19.64 
7. การงานอาชีพ 7 14.71 7 14.00 14.36 
8. สุขศึกษาและพลศึกษา 4 22.25 4 22.75 22.50 
9. ศิลปะ 9 13.44 8 14.88 14.16 
10. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4 16.50 4 16.25 16.38 
รวม 99 16.71 100 16.58 16.64 
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1.3 ข้อมูลนักเรียน  
จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 และ 10 พฤศจิกายน 2564) 

ระดับชั้น 
จ ำนวน

ห้องเรียน 

จ ำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น 

ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 
ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม 

ม.1 9 169 181 350 168 180 348 

ม.2 9 184 168 352 184 166 350 
ม.3 9 167 176 343 166 176 342 
รวม 27 520 525 1,045 518 522 1,040 

จ ำนวน นร.:  ห้อง คิดเป็น  39 คน : ห้อง คิดเป็น  39 คน : ห้อง 

ม.4 9 142 178 320 144 175 319 
ม.5 9 114 174 288 107 175 282 
ม.6 9 95 172 267 94 172 266 
รวม 27 351 524 875 345 522 867 

จ ำนวน นร.:  ห้อง   คิดเป็น  32 คน : ห้อง คิดเป็น  32 คน : ห้อง 

รวมทั้งสิ้น 54 851 1,037 1,888 849 1,026 1,875 

จ ำนวน นร.:  ห้อง   คิดเป็น  36 คน : ห้อง คิดเป็น  35 คน : ห้อง 
 
 

แผนภำพแสดงจ ำนวนนักเรยีน ปีกำรศึกษำ 2564 

 จากแผนภาพแสดงให้เห็นว่า นักเรียนในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 มีจ านวนนักเรียน             
ไม่เท่ากัน เนื่องจากนักเรียนมีความจ าเป็นต้องย้ายที่อยู่ตามผู้ปกครอง ดังนั้นจึงมีนักเรียนเข้าและออก
ระหว่างภาคเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 1) จ านวนนักเรียนเข้าเรียนระหว่างภาคเรียน 
 - ภาคเรียนที่ 1  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  เข้าเรียนจ านวน  9 คน 
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  เข้าเรียนจ านวน 11 คน 
 - ภาคเรียนที่ 2  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  เข้าเรียนจ านวน  2 คน 
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  เข้าเรียนจ านวน  1 คน 
2) จ านวนนักเรียนลาออกระหว่างภาคเรียน 
 - ภาคเรียนที่ 1  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ลาออกจ านวน 12 คน 
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ลาออกจ านวน  4 คน 
 - ภาคเรียนที่ 2  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ลาออกจ านวน  3 คน 
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ลาออกจ านวน  3 คน 

 
แผนภำพแสดงกำรเปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.6 

ปีกำรศึกษำ 2562 – 2564 

 
 จากแผนภาพแสดงให้เห็นว่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ถึงปีการศึกษา 2564 นักเรียนมีจ านวน
ใกล้เคียงกัน โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีจ านวนน้อยกว่าจ านวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น เนื่องจากนักเรียนโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ที่ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
มีจ านวนมากกว่านักเรียนที่ประสงค์เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเดิม และมีนักเรียน          
จากโรงเรียนอ่ืนที่ประสงค์ เข้ามาศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)  
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1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ 
 1.4.1 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ยเป็นไปตำมเป้ำหมำยของโรงเรียน 
ภำคเรียนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2564 

ชั้น/ 
กลุ่มสำระฯ 

ภำษำไทย คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ฯ สังคมศึกษำ ฯ ตปท. สุขศึกษำ ฯ ศิลปะ กำรงำนอำชีพ 
เกรด % เกรด % เกรด % เกรด % เกรด % เกรด % เกรด % เกรด % 

ม.1 2.5 56.67 2.5 51.44 2.5 50.29 2.5 59.97 2.5 54.60 3.0 55.32 3.0 62.07 3.0 50.00 

ม.2 2.5 53.85 2.5 50.49 2.5 48.24 2.5 81.58 2.5 69.63 3.0 55.84 3.0 56.13 3.0 50.57 

ม.3 2.5 95.91 2.5 52.42 2.5 68.67 2.5 74.85 2.5 75.10 3.0 71.64 3.0 59.46 3.0 52.36 

ม.4 2.5 85.71 2.5 71.01 2.5 75.48 2.5 70.25 2.5 72.52 3.0 81.59 3.0 81.23 3.0 63.40 

ม.5 2.5 89.74 2.5 73.25 2.5 71.47 2.5 88.61 2.5 75.03 3.0 77.59 3.0 84.22 3.0 84.23 

ม.6 2.5 97.41 2.5 84.30 2.5 88.96 2.5 95.71 2.5 72.61 3.0 89.85 3.0 89.10 3.0 79.93 

ภำพรวม 2.5 79.88 2.5 63.82 2.5 67.19 2.5 78.50 2.5 69.92 3 71.97 3 72.04 3 63.42 

 
แผนภำพแสดงค่ำร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ยเป็นไปตำมเป้ำหมำยของโรงเรียน 
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ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ยเป็นไปตำมเป้ำหมำยของโรงเรียน 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2564 

ชั้น/ 
กลุ่มสำระฯ 

ภำษำไทย คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร ์ สังคมศึกษำ ฯ ตปท. สุขศึกษำ ฯ ศิลปะ กอท. 
เกรด % เกรด % เกรด % เกรด % เกรด % เกรด % เกรด % เกรด % 

ม.1 2.5 80.40 2.5 80.98 2.5 72.91 2.5 59.76 2.5 66.71 3.0 62.10 3.0 71.18 3.0 37.75 

ม.2 2.5 60.46 2.5 63.32 2.5 62.94 2.5 86.91 2.5 67.84 3.0 78.24 3.0 69.34 3.0 48.42 

ม.3 2.5 75.77 2.5 50.37 2.5 66.48 2.5 77.39 2.5 79.49 3.0 69.59 3.0 72.55 3.0 64.20 

ม.4 2.5 75.88 2.5 66.88 2.5 75.03 2.5 77.84 2.5 71.25 3.0 63.34 3.0 75.98 3.0 77.28 

ม.5 2.5 88.28 2.5 75.32 2.5 77.42 2.5 83.22 2.5 74.42 3.0 83.06 3.0 84.22 3.0 82.10 

ม.6 2.5 93.41 2.5 83.86 2.5 84.29 2.5 91.55 2.5 68.05 3.0 91.40 3.0 87.64 3.0 62.31 

ภำพรวม 2.5 79.03 2.5 70.12 2.5 73.18 2.5 79.45 2.5 69.87 3.0 70.98 3.0 77.15 3.0 61.55 

 
แผนภำพแสดงค่ำร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ยเป็นไปตำมเป้ำหมำยของโรงเรียน 
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ตำรำงแสดงค่ำเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ปีกำรศึกษำ 2564 
 

ระดับ ม.1 ม.2 ม.3 
สาระ เกณฑ์ที่

คาดหวัง 
เป้า 

หมาย 

ร้อยละ นร. ทีมี
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

เฉลี่ย ความ 
ส าเร็จ 

เกณฑ์ที่
คาดหวัง 

เป้า 
หมาย 

ร้อยละ นร. ทีมี
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

เฉลี่ย ความ 
ส าเร็จ 

เกณฑ์ที่
คาดหวัง 

เป้า 
หมาย 

ร้อยละ นร. ทีมี
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

เฉลี่ย ความ 
ส าเร็จ 

ภาค
เรียนที่1 

ภาค
เรียนที่2 

ภาค
เรียนที่1 

ภาค
เรียนที่2 

ภาค
เรียนที่1 

ภาค
เรียนที่2 

ภาษาไทย 2.5 71.50 56.67 80.40 68.535 -2.97 2.5 79.00 53.85 60.46 57.155 -21.85 2.5 77.00 95.91 75.77 85.84 8.84 
คณิตศาสตร์ 2.5 57.00 51.44 80.98 66.21 9.21 2.5 50.00 50.49 63.32 56.905 6.91 2.5 51.00 52.42 50.37 51.395 0.40 
วิทยาศาสตร์ 2.5 76.00 50.29 72.91 61.6 -14.40 2.5 75.00 48.24 62.94 55.59 -19.41 2.5 75.00 68.67 66.48 67.575 -7.43 

สังคม ฯ 2.5 68.00 59.97 59.76 59.865 -8.14 2.5 70.00 81.58 86.91 84.245 14.25 2.5 70.00 74.85 77.39 76.12 6.12 
ภาษาตา่งประเทศ 2.5 55.00 54.60 66.71 60.655 5.655 2.5 63.00 69.63 67.84 68.735 5.74 2.5 63.50 75.10 79.49 77.295 13.80 

สุขศึกษาฯ 3.0 80.00 55.32 62.10 58.71 -21.29 3.0 78.00 55.84 78.24 67.04 -10.96 3.0 78.00 71.64 69.59 70.615 -7.39 
ศิลปะ 3.0 80.00 62.07 71.18 66.625 -13.38 3.0 80.00 56.13 69.34 62.735 -17.27 3.0 80.00 59.46 72.55 66.005 -14.00 

การงานอาชพี 3.0 71.00 50.00 37.75 43.875 -27.13 3.0 65.00 50.57 48.42 49.495 -15.51 3.0 65.00 52.36 64.20 58.28 -6.72 
 

ระดับ ม.4 ม.5 ม.6 
สาระ เกณฑ์ที่

คาดหวัง 
เป้า 

หมาย 

ร้อยละ นร. ทีมี
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

เฉลี่ย ความ 
ส าเร็จ 

เกณฑ์ที่
คาดหวัง 

เป้า 
หมาย 

ร้อยละ นร. ทีมี
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

เฉลี่ย ความ 
ส าเร็จ 

เกณฑ์ที่
คาดหวัง 

เป้า 
หมาย 

ร้อยละ นร. ทีมี
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

เฉลี่ย ความ 
ส าเร็จ 

ภาค
เรียนที่1 

ภาค
เรียนที่2 

ภาค
เรียนที่1 

ภาค
เรียนที่2 

ภาค
เรียนที่1 

ภาค
เรียนที่2 

ภาษาไทย 2.5 83.50 85.71 75.88 80.795 -2.71 2.5 88.50 89.74 88.28 89.01 0.51 2.5 88.50 97.41 93.41 95.41 6.91 
คณิตศาสตร์ 2.5 57.00 71.01 66.88 68.945 11.95 2.5 50.00 73.25 75.32 74.285 24.29 2.5 51.00 84.30 83.86 84.08 33.08 
วิทยาศาสตร์ 2.5 70.00 75.48 75.03 75.255 5.26 2.5 62.00 71.47 77.42 74.445 12.45 2.5 70.00 88.96 84.29 86.625 16.63 

สังคม ฯ 2.5 68.00 70.25 77.84 74.045 6.05 2.5 70.00 88.61 83.22 85.915 15.92 2.5 70.00 95.71 91.55 93.63 23.63 
ภาษาตา่งประเทศ 2.5 73.00 72.52 71.25 71.885 -1.12 2.5 78.00 75.03 74.42 74.725 -3.28 2.5 50.00 72.61 68.5 70.555 20.56 

สุขศึกษาฯ 3.0 73.00 81.59 63.34 72.465 -0.54 3.0 79.50 77.59 83.06 80.325 0.83 3.0 80.00 89.85 91.40 90.625 10.63 
ศิลปะ 3.0 80.00 81.23 75.98 78.605 -1.40 3.0 80.00 84.22 84.22 84.22 4.22 3.0 80.00 89.10 87.64 88.37 8.37 

การงานอาชพี 3.0 64.00 63.40 77.28 70.34 6.34 3.0 72.00 84.23 82.10 83.165 11.17 3.0 60.00 79.93 62.31 71.12 11.12 
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 1.4.2 ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 

ระดับ กำรประเมิน 

กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์(คน) 

รักชำติ
ศำสตร์ 
กษัตริย ์

ซื่อสัตย์ 
สุจริต 

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
อยู่อย่ำง
พอเพียง 

มุ่งมั่นใน
กำรท ำงำน 

รักควำม
เป็นไทย 

มีจิต
สำธำรณะ 

ค่ำเฉลี่ย 

ม.1 

ดีเยี่ยม 175 179 177 166 176 162 180 185 175 

ดี 147 138 136 130 140 132 145 144 139 

ระดับดีขึ้นไป 322 317 313 296 316 294 325 329 314 

ม.2 

ดีเยี่ยม 122 118 115 102 120 112 125 130 118 

ดี 217 208 199 185 210 190 205 210 203 

ระดับดีขึ้นไป 339 326 314 287 330 302 330 340 321 

ม.3 

ดีเยี่ยม 137 129 126 122 132 115 130 133 128 

ดี 200 209 202 202 207 205 210 205 205 

ระดับดีขึ้นไป 337 338 328 324 339 320 340 338 333 

ม.4 

ดีเยี่ยม 146 139 135 130 138 131 140 145 138 

ดี 166 170 169 164 168 166 167 166 167 

ระดับดีขึ้นไป 312 309 304 294 306 297 307 311 305 

ม.5 

ดีเยี่ยม 185 178 169 165 176 170 177 180 175 

ดี 95 102 110 111 104 108 103 99 104 

ระดับดีขึ้นไป 280 280 279 276 280 278 280 279 279 

ม.6 

ดีเยี่ยม 150 144 130 128 142 131 145 150 140 

ดี 144 120 134 135 122 132 120 115 124 

ระดับดีขึ้นไป 264 264 264 263 264 263 265 265 264 

นักเรียนที่มีผลประเมิน
ระดับดีขึ้นไป 

1,854 
(97.02) 

1,834 
(95.97) 

1,802 
(94.30) 

1,740 
(91.05) 

1,835 
(96.02) 

1,754 
(91.78) 

1,847 
(96.65) 

1,862 
(97.44) 

1,816 
(95.03) 

 

แผนภำพแสดงค่ำร้อยละของนักเรียนที่มีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ ดี ขึ้นไป
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 
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มีจิตสำธำรณะ
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ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2564 

ระดับ กำรประเมิน 

กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (คน) 

รักชำติ
ศำสตร์ 
กษัตริย ์

ซื่อสัตย์ 
สุจริต 

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
อยู่อย่ำง
พอเพียง 

มุ่งมั่นใน
กำรท ำงำน 

รักควำม
เป็นไทย 

มีจิต
สำธำรณะ 

ค่ำเฉลี่ย 

ม.1 

ดีเยี่ยม 245 241 235 230 252 231 242 244 240 

ดี 99 103 109 114 92 113 102 100 104 

ระดับดีขึ้นไป 344 344 344 344 344 344 344 344 344 

ม.2 

ดีเยี่ยม 140 135 129 120 143 130 137 138 135 

ดี 207 196 197 195 202 197 200 198 199 

ระดับดีขึ้นไป 347 331 326 323 345 327 337 336 334 

ม.3 

ดีเยี่ยม 180 170 169 168 179 165 175 170 172 

ดี 160 158 160 157 161 165 165 162 161 

ระดับดีขึ้นไป 340 328 329 325 340 330 340 332 333 

ม.4 

ดีเยี่ยม 190 181 174 175 185 173 180 182 180 

ดี 123 127 129 123 121 124 131 130 126 

ระดับดีขึ้นไป 313 308 303 298 306 297 311 312 306 

ม.5 

ดีเยี่ยม 175 168 162 160 174 163 170 172 168 

ดี 102 107 107 105 97 103 106 105 104 

ระดับดีขึ้นไป 277 275 269 265 271 266 276 277 272 

ม.6 

ดีเยี่ยม 152 141 135 130 148 134 145 143 141 

ดี 112 123 129 134 116 130 119 121 123 

ระดับดีขึ้นไป 264 264 264 264 264 264 264 264 264 

นักเรียนที่มีผลประเมิน
ระดับดีขึ้นไป 

1,885 
(99.05) 

1,850 
(97.21) 

1,835 
(96.43) 

1,819 
(95.59) 

1,870 
(98.27) 

1,828 
(96.06) 

1,872 
(98.37) 

1,865 
(98.00) 

1,853 
(97.37) 

 
แผนภำพแสดงค่ำร้อยละของนักเรียนที่มีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ ดี ขึ้นไป

ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2564 
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ซื่อสัตย์ สุจริต
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รักควำมเป็นไทย

มีจิตสำธำรณะ
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 1.4.3 ผลกำรประเมินสมรรถนะ 

ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 

ระดับ กำรประเมิน 
กำรประเมินสมรรถนะ (คน) 

ควำมสำมำรถใน
กำรคิด 

ควำมสำมำรถใน
กำรแก้ปญัหำ 

ควำมสำมำรถใน
กำรสื่อสำร 

ควำมสำมำรถใน
กำรใช้ทักษะชวีิต 

ควำมสำมำรถใน
กำรใช้เทคโนโลย ี

ค่ำเฉลี่ย 

ม.1 

ดีเยี่ยม 96 95 103 98 108 100 

ดี 191 188 196 195 200 194 

ระดับดีขึ้นไป 287 283 299 293 308 294 

ม.2 

ดีเยี่ยม 70 75 79 78 83 77 

ดี 217 214 220 219 225 219 

ระดับดีขึ้นไป 287 289 299 197 308 296 

ม.3 

ดีเยี่ยม 108 102 110 112 113 109 

ดี 225 222 220 226 227 224 

ระดับดีขึ้นไป 333 324 330 338 340 333 

ม.4 

ดีเยี่ยม 127 125 133 130 135 130 

ดี 132 130 137 136 140 135 

ระดับดีขึ้นไป 259 255 270 266 275 265 

ม.5 

ดีเยี่ยม 134 131 136 138 141 136 

ดี 135 134 136 137 138 136 

ระดับดีขึ้นไป 263 265 272 275 279 272 

ม.6 

ดีเยี่ยม 103 100 104 107 111 105 

ดี 158 150 160 155 152 155 

ระดับดีขึ้นไป 261 250 264 262 263 260 

นักเรียนที่มีผลประเมิน
ระดับดีขึ้นไป 

1,696 
(88.75) 

1,666 
(87.18) 

1,734 
(90.74) 

1,731 
(90.58) 

1,773 
(92.78) 

1,720 
(90.01) 

 
แผนภำพแสดงค่ำร้อยละของนักเรียนที่มีผลกำรประเมินสมรรถนะในระดับ ดี ขึ้นไป 

ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 
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ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2564 

ระดับ กำรประเมิน 
กำรประเมินสมรรถนะ (คน) 

ควำมสำมำรถใน
กำรคิด 

ควำมสำมำรถใน
กำรแก้ปญัหำ 

ควำมสำมำรถใน
กำรสื่อสำร 

ควำมสำมำรถใน
กำรใช้ทักษะชวีิต 

ควำมสำมำรถใน
กำรใช้เทคโนโลย ี

ค่ำเฉลี่ย 

ม.1 

ดีเยี่ยม 154 150 157 165 169 159 

ดี 148 147 150 152 153 150 

ระดับดีขึ้นไป 302 297 307 317 322 309 

ม.2 

ดีเยี่ยม 105 108 111 118 123 113 

ดี 197 190 193 191 194 193 

ระดับดีขึ้นไป 302 298 304 309 317 306 

ม.3 

ดีเยี่ยม 123 127 131 137 142 132 

ดี 205 199 199 195 192 198 

ระดับดีขึ้นไป 328 326 330 332 334 330 

ม.4 

ดีเยี่ยม 165 168 170 178 189 174 

ดี 131 126 128 123 117 125 

ระดับดีขึ้นไป 296 294 298 301 306 299 

ม.5 

ดีเยี่ยม 150 155 160 165 170 160 

ดี 116 111 109 106 103 109 

ระดับดีขึ้นไป 266 266 269 271 273 269 

ม.6 

ดีเยี่ยม 127 122 130 131 135 129 

ดี 134 139 131 130 126 132 

ระดับดีขึ้นไป 261 261 261 261 261 261 

นักเรียนที่มีผลประเมิน
ระดับดีขึ้นไป 

1,755 
(92.22) 

1,742 
(91.54) 

1,769 
(92.96) 

1,791 
(94.11) 

1,813 
(95.27 

1,774 
(93.22) 

 
แผนภำพแสดงค่ำร้อยละของนักเรียนที่มีผลกำรประเมินสมรรถนะในระดับ ดี ขึ้นไป 

ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2564 
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 1.4.4 ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน 

ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 
ระดับ กำรประเมิน กำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน (คน) 

กำรอ่ำน คิดวิเครำะห ์ เขียน ค่ำเฉลี่ย 

ม.1 

ดีเยี่ยม 90 70 74 78 

ดี 220 216 200 212 

ระดับดีขึ้นไป 310 286 274 290 

ม.2 

ดีเยี่ยม 97 85 76 86 

ดี 195 181 185 187 

ระดับดีขึ้นไป 292 266 261 273 

ม.3 

ดีเยี่ยม 95 77 80 84 

ดี 236 231 229 232 

ระดับดีขึ้นไป 331 308 309 316 

ม.4 

ดีเยี่ยม 120 102 108 110 

ดี 190 173 180 181 

ระดับดีขึ้นไป 310 275 288 219 

ม.5 

ดีเยี่ยม 133 130 130 131 

ดี 146 138 142 142 

ระดับดีขึ้นไป 279 268 272 273 

ม.6 

ดีเยี่ยม 122 115 117 118 

ดี 140 143 143 142 

ระดับดีขึ้นไป 262 258 260 260 

นักเรียนที่มีผลประเมิน 
ระดับดีขึ้นไป 

1,784 
(93.35) 

1,661 
(86.92) 

1,664 
(87.07) 

1,703 
(89.12) 

 
แผนภำพแสดงค่ำร้อยละของนักเรียนที่มีผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียนในระดับ ดี ขึ้นไป 

ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 
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ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2564 
ระดับ กำรประเมิน กำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน (คน) 

กำรอ่ำน คิดวิเครำะห ์ เขียน ค่ำเฉลี่ย 

ม.1 

ดีเยี่ยม 160 156 152 156 

ดี 150 152 151 151 

ระดับดีขึ้นไป 310 308 303 307 

ม.2 

ดีเยี่ยม 150 146 142 146 

ดี 149 145 141 145 

ระดับดีขึ้นไป 299 291 283 291 

ม.3 

ดีเยี่ยม 140 135 130 135 

ดี 192 195 198 195 

ระดับดีขึ้นไป 332 330 328 330 

ม.4 

ดีเยี่ยม 174 163 155 164 

ดี 126 133 140 133 

ระดับดีขึ้นไป 300 296 295 297 

ม.5 

ดีเยี่ยม 170 160 150 160 

ดี 101 108 115 108 

ระดับดีขึ้นไป 271 268 265 268 

ม.6 

ดีเยี่ยม 125 118 110 118 

ดี 132 139 147 139 

ระดับดีขึ้นไป 257 257 257 257 

นักเรียนที่มีผลประเมิน 
ระดับดีขึ้นไป 

1,769 
(92.96) 

1,750 
(91.96) 

1,731 
(90.96) 

1,750 
(91.96) 

 
แผนภำพแสดงค่ำร้อยละของนักเรียนที่มีผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียนในระดับ ดี ขึ้นไป 

ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2564 
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1.5 ข้อมูลกำรใช้แหล่งเรียนรู้ภำยใน แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียนและผู้ทรงคุณวุฒิ ปีกำรศึกษำ 2564 
 

แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
จ ำนวนคร้ังท่ีใช้/ปี (3 ปีย้อนหลังล่ำสุด)* 

2562 2563 2564 
ห้องสมุด ตลอดป ี ตลอดป ี ตลอดป ี
ศูนย์วัฒนธรรมพระราชวิสุทธิมงคล (หลวงตาแคล้ว) ตลอดป ี ตลอดป ี ตลอดป ี
ห้องประภสัสร ตลอดป ี ตลอดป ี ตลอดป ี
ห้องราชพฤกษ์ ตลอดป ี ตลอดป ี ตลอดป ี
หอประชุม ตลอดป ี ตลอดป ี ตลอดป ี
ห้องดนตรีสากล  ตลอดป ี ตลอดป ี ตลอดป ี
ห้องดนตรีไทย  ตลอดป ี ตลอดป ี ตลอดป ี
ห้องนาฏศิลป์  ตลอดป ี ตลอดป ี ตลอดป ี
ห้องนาฏศิลป์และศลิปะการแสดง  ตลอดป ี ตลอดป ี ตลอดป ี
ห้องทัศนศิลป ์ ตลอดป ี ตลอดป ี ตลอดป ี
ห้องปฏิบัติการอาหาร ตลอดป ี ตลอดป ี ตลอดป ี
ห้องปฏิบัติการงานประดิษฐ์ ตลอดป ี ตลอดป ี ตลอดป ี
ห้องปฏิบัติการงานช่าง ตลอดป ี ตลอดป ี ตลอดป ี
ห้องปฏิบัติการธรุกิจ ตลอดป ี ตลอดป ี ตลอดป ี
ห้องศูนย์การเรยีนรู้ภมูิศาสตร์  ตลอดป ี ตลอดป ี ตลอดป ี
ห้องศูนย์การเรยีนรู้ประวัติศาสตร ์ ตลอดป ี ตลอดป ี ตลอดป ี
ห้องศูนย์อาเซียน  ตลอดป ี ตลอดป ี ตลอดป ี
ห้องจริยธรรม  ตลอดป ี ตลอดป ี ตลอดป ี
ห้องโรงเรียนวิถีพุทธ  ตลอดป ี ตลอดป ี ตลอดป ี
ห้องปฏิบัติการฟสิิกส ์ ตลอดป ี ตลอดป ี ตลอดป ี
ห้องปฏิบัติการเคม ี ตลอดป ี ตลอดป ี ตลอดป ี
ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ตลอดป ี ตลอดป ี ตลอดป ี
ห้องปฏิบัติการดาราศาสตร ์ ตลอดป ี ตลอดป ี ตลอดป ี
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ตลอดป ี ตลอดป ี ตลอดป ี
ห้องคอมพิวเตอร ์ ตลอดป ี ตลอดป ี ตลอดป ี
สนามบาสเกตบอล ตลอดป ี ตลอดป ี ตลอดป ี
สนามฟุตบอล ตลอดป ี ตลอดป ี ตลอดป ี
สนามฟุตซอล สนามแฮนด์บอล ตลอดป ี ตลอดป ี ตลอดป ี
สนามวอลเลย์บอล ตลอดป ี ตลอดป ี ตลอดป ี
สนามตะกร้อ ตลอดป ี ตลอดป ี ตลอดป ี
ห้องเทเบิลเทนนิส ตลอดป ี ตลอดป ี ตลอดป ี
ห้องฟิตเนส ตลอดป ี ตลอดป ี ตลอดป ี
ห้องศูนย์สุขศึกษา ตลอดป ี ตลอดป ี ตลอดป ี
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ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
จ ำนวนคร้ังท่ีใช้/ปี (3 ปีย้อนหลังล่ำสุด)* 

2562 2563 2564 
ห้องปฏิบัติการภาษาไทย  ตลอดป ี ตลอดป ี ตลอดป ี
ห้องศูนย์ภาษาไทย  ตลอดป ี ตลอดป ี ตลอดป ี
ห้องศูนย์การเรยีนรู้คณิตศาสตร์  ตลอดป ี ตลอดป ี ตลอดป ี
ศูนย์การเรียนรูภ้าษาอังกฤษ  ตลอดป ี ตลอดป ี ตลอดป ี

ศูนย์การเรียนรูภ้าษาจีน  ตลอดป ี ตลอดป ี ตลอดป ี

ศูนย์การเรียนรูภ้าษาญี่ปุ่น  ตลอดป ี ตลอดป ี ตลอดป ี

ศูนย์การเรียนรูภ้าษาฝรั่งเศส  ตลอดป ี ตลอดป ี ตลอดป ี
  

แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน   

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
จ ำนวนคร้ังท่ีใช้/ปี (3 ปีย้อนหลังล่ำสุด)* 

2562 2563 2564 
วัดพุทธสยาม  ตลอดป ี ตลอดป ี - 

วัดดอนเมือง ตลอดป ี ตลอดป ี - 

วัดไผเ่ขียว ตลอดป ี ตลอดป ี - 

ชุมชนต่างๆในเขตดอนเมือง ตลอดป ี ตลอดป ี - 

ส านักงานส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) ตลอดป ี ตลอดป ี ตลอดป ี

สมาคมครูภาษาฝรั่งเศส 1 1 1 

โรงแรมอมาร ี 1 1 - 

ท่าอากาศยานดอนเมือง 1 1 - 

คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทลยัศรีนครินทรวโิรฒ 1 1 1 

พระราชวังบางปะอิน 1 - - 

สนามกีฬาธูปเตมีย ์ 3 1 - 

สนามกีฬาจินดารตัน ์ 3 1 - 

สนามกีฬาโรงเรยีนนายเรืออากาศ 3 1 - 

สนามฟุตบอลเมืองทองธาน ี 1 - - 

สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 2 - - 

อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร 1 - - 

ภาควิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภฎัจันทร์เกษม 1 - - 

วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสติ 1 1 - 

ศูนย์การเรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ จ.พระนครศรีอยุธยา 1 - - 

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จ.ปทุมธานี 1 1 - 

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย จ.สุพรรณบุร ี 1 - - 

บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จ.สุพรรณบุรี 1 - - 

ตลาดอิงน้ า สามโคก - - 1 
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ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
จ ำนวนคร้ังท่ีใช้/ปี (3 ปีย้อนหลังล่ำสุด)* 

2562 2563 2564 
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จ.กาญจนบุร ี 1 - - 

โครงการศึกษาวิจยัและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุร ี 1 - - 

ฟาร์มโชคชัย 1 - - 

ประเทศมาเลเซีย 1 - - 

นิปปอนฮากุ สยามพารากอน 1 - - 

ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท 1 - - 

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ ์ 1 - - 

วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา - - 1 

บริษัท Casio Marketing (Thailand)  - - 2 
 

*หมำยเหตุ   ช่องปีการศึกษาท่ีไม่ไดร้ะบุจ านวนการใช้ หมายถึง แหล่งเรียนรู้นั้น ไม่ได้ใช้ในปีนั้น ๆ 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ทีโ่รงเรียนเชิญมำให้ควำมรู้แก่ครูและนักเรียน  

ที ่ ชื่อ – นำมสกลุ ต้นสังกัด 
หัวข้อ/ประเด็น 

ที่ให้ควำมรู้ 
จ ำนวนคร้ัง 

1 นางขนิษฐา  สวัสดี   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

ฟิสิกส ์ ตลอดปีการศึกษา 
2 นางสาวฐิตานันท์ จิตถา 
3 รศ.ดร. สุรพล วิเศษสรรค์   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ ชีววิทยา ตลอดปีการศึกษา 

4 ผศ.ดร. ธันวาวรรณ ด้วงทองอยู่ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ เคม ี ตลอดปีการศึกษา 5 ผศ.ดร. สุธาสินี กิตยาการ 

6 ผศ.ดร.บุญธนา วรรณเลิศ 
7 นางสาวนิธิภา อาจฤทธ์ิ   

มหาวิทยาลยัรังสติ คณิตศาสตร ์ ตลอดปีการศึกษา 
8 นางสาวพวงรัตน์ ฉันทวิโรจน์   
9 Mr.Gwenael  Rouply สมาคมภาษาฝรั่งเศส วัฒนธรรมประจ าชาต ิ ตลอดปีการศึกษา 

10 นายสุวัธชัย สุทธิรตัน ์ GMM Grammy ทักษะการเล่นดนตร ี 6 ช่ัวโมง 
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1.7 กำรจัดสรรงบประมำณ 

หน่วยงำน 

อุดหนุน 
รำยหัวและ
อุดหนุน
คงเหลือ 

รำยได้ 
เรียนฟรี 15 

ปี 
เงินอ่ืนๆ รวม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1. กลุ่มบริหารวิชาการ 2,199,855  4,928,660   871,700  4,854,475  12,854,690   48.47  

2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 732,000  4,584,080   783,000   585,400   6,684,480   25.20  

3. กลุ่มบริหารงานทั่วไป 549,000  783,510   84,090  1,833,730   3,250,330   12.25  
4. กลุ่มบริหารงบประมาณ 183,000  -     -     145,000   328,000   1.24  

5. ค่าสาธารณูปโภค 2,998,000 - - -  2,998,000   11.30  
6. ส ารองจ่าย   407,095 - - - 407,095  1.53  

รวม 7,068,950 10,296,250   1,738,790  7,418,605  26,522,595 100 

 
แผนภำพแสดงกำรจัดสรรงบประมำณ ปีกำรศึกษำ 2564 
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ตอนที่  3 
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

 

   
 
 
 

 
มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 
ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 
 

1. กระบวนกำรพัฒนำ 
โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนดังนี้ 

ประเด็นพิจำรณำ กำรด ำเนินงำน 

1. ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

มีความสามารถในการอ่าน  
การเขียน การสื่อสาร และ  
การคิดค านวณ 

     จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)            
โรงเรียนไม่สามารถจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามปกติ มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบ online           
มากขึ้น ด้านการอ่าน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้            
นักเรียนได้อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกทักษะเกิด   
การเรียนรู้จากการอ่าน และการเขียน เช่น กิจกรรมรักการอ่านโดยให้นักเรียนเข้าห้องสมุด 
online และใช้บริการหนังสือ E-book มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ใน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ มีการเสริมแรงทางบวกด้วย          
การมอบรางวัล ยอดนักอ่านประจ าเดือน ด้านการเขียน  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ส่งเสริมให้
นักเรียนได้อ่านและเขียน ไปพร้อมกัน โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีการจัดการ
เรียนรู้ ในรายวิชาการเขียนขั้นสูง การสื่อสารและการน าเสนอ  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ มีการจัดการเรียนการสอนใน รายวิชาอ่านเขียนเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต          
ด้านการสื่อสาร  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้น าเสนอผลงาน           
ในรูปแบบต่าง ๆ หรือผ่านช่องทาง online เช่น Zoom , Google meet, Line, Video clips 
ฯลฯ นอกจากนี้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม                
การแข่งขันโครงการพลังเครือข่ายเยาวชน กรมการค้าภายในพิทักษ์สิทธิผู้บริ โภค                
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนกับเจ้าของ
ภาษา เพ่ือพัฒนา ความสามารถด้านการสื่อสาร ในด้านการคิดค านวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์เน้นการจัด การเรียนการสอนในรูปแบบ ผสมผสานทั้ง onsite และ online โดยน า
ผลที่ได้เข้าสู่กระบวนการวัดผล ประเมินผล มีการจัดกิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์เพ่ือซ่อมเสริม
นักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ตาม จุดประสงค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ               
จัดกิจกรรมด้านธุรกิจ การท าบัญชีและฝึกจ าหน่าย สินค้า เพ่ือให้นักเรียนได้คิดค านวณรายได้ 
ต้นทุน ก าไร นักเรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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ประเด็นพิจำรณำ กำรด ำเนินงำน 
1. ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน (ต่อ) 

มีความสามารถในการ
วิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

     โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีทักษะในด้านการวิเคราะห์
และคิดอย่างมี วิจารณญาณ เช่น มีการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนวิเคราะห์ข่าว 
บทความ จากสื่อออนไลน์ โดยใช้ วิจารณญาณและส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ
ทางด้านภาษาไทย กิจกรรมการแข่งขันทักษะทาง วิทยาศาสตร์ เนื่องในสัปดาห์                   
วันวิทยาศาสตร์ในรูปแบบ online ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการจัด กระบวนการเรียนการ
สอนที่มีการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ สอดแทรกอยู่ในแผนการจัด การเรียนรู้ 
บทเรียนส าเร็จรูป แบบฝึกทักษะ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียน 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและอภิปรายผลเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน ด้านการแก้ปัญหา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ส่งเสริมให้นักเรียนจัดท าโครงงาน เพ่ือให้นักเรียนได้ค้นพบปัญหา เรียนรู้กระบวนการ
แก้ปัญหาในการท างานและการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์ มีการสร้าง
สถานการณ์จ าลองให้นักเรียนร่วมกัน แก้ปัญหา นักเรียนได้ เรียนรู้รายวิชา IS มี
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานนักเรียนให้เป็นผลงานที่ผ่าน การอภิปราย แก้ไขปัญหา และ
น าเสนอผลงานพัฒนาต่อไปในระดับที่สูงขึ้น เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
เกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา ท าให้นักเรียนสามารถน านวัตกรรมหรือองค์
ความรู้ใหม่ที่เกิดจากการแก้ปัญหาไปใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 

มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

     โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้แบบ Active Learning มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เน้นการลงมือปฏิบัติ
พร้อมทักษะที่ส าคัญ เพ่ือให้นักเรียนได้ ออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย นักเรียน
สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ผ่านโครงงาน และ การประดิษฐ์ชิ้นงาน ท าให้เกิดนวัตกรรม
ใหม่ ๆ จากผลงานนักเรียน เช่น งานประดิษฐ์ โต๊ะเก็บของ ราวตากผ้า โคมไฟ โมเดล
รูปแบบต่าง ๆ สร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบเฉพาะของตนเอง โดยใช้ทักษะในด้านต่าง ๆ ให้
มีคุณค่า เช่น ทักษะด้านดนตรีและศิลปะการแสดง ผ่านการจัดกิจกรรม OH HO Concert 
เป็นต้น 
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ประเด็นพิจำรณำ กำรด ำเนินงำน 
1. ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน (ต่อ) 

มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

     โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
โดยส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเพ่ือการสืบค้นทางอินเทอร์ เน็ต                
ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นช่องทางที่มีอิทธิพลต่อชีวิตประจ าวันของคนทั่วโลก                  
ที่เข้าถึงแหล่งค้นคว้าข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศต่าง ๆ ได้ง่ายและสะดวกที่สุด เพ่ือ                  
การเรียนรู้อย่างไม่มีขีดจ ากัด นักเรียน สามารถน าสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ           
การเรียนรู้ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ท าให้เกิด ทักษะต่าง ๆ ได้แก่  
       1) ทักษะในการสืบค้นข้อมูล เช่น การสืบค้นผ่าน google การสืบค้นค า ที่ต้องการ
เฉพาะจากเว็บไซต์และอ่ืน ๆ  
       2) ทักษะในการวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบข้อมูลที่สืบค้น มีความถูกต้องน่าเชื่อถือจาก
แหล่งอ้างอิง จากเว็บไซต์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ น ามาเปรียบเทียบกันหลาย ๆ 
แหล่งข้อมูล เพ่ือให้ได้ ข้อมูลที่ครบถ้วน สมบูรณ์ และน่าเชื่อถือมากที่สุด  
       3) ทักษะในการจัดเก็บข้อมูล เป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องเรียนรู้ เช่น ทักษะการจัดเก็บ 
ข้อความ การจัดเก็บภาพ การจัดเก็บภาพและเสียง การจัดเก็บหน้าเว็บไซต์  และอ่ืน ๆ 
เพ่ือให้สามารถน าไปใช้งานได้  
       4) ทักษะในการสังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ประโยชน์  
       5) ทักษะในการเผยแพร่ การน าเสนอผลงานผ่านเครือข่าย  
       6) ทักษะในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, line, E-mail, Google meet, 
Google Classroom, Zoom, Youtube, Zip grade, Quizze, Google form, Telegram 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

     โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีกระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้นักเรียนมี ความรู้ และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา เน้นความรู้           
คู่คุณธรรม และตอบสนองความต้องการของชุมชน และสังคม นักเรียนมี ความรับผิดชอบ
ในการท างาน มีวินัยในการใช้ชีวิตแบบ พอเพียง มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือเพ่ือน  ครู           
และผู้อื่น มีจิตอาสาพัฒนาชุมชนและส่วนรวม มีความ ซื่อสัตย์ และมีแนวทางในการประกอบ
อาชีพที่สุจริต แสวงหาความรู้และ มีแนวทางในการศึกษาต่อในอนาคต เพ่ือให้นักเรียน
เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีสุขอนามัยที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม 
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ประเด็นพิจำรณำ กำรด ำเนินงำน 
1. ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน (ต่อ) 

มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน 
และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

     โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ โดย
มุ่งเน้นพัฒนา ทักษะชีวิตของนักเรียน ด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัย เพ่ือให้อยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติในรายวิชาต่าง ๆ เพ่ือให้
นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ มีการจัดอบรมความรู้
เกี่ยวกับการโรงแรม ซึ่งในปีการศึกษา 2564 งดท ากิจกรรมดังกล่าว เนื่องจากสถานการณ์             
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่ได้สอดแทรกเนื้อหาใน
การจัดการเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้นักเรียนเลือกเข้าร่วมกิจกรรม
ตามความถนัดและความสนใจ จัดกิจกรรมแนะแนวรุ่นพ่ี - รุ่นน้อง และ ให้นักเรียน                
สามารถเลือกประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองในอนาคตได้ ให้นักเรียนศึกษาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น หรือแหล่งเรียนรู้รอบโรงเรียน และน าความรู้ที่ได้มาจัดท าโครงงานเพ่ือให้นักเรียน
เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง 

 
 

ประเด็นพิจำรณำ กำรด ำเนินงำน 
2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

มีคุณลักษณะและค่านิยม
ที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

     โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดย
ส่งเสริมการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้นักเรียนเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่า 
มีความรัก ให้ความเคารพ กตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์ และเทิดทูนสถาบัน สามารถ
ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่การเป็น ลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครู สอดคล้อง            
กับการเป็นลูกอินทนิล เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ และพลโลก โดยการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 
มุ่งมั่นในการท างานและความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและสังคม มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน กิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ กิจกรรมประดับเข็มเสมาธรรมจักร กิจกรรมอ่ิมบุญวันศุกร์ เพ่ือปลูกฝังให้มี
ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ัน
ใน การท างาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ มีการแนะแนวการศึกษาต่อระดับ          
ชั้นอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และการศึกษาต่อในสายอาชีพ
ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือเสริมค่านิยมการศึกษาต่อที่ถูกต้อง และ           
ลดความเลื่อมล้ าทางการศึกษา 
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ประเด็นพิจำรณำ กำรด ำเนินงำน 
2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน (ต่อ) 
มีความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 

     โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย โดยจัดให้นักเรียน 
มีส่วนร่วม ในกิจกรรมต่าง ๆ มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่น “แหนมดอนเมือง” 
ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือให้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าในตนเอง มีความภูมิใจ
ในท้องถิ่น และความเป็นไทย ส่งเสริม ให้นักเรียนรู้จักเคารพผู้ใหญ่ บิดา มารดา ครู 
อาจารย์ และมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ มีวินัยใน ตนเอง มีคุณธรรม มีค่านิยมที่ดี มีน้ าใจ 
และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน สอดแทรก แนวคิดเชิงบวกในด้านคุณลักษณะ
ต่าง ๆ ให้กับนักเรียน ส่งเสริมประเพณีอันดีงามของไทย และร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ โดยจัดกิจกรรมวันครูกลอนสุนทรภู่เชิดชูภาษาไทยร่วมกับสหวิทยาเขตวิภาวดี 
และน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมบุคคลส าคัญที่เกี่ยวกับความเป็นไทย เช่น วันสมเด็จกรม
พระปรมานุชิตชิโนรส กิจกรรมรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรม              
วันร าลึกถึงผู้ก่อตั้งโรงเรียน (วันกตัญญูปู่ เทียน ) ฯลฯ ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดกิจกรรม
ภายใต้โครงการส่งเสริมภูมิปัญญา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือปลูกฝังความ
เป็นไทยให้กับนักเรียนผ่านกิจกรรมประกวด มารยาทไทย กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และ
สนับสนุนให้นักเรียนร่วมกิจกรรมประเพณีไทยต่าง ๆ ที่ท้องถิ่นจัดขึ้น 

ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและ
หลากหลาย 

     โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย โดยพัฒนา  คุณภาพของนักเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ให้ตรงตาม
สมรรถนะของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต นักเรียนได้เรียนรู้การอยู่
ร่วมกันและยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และ หลากหลาย ผ่านกิจกรรมลูกเสือ 
- เนตรนารี กิจกรรมทัศนศึกษาและศึกษาดูงาน นักเรียนจะได้รับประสบการณ์ตรงและใช้
ชีวิตร่วมกับเพ่ือน ๆ การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน ผ่านกระบวนการ ท างานเป็น
กลุ่ม นักเรียนไดล้งมือปฏิบัติจริง ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมกันแก้ปัญหาในการ
ท างาน นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ท าให้เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล 
และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้ เกิดการยอมรับและเห็นคุณค่าในการท างานร่วมกัน 

สุขภาวะทางร่างกาย และ          
จิตสังคม 

     โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีสุขภาวะทางด้าน
ร่างกาย และจิตใจ สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยจัดกิจกรรมห้องเรียน
แห่งความสุข สร้างบรรยากาศการเรียนในห้องไม่ให้เคร่งเครียด ท าให้นักเรียนเกิดอิสระ          
ทางความคิด ค้นพบตนเอง และสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ เสริมสร้าง              
ความเข้มแข็งและฟ้ืนฟูจิตใจของนักเรียน ให้พร้อมรับปัญหา รู้จักปรับตัว ควบคุมอารมณ์ 
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เข้า
ไปในเนื้อหาวิชาที่สอน เพ่ือให้นักเรียนมีจิตสาธารณะบนพ้ืนฐานของการเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม 
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2. ผลกำรด ำเนินงำน 
 โดยภาพรวมโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) มีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนดังนี้ 

ประเด็นพิจำรณำ ผลกำรพัฒนำ 
1. ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

มีความสามารถในการอ่าน           
การเขียน การสื่อสาร และ 
การคิดค านวณ 

     โรงเรียนมีผลการพัฒนาความสามารถในการอ่าน  การเขียน การสื่อสาร และ การคิด
ค านวณ ดังนี้ 

รำยกำรประเมิน 
ผลกำรประเมิน 

ดีมำก ด ี
ร้อยละของนักเรียนที่มี          

ผลกำรประเมินระดับดีขึ้นไป 

การอ่าน 34.37 58.97 93.34 
การเขียน 30.61 56.46 87.07 

การสื่อสาร 34.80 55.94 90.74 

การคิดค านวณ 33.39 55.36 88.75 
 

     ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ใน ระดับคุณภาพดีเลิศ 

มีความสามารถในการ
วิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

     โรงเรียนมีผลการพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ดังนี้ 

 

     ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ใน ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

รำยกำรประเมิน 
ผลกำรประเมิน 

ดีมำก ด ี ร้อยละของนักเรียนที่มี             
ผลกำรประเมินระดับดีขึ้นไป 

ความสามารถในการวิเคราะห์
และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

30.30 56.62 86.92 

ความสามารถในการอภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

33.12 54.84 87.96 

ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

32.86 54.32 87.18 
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ประเด็นพิจำรณำ ผลกำรพัฒนำ 
1. ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน (ต่อ) 

มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

     โรงเรียนมีผลการพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดังนี้ 
 

     ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ใน ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

รำยกำรประเมิน 
ผลกำรประเมิน 

ดีมำก ด ี ร้อยละของนักเรียนที่มี             
ผลกำรประเมินระดับดีขึ้นไป 

ความสามารถในการ 
สร้างนวัตกรรม 

40.56 51.33 91.89 

มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

     โรงเรียนมีผลการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้ 

     ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ใน ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

รำยกำรประเมิน 
ผลกำรประเมิน 

ดีมำก ด ี ร้อยละของนักเรียนที่มี             
ผลกำรประเมินระดับดีขึ้นไป 

ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

การสื่อสาร 
36.16 56.62 92.78 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

     โรงเรียนมีผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้ 
     - เป้าหมายของโรงเรียน ก าหนดให้มีนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์ท่ีโรงเรียน
ก าหนด จ านวนร้อยละ 70.33 
     - ภาคเรียนที่ 1 นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด จ านวนร้อยละ 70.84 
     - ภาคเรียนที่ 2 นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด จ านวนร้อยละ 73.32 
     การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมาย             
ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ใน ระดับคุณภาพดีเลิศ 

มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน  
และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

     โรงเรียนมีผลการพัฒนาความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติ  ที่ดีต่อการงานอาชีพ ดังนี้ 
 

 

     ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ใน ระดับคุณภาพดีเลิศ 

รำยกำรประเมิน 
ผลกำรประเมิน 

ดีมำก ด ี
ร้อยละของนักเรียนที่มี             

ผลกำรประเมินระดับดีขึ้นไป 

ความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน 47.37 24.46 71.83 
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 34.69 55.89 90.58 
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ประเด็นพิจำรณำ ผลกำรพัฒนำ 
2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

มีคุณลักษณะและค่านิยม
ที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

     โรงเรียนมีผลการพัฒนาคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ดังนี้ 
 

 

     ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ใน ระดับคุณภำพยอดเยี่ยม 

รำยกำรประเมิน 
ผลกำรประเมิน 

ดีมำก ด ี
ร้อยละของนักเรียนที่มี             

ผลกำรประเมินระดับดีขึ้นไป 

คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

45.74 49.30 95.04 

มีความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 

     โรงเรียนมีผลการพัฒนาความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดังนี้ 
 

 

     ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ใน ระดับคุณภำพยอดเยี่ยม 

รำยกำรประเมิน 
ผลกำรประเมิน 

ดีมำก ด ี
ร้อยละของนักเรียนที่มี             

ผลกำรประเมินระดับดีขึ้นไป 

ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

46.94 49.71 96.65 

ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและ
หลากหลาย 

     โรงเรียนมีผลการพฒันาการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดังนี้ 

     ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ใน ระดับคุณภำพยอดเยี่ยม 

รำยกำรประเมิน 
ผลกำรประเมิน 

ดีมำก ด ี
ร้อยละของนักเรียนที่มี             

ผลกำรประเมินระดับดีขึ้นไป 

ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

34.69 55.89 90.58 

สุขภาวะทางร่างกาย และ
จิตสังคม 

     โรงเรียนมีผลการพัฒนาสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ดังนี้ 

     ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ใน ระดับคุณภำพยอดเยี่ยม 

รำยกำรประเมิน 
ผลกำรประเมิน 

ดีมำก ด ี
ร้อยละของนักเรียนที่มี             

ผลกำรประเมินระดับดีขึ้นไป 

สุขภาวะทางร่างกาย และ
จิตสังคม 

48.30 49.14 97.44 
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3. จุดเด่น 
 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) มีจุดเด่นในด้านการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนดังนี้ 

1. มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning การจัด 
การเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ การจัดการเรียนการสอนกับเจ้าของภาษา ห้องเรียนแห่งความสุข และห้องเรียนเชิงรุก 

2. มีการจัดโครงการ/กิจกรรม สนับสนุนการเรียนการสอนควบคู่การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  

3. มีการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนและพัฒนาความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

4. จุดควรพัฒนำ 
 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) จุดควรพัฒนาในด้านการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนดังนี้ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ยังไม่ถึงเป้าหมายในบางชั้นเรียน 
 
5. แนวทำงกำรพัฒนำ 

โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) มีแนวทางการพัฒนาในด้านคุณภาพของผู้เรียนดังนี้ โรงเรียนวางแผน 
พัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบผลการเรียนในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือให้ผู้ปกครองสามารถทราบผลการเรียน และ
ช่วยพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น  
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มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ระดับคุณภำพ : ยอดเยี่ยม 
 

1. กระบวนกำรพัฒนำ  
 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)  มีกระบวนการบริหารและการจัดการดังนี้ 
 

ประเด็นพิจำรณำ กระบวนกำรพัฒนำ 
มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ 
พันธกิจก าหนดชัดเจน 

     โรงเรียนมีกระบวนการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน ตาม
โครงการส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยด าเนินการ
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ระยะ 3 ปี เพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดวาง
ทิศทางของโรงเรียน โดยยึดวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA) และมีการทบทวน
กลยุทธ์ทุก 3 ปี  ด าเนินการจัดท าแผนการปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนสีกัน
(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการสถานศึกษา และ
ก ากับติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  ภาคเรียนละ 
1 ครั้ง  เพ่ือติดตามความก้าวหน้าและประเมินสรุปผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 

มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพ 

     โรงเรียนมีกระบวนการระบบบริหารจัดการคุณภาพตามโครงการส่งเสริม
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยใช้รูปแบบ SEEKAN Model 
ตามวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง PDCA ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการคุณภาพ
การศึกษา มีการกระจายอ านาจโดยแบ่งการบริหารเป็น 4 กลุ่มบริหาร 8 กลุ่ม
งาน ได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ (กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและงานบริหารกลุ่ม
สาระฯ และกลุ่มงานวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียนรู้) กลุ่มบริหาร
งบประมาณ (กลุ่มงานนโยบายและแผน และกลุ่มงานการเงินและบัญชี) กลุ่ม
บริหารงานบุคคล (กลุ่มงานบุคคล และกลุ่มงานกิจการนักเรียน) และกลุ่มบริหาร
ทั่วไป (กลุ่มงานสารบรรณ และบริการและกลุ่มงานอาคารสถานที่  และ
สิ่งแวดล้อม) 

ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

     โรงเรียนมีกระบวนการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมายตามโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล เช่นกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร            
เป็นต้น โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เช่น 
กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์  กิจกรรมแข่งขันด้านวิชาการ เป็นต้น ด าเนินการ
ประเมินหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายของโรงเรียน และให้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์  
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ประเด็นพิจำรณำ กระบวนกำรพัฒนำ 
ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย (ต่อ) 

มาตรฐานของโรงเรียน  ทั้งนี้โรงเรียนด าเนินการส ารวจความต้องการใน
การศึกษาต่อเพ่ือเปิดหลักสูตรรองรับความต้องการของนักเรียน นอกจากนี้
โรงเรียนด าเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีในกลุ่มงานทะเบียน วัดประเมินผล
และเทียบโอนผลการเรียน ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาบริหารจัดการศึกษาแบบ
มีส่วนร่วม เพ่ือพัฒนาระบบรายงานผลการศึกษาออนไลน์ ให้ผู้ปกครองและ
นักเรียนสามารถติดตาม ตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน 

พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

     โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ เช่นกิจกรรมพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษาภายในสถานศึกษา  
กิจกรรมอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือการประเมินต าแหน่ง
และวิทยฐานะครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเภทต าแหน่ง และวิทยฐานะ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา วPA เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
ครูใหมี้ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 

จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

     โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ตามโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา เพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืน เช่น กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน และโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม เช่น กิจกรรมซ่อมแซม
อาคารสถานที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน ทั้งนี้เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมบริเวณ
ภายในและภายนอกโรงเรียนให้เกิดความร่มรื่นสวยงาม และมีอาคารที่สมบูรณ์ 
แข็งแรง และปลอดภัยแก่ผู้เรียน รวมทั้งบุคลากรในโรงเรียน และผู้มาติดต่อ
ราชการ นอกจากนี้โรงเรียนด าเนินการจัดห้องสมุด e-book เพ่ือรองรับการเข้า
ใช้งานของครูและนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

     โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ตามกิจกรรมระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการในโรงเรียน เป็นการด าเนินการโดยใช้ระบบออนไลน์ผ่านแอป
พลิเคชัน“MIS SCHOOL” เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ในการติดต่อสื่อสาร
ภายในโรงเรียน ระหว่างบุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน และกิจกรรมบริหาร
จัดการระบบเครือข่ายในโรงเรียนตามกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัด
การศึกษาแบบมีส่วนร่วม เพ่ือด าเนินการติดตั้ งและใช้งานระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตไร้สาย ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ภายในโรงเรียน และสามารถส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ของครูและนักเรียน  
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2. ผลกำรด ำเนินงำน 
 โดยภาพรวมโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)  มีผลการด าเนินงานพัฒนากระบวนการบริหารและ               
การจัดการ ดังนี้ 

ประเด็นพิจำรณำ ผลกำรพัฒนำ 
มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ 
พันธกิจก าหนดชัดเจน 

     โรงเรียนมีผลการพัฒนาเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ พันธกิจก าหนดชัดเจน
เหมาะสมกับบริบท สอดคล้องกับนโยบาย สนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น
และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย                
มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ  ข้อมูล
สารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นระบบ  
     ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ใน ระดับคุณภำพยอดเยี่ยม 

มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพ 

     โรงเรียนมีผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วม 
เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐาน และ
สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพจากเครือข่าย
ในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
     ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ใน ระดับคุณภำพยอดเยี่ยม 

ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

     โรงเรียนมีผลการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 
     - โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
และท้องถิ่น โดยด าเนินการเปิดกลุ่มการเรียนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออาชีพ 
     - ผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนา จัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาและประเมินหลักสูตร 
     - ผลการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
อยู่ในระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 75.24  
     - นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านวิชาการตามหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งมีผลการ
สอบวัดระดับความรู้ และการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ดังผลงานนักเรียน (หน้า 
52) 
     - นักเรียน ผู้ปกครอง และครูสามารถตรวจสอบ ติดตามผลการเรียนผ่าน
ระบบรายงานผลการศึกษาออนไลน์ ส่งผลให้นักเรียนสามารถ แก้ไขผลการเรียน
ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีนักเรียน ผู้ปกครอง และครูเข้าใช้งานมากกว่า
ร้อยละ 80 
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ประเด็นพิจำรณำ ผลกำรพัฒนำ 
ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย (ต่อ) 

     - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรภาคบังคับ 
ร้อยละ 87.13 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร
แกนกลาง ร้อยละ 91.73 
     ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ใน ระดับคุณภำพยอดเยี่ยม 

พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

     โรงเรียนผลการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
     - ครูมีการพัฒนาตนเองร้อยละ 100 โดยมีชั่วโมงการพัฒนาตนเองเพ่ือ          
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพเฉลี่ย 27.50 ชั่วโมงต่อคน 
     - ปีการศึกษา 2564 ครูมีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 10 คน  
     ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ใน ระดับคุณภำพยอดเยี่ยม 

จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

     โรงเรียนมีผลการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ดังนี้ 
      - อาคารสถานที่มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ มีการพัฒนาภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณโรงเรียน ให้สะอาด สวยงาม 
ร่มรื่น อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ปลอดภัย มีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยและ
ป้องกันเหตุฉุกเฉินอยู่ในสภาพดี ร้อยละ 90 
      - ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และห้องศูนย์การเรียนรู้ มีความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอน ปลอดภัย และมีอุปกรณ์เพียงพอต่อความต้องการของ
นักเรียนร้อยละ 90 
      - กิจกรรมห้องสมุดดิจิทัล (e-book) มีครูและนักเรียนเข้าใช้งาน เฉลี่ย 
2,013 ครั้งต่อเดือน และผลการประเมินส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดับดีขึ้นไป 
      - ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้อาคารสถานที่ มีความพึงพอใจ
ระดับดีข้ึนไปร้อยละ 100 
      ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ใน ระดับคุณภำพยอดเยี่ยม 

จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

      โรงเรียนมีผลการพัฒนาการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดังนี้   
     - ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน และสามารถ
ติดตามพฤติกรรมของนักเรียนได้ โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 80 
     -  การประเมิน SDQ ผ่ านระบบ MIS SCHOOL ช่วยให้การคัดกรอง
พฤติกรรมนักเรียนสะดวก และรวดเร็ว ส่งผลให้ครู และผู้ปกครอง สามารถให้
ความช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ประเด็นพิจำรณำ ผลกำรพัฒนำ 
จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ (ต่อ) 

     - งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย มีพ้ืนที่บริการภายในโรงเรียน
ครอบคลุมร้อยละ 80 เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ
ภายในโรงเรียน 
     ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ใน ระดับคุณภำพยอดเยี่ยม 

 
3. จุดเด่น 
  โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) มีจุดเด่นในด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ดังนี้ 

1. โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) มีกระบวนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ทุกภาค
ส่วนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยใช้รูปแบบ SEEKAN Model ส่งผลให้โรงเรียน                  
มีการกระจายการบริหาร และการจัดการอย่างเป็นระบบ  

2. โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) มีอาคารสถานที่ ที่พร้อมใช้งาน และตอบสนองความต้องการของ
บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน  

3. โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ ส่งผลให้               
การด าเนินงานมีความสะดวก รวดเร็ว สามารถติดตาม และตรวจสอบได้  
 
4. จุดควรพัฒนำ 
 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) มีจุดควรพัฒนาในด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ดังนี้
โรงเรียนมีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย ครอบคลุมพ้ืนที่บริการภายในโรงเรียนร้อยละ 80  ส่งผลให้บางพ้ืนที่
ยังไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 
5. แนวทำงกำรพัฒนำ 

โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) วางแผนพัฒนาในด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ดังนี้ 
โรงเรียนวางแผนพัฒนาติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในบริเวณโรงเรียน 
เพ่ือให้เกิดการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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มำตรฐำนที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 
 

1. กระบวนกำรพัฒนำ 
โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี้ 
ประเด็นพิจำรณำ กระบวนกำรพัฒนำ 

จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

     โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีกระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  มีการฝึกทักษะให้
นักเรียนสร้างชิ้นงานในรูปแบบอินโฟกราฟฟิกโดยใช้แอปพลิเคชันต่าง ๆ น าเสนอ
ผ่านรูปแบบสื่อวิดีทัศน์  เรียนรู้กับครูเจ้าของภาษา (อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น และฝรั่งเศส ) 
ท าแฟ้มสะสมผลงาน และ career path โครงการพัฒนาทีมเวิร์ค  โครงการปลอด
อบายมุขรับมือโควิด-19 ส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
กิจกรรมชุมนุมตามความถนัดของผู้เรียน การทดลองทางวิทยาศาสตร์ (ออนไลน์) 
จัดกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์ เช่น วันภาษาไทย วันวิทยาศาสตร์ 
วันคริสมาสต์ ด้านการปฏิบัติ น าความรู้เข้าร่วมสอบวัดระดับความรู้เคมี (นานาชาติ) 
สอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติ การจัดท า
โครงงาน เน้นการปฏิบัติในรายวิชาต่าง ๆ เช่น การฝึกทักษะการท าอาหาร               
งานประดิษฐ์ การเล่นกีฬา และการออกก าลังกาย การฝึกการช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR) 
การสอนโดยให้นักเรียนฝึกท าโจทย์ปัญหาในชีวิตจริง 

ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

     โรงเรียนส่งเสริมให้ครูสร้างและใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ในรูปแบบ online และ on – site เช่น การใช้ PowerPoint 
ประกอบการบรรยาย สื่อวิดิทัศน์ แอปพลิเคชันต่าง ๆ ประกอบการจัดการเรียนการ
สอน (google meet , zoom, line, google classroom เกม ฯลฯ ) นอกจากนี้ครู
ได้จัดหาแหล่งเรียนรู้ภายนอก รวมทั้งสื่อและเครื่องมือที่ได้รับมาตรฐานจาก
หน่วยงานเฉพาะทาง  

มีการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก      โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  มีการเสริมแรงผู้เรียน
สร้างปฏิสัมพันธ์ เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศในห้องเรียน 
ปลูกฝังความสามัคคี และการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย   
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ประเด็นพิจำรณำ กระบวนกำรพัฒนำ 
ตรวจสอบและประเมิน 
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 

     โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินนักเรียนอย่างเป็น
ระบบ โดยครูผู้สอนมีการศึกษาและวางแผนการวัดผลประเมินผล ที่มุ่งเน้นนักเรียน
เป็นส าคัญ ด าเนินการศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือให้รู้จักนักเรียนด้านพฤติกรรม 
โดยผ่านกิจกรรมการเยี่ยมบ้าน กิจกรรมการประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ)            
ท าให้ทราบจุดเด่น และสิ่งที่ควรพัฒนานักเรียน และใช้วิธีการวัดและประเมินผล            
อย่างหลากหลาย เพ่ือให้รู้จักและมีข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียนด้านการเรียน โดยมี
การวิเคราะห์ และประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคล ท าให้ทราบความแตกต่าง และ
ข้อจ ากัดของนักเรียนเป็นรายบุคคล ครูจัดท าโครงสร้างรายวิชาและแผนการจัดการ
เรียนรู้ ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ และน าผลการประเมินมาจัดท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน และแก้ปัญหานักเรียน ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เข้าใจ
เนื้อหา ทักษะกระบวนการ และเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีการตรวจสอบและ
ประเมินนักเรียนอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัด 
ความสนใจ และให้มีทักษะการท างานร่วมกัน เพ่ือให้นักเรียนสามารถน าประสบการณ์
ที่ได้ไปปรับใช้ในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพในอนาคต 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

     โรงเรียนมีโครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพ่ือให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าโครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอน มาใช้
ควบคู่กันเพ่ือสะท้อนและพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน มีโครงการ
ศึกษาดูงาน ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนจัดการ
เรียนรู้ของครู โดยจัดให้มีคาบเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามตารางสอนของครูแต่ละ
กลุ่ม เพ่ือเปิดโอกาสให้ครูได้สะท้อนข้อมูลจากการศึกษา วิจัย อบรม สัมมนา และ
สามารถน าข้อมูลมาพัฒนา หรือปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักเรียน 

 
2. ผลกำรด ำเนินงำน                                                                                                                                  

โดยภาพรวมโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)  มีผลการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี้ 

ประเด็นพิจำรณำ ผลกำรพัฒนำ 
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

     โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองต่อ               
ความต้องการ ความถนัด ความสามารถ และความสนใจของผู้เรียนเพ่ือให้นักเรียน
สามารถวางแผนการศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคตได้ ในปีการศึกษา 2564 
นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันหลายรายการ ดังนี้ 
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ประเด็นพิจำรณำ ผลกำรพัฒนำ 
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ (ต่อ) 

     - ได้รับรางวัลที่ 2 ระดับประเทศ ในการแข่งขันการแสดงละครสั้นภาษาฝรั่งเศส  
     - นักเรียนสอบผ่านการทดสอบความรู้ เคมีนานาชาติ (Royal Australian 
Chemical Institute’s ICQ) 
     - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การแต่งค าคมประกอบภาพ ของ
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
     - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การเขียนบทความ ของโรงเรียนรักษาดินแดน 
     - ได้รับรางวัลที่ 3 และรางวัลชมเชย โครงการพลังเครือข่ายเยาวชน กรมการค้า
ภายในพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ประจ าปี 2564 
     ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ใน ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 

ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

     โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดหา สร้าง และใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนเกิดความสนใจได้เรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
สามารถสร้างสรรค์ พัฒนาชิ้นงาน และน าเสนอผลงานได้เป็นอย่างดี ลดขั้นตอนและ
ประหยัดพ้ืนที่ในการท างานเอกสาร มีความสะดวกรวดเร็วในการท างาน นักเรียน
สามารถน าสื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาความสามารถทางภาษาได้ เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยครูมี
การใช้สื่อและการจัดท าทะเบียนสื่อเพ่ือให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็น 
ร้อยละ 100 
     ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ใน ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 

มีการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก      โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก รวมทั้งติดตาม ดูแล และให้
ความช่วยเหลือนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีผลการเรียน 0, ร, มส. ลดลง มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายของโรงเรียน และมีผลการศึกษาต่อในระดับ 
อุดมศึกษาเพ่ิมขึ้น 
     ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ใน ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 

ตรวจสอบและประเมิน 
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 

     โรงเรียนส่งเสริมให้ครูตรวจสอบเพ่ือประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ผ่านระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูมีงานวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนานักเรียน การวิจัย 
แก้ไขปัญหา และช่วยเหลือผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว ผู้เรียนจึงมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายของโรงเรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรสถานศึกษา และเจตคติที่ต่อรายวิชาต่าง ๆ กับ
การประกอบอาชีพที่สุจริต   
     ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ใน ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 
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ประเด็นพิจำรณำ ผลกำรพัฒนำ 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

     โรงเรียนส่งเสริมให้ครูทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนแห่ง          
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ส่งผลให้ครูเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผลการพัฒนาดังนี้ 
     - ครูร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้            
ทางวิชาชีพ ( PLC ) 
     - ครูร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
     ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ใน ระดับคุณภำพยอดเยี่ยม 

 
3. จุดเด่น 
 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) มีจุดเด่นในด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ดังนี้ 

1. ครูมีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เช่น ห้องเรียนกลับด้าน Game base learning  
Project base learning  เป็นต้น 
 2. ครูผลิตและจัดหาสื่อเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนร้อยละ 100 
 3. ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนทั้งด้านทักษะ กระบวนการ และ
ความรู้ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะด้านวิชาการ สามารถเข้าร่วมและได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขัน สอบวัด
ระดับในรายการต่าง ๆ 
 

4. จุดควรพัฒนำ 
โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) มีจุดควรพัฒนาในด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ดังนี้  
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในปัจจุบัน ท าให้

นักเรียนต้องเรียนออนไลน์ที่บ้าน นักเรียนบางส่วนไม่สามารถเข้าเรียนได้ทุกชั่วโมงตามตารางเรียนที่โรงเรียนได้
จัดให้ เนื่องจากสภาพปัญหาทางเศรษฐกิจ และภาระงานที่ผู้ปกครองมอบหมาย 
 

5. แนวทำงกำรพัฒนำ 
โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) มีแนวทางพัฒนาด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ โดยโรงเรียนวางแผนพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ตลอดเวลา 
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แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

ชื่อผลงำน กิจกรรม “Time For Change” เวลาในการเปลี่ยนแปลง 
ผู้เสนอผลงำน งานวินัยและพฤติกรรมนักเรียน งานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล  
สถำนศึกษำ โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 
สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีนักเรียนจ านวน 1,875 คน ซึ่งนักเรียนของโรงเรียนมีพ้ืนฐานครอบครัวและ
พฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้นโรงเรียนจึงมีกระบวนการในการดูแลเพ่ือให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ แต่
ด้วยนักเรียนมีจ านวนมาก ส่งผลให้นักเรียนบางคนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งจากข้อมูลตั้งแต่ปีการศึกษา 
2560 – 2564 พบว่า นักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ มีจ านวนประมาณ ร้อยละ 2 – 4 ของนักเรียน
ทั้งหมด 

งานวินัยและพฤติกรรมนักเรียน งานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้พัฒนาและสร้างกิจกรรม 
“Time For Change” เวลาในการเปลี่ยนแปลง โดยเริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 จนมาถึงปี
การศึกษา 2564 ได้รับการต่อยอดโดยให้มีการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาในการด าเนินกิจกรรม ที่สามารถแก้ปัญหา
พฤติกรรมนักเรียนที่ไม่พึงประสงค์ เป็นกิจกรรมที่มุ่งเสริมสร้างระเบียบวินัยให้เกิดแก่นักเรียน เพ่ือเป็นแนว
ทางการปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวันได้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ จนได้รับการยอมรับจากผู้ปกครอง ชุมชน 
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ และได้น าเสนอเป็นผลการปฏิบัติงานของงานวินัยและพฤติกรรมนักเรียนที่เป็นเลิศ 
ในปีการศึกษา 2563-2564 และมีการพัฒนาต่อยอดการด าเนินกิจกรรมต่อไป  

ดังนั้น กลุ่มงานกิจการนักเรียน ได้เห็นความส าคัญของพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน จึงมีกิจกรรม
เสริมสร้างความมีระเบียบวินัย มารยาท และการแต่งกายให้เกิดแก่นักเรียน พร้อมทั้งวางแผน และหาทางแก้ไข
ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มที่ ไม่พึงประสงค์ โดยใช้กิจกรรม “Time For Change” เวลาในการ
เปลี่ยนแปลง เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมีอัตลักษณ์สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ลูกสีกันฯ ที่ว่า “สะอาด เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย ทุกวัน”  

 
วัตถุประสงค์                                                                                                                                   
          1. เพ่ือแก้ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 
          2. เพ่ือเสริมสร้างความมีระเบียบวินัยให้เกิดแก่นักเรียนทุกคน และน าไปสู่การปฏิบัติ ที่ต่อเนื่องใน
ชีวิตประจ าวัน 
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เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน 
          เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
            1. นักเรียนโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมที่
พึงประสงค์  
 

          เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ  
            1. นักเรียนโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ร้อยละ 90 มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์อยู่ระดับดี
เยี่ยม 
       2. นักเรียนโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ร้อยละ 90 สามารถปฏิบัติตนเป็นผู้มีระเบียบ
วินัยในชีวิตประจ าวันอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 
หลักหรือแนวคิดทฤษฎี / รูปแบบหรือโมเดล : นวัตกรรม   
กระบวนกำรปฏิบัติงำน 

งานวินัยและพฤติกรรมนักเรียน โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ได้น ากระบวนการวงจรคุณภาพ 
หรือ  PDCA  มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
            1.  ประชุมคณะกรรมการงานวินัยและพฤติกรรมนักเรียน โดยน าประเด็นปัญหาของนักเรียนโรงเรียน      
สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) มาพิจารณา เพ่ือสรุปประเด็นปัญหาและหาทางแก้ไขปัญหา และด าเนินการจัดท า
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน เพ่ือเสนอประเด็นปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาต่อผู้บริหารสถานศึกษา โดย
ประชุมชี้แจง ปรึกษาหารือเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น และร่วมกันวางแผนการด าเนินงานเพ่ือหาทาง
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แก้ปัญหา ผ่านกิจกรรม “Time For Change” เวลาในการเปลี่ยนแปลงโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพ่ือน าสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม (P) 
          2.  ผู้บริหารสถานศึกษา แต่งตั้งครูและบุคลากรเป็นคณะท างาน กิจกรรม “Time For Change” เวลา
ในการเปลี่ยนแปลง โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน (D)  
          3.  หัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษา แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรม “Time For Change” เวลาในการ
เปลี่ยนแปลง โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน ให้แก่นักเรียนในชั้นเรียนของตนเองทราบ (D)                  
          4.  งานวินัยและพฤติกรรมนักเรียน  อบรมนักเรียนช่วงเช้าบริเวณทางเข้าประตูโรงเรียน (D) 
          5.  ครูทุกคนตรวจสอบการแต่งกายและพฤติกรรมของนักเรียน (D) 
          6.  นักเรียนทุกคน ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของ กิจกรรม “Time For Change” เวลาในการเปลี่ยนแปลง 
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน (D)  
          7.  คณะกรรมการวินัยและพฤติกรรมนักเรียน ด าเนินการตามแนวทางการด าเนินงาน  ดังนี้ (D) 
                    7.1  หักคะแนนส าหรับนักเรียนที่มาโรงเรียนสาย โดยปฏิบัติ ดังนี้ 

- ครั้งที่ 1 ว่ากล่าวตักเตือน 
- ครั้งที่ 2 ว่ากล่าวตักเตือน 
- ครั้งที่ 3 โทรแจ้งผู้ปกครองรับทราบพฤติกรรม 
- ครั้งที่ 4 เชิญผู้ปกครองพบหัวหน้างานวินัยและพฤติกรรมนักเรียนเพ่ือหาวิธีแก้ไข 
- ครั้งที่ 5 เชิญผู้ปกครองพบรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลเพื่อหาวิธีแก้ไข 

                  7.2  ตรวจบุคลิกภาพประจ าเดือนทุกเดือน  
                    7.3  ออกสุ่มตรวจพื้นที่เสี่ยง หรือพ้ืนที่ที่ได้รับการแจ้งจากชุมชน 
          7.4  นักเรียนที่โดนหักคะแนน นั่งสมาธิในตอนเย็นเพ่ือล้างคะแนนพฤติกรรมที่โดนตัด 

8.  คณะกรรมการงานวินัยและพฤติกรรมนักเรียน ตรวจสอบ และติดตามดูนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ และที่ล้างคะแนนพฤติกรรมยังไม่หมดสิ้น ด าเนินกิจกรรม “Time For Change” เวลาในการ
เปลี่ยนแปลง และติดตามดูว่านักเรียนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างไรบ้าง โดยการสอบถามจาก
หัวหน้าห้อง ครูที่ปรึกษา และสังเกตพฤตกิรรมของนักเรียน (C) 

9.  งานวินัยและพฤติกรรมนักเรียน สรุปโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน กิจกรรม “Time For 
Change” เวลาในการเปลี่ยนแปลง โดยเป็นไปตามแผนที่วางไว้ นักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้และมี
พฤติกรรมที่ดีขึ้น มีระเบียบวินัย พร้อมขึ้นไปในระดับชั้นที่สูงขึ้นและมีพฤติกรรมที่ดีต่อไป โดยสามารถลด
ค่าใช้จ่ายในการจ้างวิทยากร เพราะใช้ครูเป็นวิทยากรด้านวินัยและพฤติกรรมนักเรียน และแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์ของนักเรียน โดยการพัฒนาโรงเรียนเพ่ือปลูกฝังให้รักโรงเรียนและมีจิตอาสา (A) 
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กระบวนการปฏิบัติงานข้างต้น สามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 

 
 
ผลกำรปฏิบัติงำน 

งานวินัยและพฤติกรรมนักเรียน งานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ด าเนินกิจกรรม “Time 
For Change” เวลาในการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม  โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน โดยจัดกิจกรรมนี้ขึ้น
เนื่องจากโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ต้องการให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เหมาะสมกับอัตลักษณ์
ลูกสีกันฯ ที่ว่า “สะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย ทุกวัน” และเป็นยอมรับของคนในชุมชุนรอบข้างโรงเรียน                
จึงด าเนิน กิจกรรม “Time For Change” เวลาในการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
นักเรียนซึ่งได้มีการก าหนดรูปแบบหรือโมเดล : นวัตกรรม เพื่อน ามาใช้เป็นกระบวนการในการแก้ปัญหาดังกล่าว   
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           ในปีการศึกษา 2564 นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์มากกว่าร้อยละ 90 บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด จึง
สามารถสรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้ 

1. นักเรียนโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ในระดับดีเยี่ยม 
2. นักเรียนโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) สามารถปฏิบัติตนเป็นผู้มีระเบียบวินัย ในชีวิตประจ าวัน

ได้ในระดับดีเยี่ยม 
3. นักเรียนโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมและเป็นส่วนหนึ่งของการ

พัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้น และได้รับการชมเชยจากผู้ปกครอง ชุมชน โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ เรื่องความมี
ระเบียบวินัย 
 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อควำมส ำเร็จ 
 1. ปัจจัยภายใน 
  - งานวินัยและพฤติกรรมนักเรียน งานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล ด าเนินการประชุม
เพ่ือติดตามผลการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นระยะ และได้รับความร่วมมือจากครูและบุคลากรในการด าเนิน
กิจกรรม 
  - งานวินัยและพฤติกรรมนักเรียน งานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล  ด าเนินการเพ่ิม
ช่องทางประสานงานกับผู้ปกครองและครูที่ปรึกษาแบบออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น MISschool เพ่ือส่งข้อมูล
ต่าง ๆ ของโรงเรียน การเข้าเรียน และพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน 

               
                                 ส าหรับนักเรียน     ส าหรับผู้ปกครอง        ส าหรับคร ู
 

  - งานอาคารและสถานที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไปได้ด าเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดจ านวน 36
ต าแหน่ง ตามพ้ืนที่ต่าง ๆ ของโรงเรียน ท าให้สามารถติดตาม และดูแล  เพ่ือแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่ถึงประสงค์ต่าง 
ๆ ของนักเรียน 
  - ครูและบุคลากรร่วมกันดูแลพฤติกรรม  และระเบียบวินัยต่าง ๆ ของนักเรียน โดยเริ่มตั้งแต่
นักเรียนเข้าสู่โรงเรียน จนกระทั่งนักเรียนกลับบ้านหลังเลิกเรียน รวมทั้งตรวจบุคลิกภาพเป็นประจ าทุกเดือน 
และด าเนินการแก้ไขบุคลิกภาพอย่างสม่ าเสมอ 
 

2. ปัจจัยภายนอก 
  - ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการดูแล ส่งเสริมพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน และสนับสนุน
การด าเนินกิจกรรมของทางโรงเรียน 
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  - ชุมชนโดยรอบโรงเรียนให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และสะท้อนพฤติกรรมของนักเรียน 
เมื่ออยู่ภายนอกโรงเรียน เพ่ือให้โรงเรียนน าไปวางแผนส่งเสริม และพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน
ต่อไป 
 
บทเรียนที่ได้รับ 

กิจกรรม “Time For Change” เวลาในการเปลี่ยนแปลง โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน ได้ผ่าน
การวางแผน และด าเนินกิจกรรมมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 จนถึงปีการศึกษา 2564 เพ่ือด าเนินการเสริมสร้าง
ระเบียบวินัยให้แก่นักเรียน และแก้ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน ผ่านการประชุมวางแผนเพ่ือ
ก าหนดกิจกรรมย่อยและกระบวนการด าเนินงาน โดยได้รับความร่วมมือจากครู ผู้ปกครอง และชุมชนโดยรอบ
โรงเรียน 

ผลจากการด าเนินกิจกรรม “Time For Change” เวลาในการเปลี่ยนแปลง โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
นักเรียน ท าให้นักเรียน ได้รับการชมเชยจากผู้ปกครอง ชมชน โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ นอกจากนี้ยังได้รับ
ความพึงพอใจในการด าเนินงานตามรูปแบบหรือโมเดลที่ กลุ่มงานกิจการนักเรียน งานวินัยและพฤติกรรม
นักเรียน โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ได้สร้างขึ้น ส่งผลให้โรงเรียนมีชื่อเสียง ได้รับการชมเชยจนเป็นที่
ยอมรับแก่บุคคลภายนอก ซึ่งปรากฏหลักฐานการปฏิบัติกิจกรรมดังนี้   
   1.  โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน   
           2.  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานวินัยและพฤติกรรมนักเรียน  

3.  ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน กิจกรรม นั่งสมาธิเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
4.   แฟ้มบันทึกคะแนนพฤติกรรมของนักเรียน 
5.   แฟ้มบันทึกการมาสายของนักเรียน 
6.   แฟ้มบันทึกการรายงานพฤติกรรมของนักเรียน 
7.   เล่มรายงานสรุปโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน   

           8.  ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน กิจกรรม “Time For Change” เวลาในการเปลี่ยนแปลง 
           9.  แบบประเมินความพึงพอใจในการด าเนินกิจกรรม  
           10. ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน  
           11. เกียรติบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ดีเด่น 
 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
          จากการประชุมหลังเสร็จสิ้นการด าเนินงานกิจกรรม “Time For Change” เวลาในการเปลี่ยนแปลง 
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน ได้ศึกษาแนวทางเพ่ือพัฒนากิจกรรม  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1.  ในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน  นักเรียนยังมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เนื่องจากนักเรียนยังไม่
ทราบแนวปฏิบัติ  งานวินัยและพฤติกรรมนักเรียนได้ประชุมเพ่ือชี้แจงครูที่ปรึกษาให้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติ
ที่ชัดเจน และแจ้งให้นักเรียนทุกคนรับทราบ เพ่ือปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ถูกต้องมากข้ึน 
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2.  กิจกรรม “Time For Change” เวลาในการเปลี่ยนแปลง ได้จัดกิจกรรมขึ้นโดยมีนักเรียน
หลากหลายระดับชั้น จึงท าให้การร่วมกิจกรรมกลุ่มของนักเรียนยังขาดความเป็นผู้ น าและไม่กล้าแสดงออกทั้ง
ความคิดและพฤติกรรม จึงควรปรับเปลี่ยนรูปแบบโดยการแทรกกิจกรรมสันทนาการ เพ่ือให้นักเรียนกล้า
แสดงออกมากข้ึน และให้รุ่นพ่ีเป็นผู้น าในการท ากิจกรรม 
 

ภำพกำรท ำงำนตำมกระบวนกำร  PDCA 
1. การประชุมเพ่ือวางแผนการด าเนินงานและติดตามผลการด าเนินงาน 

  
 
  
 
  
  
 

2. การส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในระหว่างวัน โดยเริ่มตั้งแต่นักเรียนเข้าสู่โรงเรียน จนกระทั่ง
นักเรียนกลับบ้านหลังเลิกเรียน 
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3. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์โดยใช้การนั่งสมาธิ 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. การประสานความร่วมกับผู้ปกครอง และชุมชนเพ่ือร่วมกันดูแล ส่งเสริม และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. กิจกรรมค่าย “Time For Change” เวลาในการเปลี่ยนแปลง เพ่ือปรับทัศนคติและพฤติกรรม         
ที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 
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ผลงำนนักเรียน ในปีกำรศึกษำ 2564 
 

ชื่อนักเรียน 
ระดับ 

กำรแข่งขัน 
รำงวัล 

หน่วยงำน 
ที่มอบให้ 

นายชิษณุพงศ์ ไข่ก่ิง 

ระดับประเทศ 
รางวัลที่ 2 การแข่งขันละครสั้น
ภาษาฝรั่งเศส (Concours de 

saynète) 

สมาคมครูภาษา
ฝรั่งเศส 

แห่งประเทศไทย  
ในพระราชูปถัมภ์) 

นายปัณณทัต บุตรพรม 

นางสาววริยา เชื้อเจริญ 
นางสาวปาริชาติ สมนุช 

นางสาวมนตร์ลดา  กาฬสินธุ์  

การทดสอบ
ความรู้ทางเคมี
นานาชาติ (The 
International 

Chemical Quiz) 

ผ่านการทดสอบความรู้ทางเคมี
นานาชาติ ระดับ Year 11 

level : Distinction 

Royal Australian 
Chemical 

Institute’s ICQ. 

นายสรวิศ เเซ่อ้ึง  

นางสาวณญาณัฐ  ฤกษ์ธานี  

ผ่านการทดสอบความรู้ทางเคมี
นานาชาติ Year 11 level : Credit 

นางสาวกาญจนา  บุญม ี 

นางสาวศรุตา  อ่ิมก านัน  

นางสาวศิริลักษณ์  ดาหาร  
นางสาวณิฌาธร  ทองเรือง  

นางสาวพิชญธิดา  วาสี  

นางสาววรางคณา  วงค์ตาเขียว  

นางสาวณัฐชยา โกรา 
ผ่านการทดสอบความรู้ทางเคมี

นานาชาติ Year 12 level : Credit 

นายวชิรรุจน์ วงษ์วัฒนะตระกูล ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน 
การแข่งขันคลิปวิดีโอ                 

“รีวิวของดีประจ าจังหวัด” 

ศูนย์เครือขา่ยพฒันาการ
เรยีนการสอนภาษาญี่ปุน่ 

รร.เทพลีลา และ  
รร.เทพศริินทรร์ม่เกลา้ 

นายพัทธดนย์ จันทร 

นางสาวพัณณิตา  แสงพงษ์ 
นางสาวสุดารัตน์ นามชุ่ม 
นายเดชสิทธิ์ กรรณา 
นายอมรเศรษฐ์ ธนาปรีชาศิร 

- 
รางวัลที่ 3 ประกวดคลิปวีดีโอสั้น 

โครงการค่านิยมและเครือข่ายผูบ้ริโภค 
กรมการค้าภายใน 

- 
รางวัลชมเชย ประกวดคลิปวีดีโอสั้น 

โครงการพลังเครือข่ายเยาวชน
กรมการค้าภายในพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค 

กรมการค้าภายใน 

นางสาวธนิศา จันทร์สุคนธ์ - 
รองชนะเลิศอันดับ2  

แต่งค าคมประกอบภาพ 
   มหาวิทยาลัยนอร์ท 

กรุงเทพ 

นายกัลยทรรศ์ จ้อยฟอง - รองชนะเลิศ เขียนบทความ โรงเรียนรักษาดินแดง 
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รำงวัลของครู ในปีกำรศึกษำ 2564 
 

ชื่อ – นำมสกุล รำงวัล/ผลงำน หน่วยงำนที่มอบให้ 

นายวีระชัย  บุญอยู่ 
รางวัลผู้บริหารสถานศึกษา 

ที่มีผลงานดีเด่น 
สมาคมผู้บริหารโรงรียน

มัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 
นายวีระชัย  บุญอยู่ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
นายสุทธิศักดิ์  นันทวิทย์ 
นางสาวอรอนงค์  นครเขต 
นางกุลวดี  วิมะลิน 
นายอนุพงศ์  สุวรรณโชติ 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษาดีเด่น 
สมาคมรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานแห่งประเทศไทย 

นายสุทธิศักดิ์  นันทวิทย์ 
นางสาวอรอนงค์  นครเขต 
นางกุลวดี  วิมะลิน 
นายอนุพงศ์  สุวรรณโชติ 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติ
หน้าที่ดีเด่น 

สมาคมรองผู้อ านวยการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่ง

ประเทศไทย 

นายสุทธิศักดิ์  นันทวิทย์ 
นางสาวอรอนงค์  นครเขต 
นางกุลวดี  วิมะลิน 
นายอนุพงศ์  สุวรรณโชติ 

รางวัลคุรุชน คนคุณธรรม ประเภท
ผู้บริหารสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เขต 2 

นางสุทธิศรี สมิตเวช ครูผู้ทรงคุณค่า คุรุสภา 
นางสาวเปรมิกา มงคลยุทธ 

คุรุชน คนคุณธรรม ประเภทครูผู้สอน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เขต 2 

นางสาวจุฑารัตน์ ไวยดี 
นางสาวปภาวดี สบายจิต 
นางสาวพรสุดา เปลื้องหน่าย 
นางสาวภัทรีญา เฉื่อยทอง 
นางสาวนิศารัตน์  เผ่ากันทรากร 
นางสาวภัคชนัญ ศรีจ๊ะ 
นางสาวอมรวดี ทัพช่างไม้ 
นายชรินทร์    กรวยสวัสดิ์ 
นางสาวพิชญากร  ชัยฤกษ์ 
นางสาวหทัยทิพย์  จันทวงศ์ 
นางสาวชญากาณฑ์ จันทาบ 
นางสาวชุติมา อยู่ยง 
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ชื่อ – นำมสกุล รำงวัล/ผลงำน หน่วยงำนที่มอบให้ 
นางสาวเปรมิกา มงคลยุทธ 

ครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

นางสาวจุฑารัตน์ ไวยดี 
นางสาวปภาวดี สบายจิต 
นางสาวพรสุดา เปลื้องหน่าย 
นางสาวภัคชนัญ ศรีจ๊ะ 
นางสาวอมรวดี ทัพช่างไม้ 
นางสาวพิชญากร  ชัยฤกษ์ 
นายอนันต์ชัย  คติธรรม์กุล 
นางสาวเสาวณีย์ ไม่เศร้า 
นางสาวปิยธิดา สะใบ 
นายพิทักษ์ชัย แก้วพิทักษ์ 
นางสาวพีชนิกา จิตรมา 

นางสาวนฤมล  ธรรมไชย 
นางสาวชญากาณฑ์ จันทาบ 
นางสาวชุติมา อยู่ยง 
นายปฏิวัติ สุภาษี รางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 19 สหวิทยาเขตวิภาวดี 
นายณฐพงศ์ ทรงสัตย์ รางวัลชมเชยการประพันธ์เพลง มูลนิธิกาญจนบารมี 

นายธนชัย  นิลพันธ ์
ศิลปินร่วมสร้างสรรค์ผลงานในโครงการ 

“ฝากงานศิลป์ ไว้บนแผ่นดินแม่โจ้” 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

นางสาวพรสุดา เปลื้องหน่าย ครูในดวงใจศิษย์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

บริหารธุรกิจ 

นายมารุต ศักดิ์แสงวิจิตร ครูผู้สร้างความดีในวิชาชีพ 
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 

และวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
บริหารธุรกิจ 

นางศศิรินทร์ ขันติวรพันธุ์ ครูผู้สร้างความดีในวิชาชีพ 
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 

และวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
บริหารธุรกิจ 

 

รำงวัลของโรงเรียน ในปีกำรศึกษำ 2564 
 

ที ่ รำงวัล/ผลงำน หน่วยงำนที่มอบให้ 

1 ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานดีเด่น สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแห่งประเทศไทย 
2 กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานดีเด่น สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแห่งประเทศไทย 
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สถิติข้อมูลกำรศึกษำนักเรียนระดับชันมัธยมศึกษำปีที่ 6 
TCAT 64 

 
สถิตกำรรับสมัครตำมรอบกำรสมัครระบบ My TCAS 

 
 

สถิติการศึกษาต่อ 

 
 

ข้อมูลจาก รายงานการติดตามผล ม.6 
งานแนะแนว 

 

โรงเรียนทหาร ประกอบอาชีพ ปวส อุดมศึกษา (รัฐบาล) อุดมศึกษา (เอกชน)

อุดมศึกษา 85.20 % 

โรงเรียนทหาร 
85.20 % 

ประกอบอาชีพ  
9.40 % 

ปวส. 
 4.60 % รัฐบาล 

59.21 % 

เอกชน 
25.99 % 
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ภำพกิจกรรมของโรงเรียนสีกัน (วฒันำนันท์อุปถมัภ์) 
ปีกำรศึกษำ 2564 
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รายงานประจ าปีโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)           หน้า 59 
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เวบ็ไซต ์ โรงเรียนสีกนั (วฒันานนัทอุ์ปถมัภ)์ 
www.seekan.ac.th 

สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมไดท่ี้ 

Fack Book 

ประชาสมัพนัธ์  โรงเรียนสีกนั (วฒันานนัทอุ์ปถมัภ)์ 
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หนังสือรับรอง 
กำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ และรำยงำนประจ ำปีของโรงเรียนสีกัน (วัฒนำนันท์อุปถัมภ์) 

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร เขต 2 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ด าเนินการประชุม            ครั้ง

ที่       /2565  วัน     ที่     เดือน                 พ.ศ. 2565  ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และรายงานประจ าปีของโรงเรียนสีกัน (วัฒนันท์อุปถัมภ์) ประจ าปีการศึกษา 2564  โดยผลการ
พิจารณาเห็นชอบรับรองตามรายงานประจ าปีของโรงเรียนสีกัน (วัฒนันท์อุปถัมภ์) ประจ าปีการศึกษา 2564 

 
 
 
 
 

 ............................................................. 
(นางนงลักษณ์  จันทร์แสนโรจน์) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 
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คณะกรรมผู้จัดท ำรำยงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
1. นายวีระชัย  บุญอยู ่   ผู้อ านวยการโรงเรียน 

  2. นางสาวอรอนงค์  นครเขต  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
3. นายสุทธิศกัดิ์  นันทวิทย์   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
4. นายอนุพงศ์  สุวรรณโชต ิ   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทัว่ไป 

    5. นางกุลวดี  วิมะลิน   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
6. นางจิรัฐิตกิาล  ก้อนเพชร   ผู้แทนกลุ่มบริหารวิชาการ 
7. นายวิจิตร  เย็นเสมอ   ผู้แทนกลุ่มบริหารวิชาการ 
8. นางสุชีลา  คงนอก   ผู้แทนกลุ่มบริหารงานบคุคล  
9. นางศศิรินทร์  ขันติวรพนัธุ ์  ผู้แทนกลุ่มบริหารงานบคุคล  
10. นายชัชชัย  จ้อยใบ   ผู้แทนกลุ่มบริหารทัว่ไป 
11. นางสาวมุขสุดา  วิชาพร   ผู้แทนกลุ่มบริหารทัว่ไป 
12. นางสาวจุฑารัตน์  ไวยด ี  ผู้แทนกลุ่มบริหารงบประมาณ 
13. นายอนันต์ชัย  คติธรรม์กุล  ผู้แทนกลุ่มบริหารงบประมาณ  
14. นางสาวภัคชนัญ  ศรีจ๊ะ   ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
15. นายวิทวัส  ชูจิตร   ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
16. นายพิทักษ์ชัย  แกว้พิทักษ ์  ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
17. นางสาวภักดิ์สุดา  เจริญวงศ ์  ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
18. นางสาวกาญจน์สุดา  ดวงใจ  ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ ฯ 
19. นางสาวเสาวณีย์  ไม่เศร้า  ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ ฯ 
20. ว่าที่ ร.ต. นิติกร  สมชาติ  ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตคศาสตร ์
21. นางสาวนฤมล  ธรรมไชย  ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตคศาสตร ์
22. นางสาวเปรมิกา   มงคลยุทธ  ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ฯ 
23. นางสาวภัทรีญา  เฉื่อยทอง  ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ฯ 
24. นางสาววราเพ็ญ  โกมะหะวงศ ์  ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพ  
25. นางสาวเมธนิี  สอนแปง   ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพ  
26. นายกรกฤช ศรีพุทธากุล  ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษา ฯ 
27. นางสาวณัฏฐ์นรี  สิทธิไกรพงษ ์  ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษา ฯ 
28. นายณฐพงศ ์  ทรงสัตย์   ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ 
29. นางสาวดารัตน  วรธรรมพิทกัษ์  ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ 
30. นายขิง  ขอพึ่ง    ผู้แทนงานพัฒนาผู้เรียน 
31. นายมารุต  ศักดิ์แสงวิจิตร  ผู้แทนงานพัฒนาผู้เรียน 
32. นางสุทธิศรี  สมิตเวช   หัวหน้างานชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ 
33. นางสาวปรานิสา  ทองอ่อน  หัวหน้างานนเิทศการจัดการเรียนรู้ ฯ 
34. นางสาวลัดดาวัลย์  กุฎีรัตน์  หัวหน้างานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม 
35. นางสาวคมขวัญ  คงรอด   หัวหน้างานหลกัสูตร 
36. นางสาวนิศารัตน์  เผ่ากันทรากร  หัวหน้างงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ฯ 
37. นางสาวโสรยา  ทองสมัย  เลขาหัวหน้างงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ฯ 
38. นางสาวอารยา  ม่ันศักดิ ์  เลขาหัวหน้างงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ฯ 


