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 รายงานประจําปีของสถานศึกษา โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท๑อุปถัมภ๑ ) ประจําปีการศึกษา 2562 
จัดทําขึ้นเพื่อสรุปและประเมินผลการดําเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษาในรอบปีการศึกษาท่ีผํานมา และ
เพื่อรายงานการจัดการศึกษาตํอหนํวยงานต๎นสังกัดและตํอสาธารณชน  
 การจัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท๑อุปถัมภ๑ )                      
ได๎ดําเนินการโดยรวบรวมผลการปฏิบัติงานท่ีผํานมาในรอบปีการศึกษา 2562 ตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวน 3 มาตรฐาน  
 โรงเรียนหวังวํารายงานฉบับนี้ จะเป็นแหลํงข๎อมูลสําคัญในการใช๎เป็นตัวชี้วัดและแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให๎ดียิ่งขึ้นไป ขอขอบคุณคณะกรรมการและบุคลากรทุกทํานท่ีมีสํวนรํวม
ในการจัดทํารายงานฉบับนี้ให๎สําเร็จลุลํวงด๎วยดี 
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ตอนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 

 

ตอนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียน สีกัน (วัฒนานันท๑อุปถัมภ๑ ) เป็นโรงเรียนสหศึกษาขนาดใหญํ  สังกัดสํา นักงานเขตพื้นท่ี  
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีต้ัง 567 
ถนน สรงประภา แขวง ดอนเมือง เขต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 เนื้อที ่8 ไร ํ 3 งาน  94 ตารางวา เขตพื้นท่ีบริการ  
Website : www.seekan.ac.th   
หมายเลขโทรศัพท๑ 02-566-1456, 0-2566-2329    
หมายเลขโทรสาร 02-466-1455   
เปิดสอนระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 
เคร่ืองหมายประจ าโรงเรียน 

 
 เสมาธรรมจักร  หมายถึง  แหลํงท่ีทําให๎เกิดสติป๓ญญา 
 เปลวไฟ  หมายถึง  ความรุํงโรจน๑แหํงสติป๓ญญา 
 
สีประจ าโรงเรียน 
 เหลือง  หมายถึง  ความเฉลียวฉลาด  วํองไว 
 มํวง    หมายถึง   ความเด็ดเด่ียว  กล๎าหาญ  อดทน 
 
ปรัชญาโรงเรียน 

นัตถิ ป๓ญญา  สมาอาภา แปลวํา แสงสวํางเสมอด๎วยป๓ญญาเป็นไมํมี  
 

คติพจน์โรงเรียน 
ศรัทธา  วิริยะ  ป๓ญญา 
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ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
ในปี พ .ศ.2507 นายเทียน วัฒนานันท๑ บริจาคท่ีดินจํานวน 8 ไรํ 3 งาน 94 ตารางวา เพื่อสร๎าง

โรงเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นสถานศึกษาให๎กับชุมชนยํานดอนเมือง โดยต้ังช่ือวํา 
โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท๑อุปถัมภ๑ ) เพื่อเป็นเกี ยรติกับวงศ๑ตระกูลของนายเทียน วัฒนานันท๑ ผ๎ูบริจาคท่ีดิน
สร๎างโรงเรียน 
          โรงเรียนเริ่มสร๎างในปี พ .ศ.2508 ได๎รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
สร๎างเป็นอาคารเรียนแบบ 004 จํานวน 1 หลัง 8 ห๎องเรียน พร๎อมอุปกรณ๑การเรียน และเปิดสอนในระดับ
ประถมศึกษาปีท่ี 5 เมื่อวันท่ี 18 พฤษภาคม 2508 มีครู 5 คน นักเรียน 117 คน 

ปีการศึกษา 2520 ได๎รับคําส่ังจากกรมสามัญศึกษาให๎ยุบระดับช้ันประถมศึกษา ต้ังเป็นโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดสอนในระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต๎น พุทธศักราช 2518  และนับต้ังแตํเริ่มกํอตั้งโรงเรียนมี
ผ๎ูบริหาร ดังนี้ 
 

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

1 นางไพวรรณ ชาญศึก ครูใหญํ 2508 – 2513 
2 นายประสิทธิ์ ธานี ครูใหญํ 2513 – 2521 
3 นางนิยพรรณ ศรีสารคาม อาจารย๑ใหญํ 2521 – 2522 
4 คุณหญิงพรรณี กาญจนะวสิต ผ๎ูอํานวยการ 2522 – 2525 
5 นายวิโรจน๑ หุตะจูฑะ ผ๎ูอํานวยการ 2525 – 2529 
6 นางอาร ี ปิ่นบุญมา ผ๎ูอํานวยการ 2529 – 2535 
7 นายสมรัก แพทย๑พันธุ๑ ผ๎ูอํานวยการ 2535 – 2539 
8 นายประเสริฐ อหิงสโก ผ๎ูอํานวยการ 2539 – 2540 
9 นายวินัย นุํนพันธ๑ ผ๎ูอํานวยการ 2540 – 2542 
10 นางพัลลภา จันทรุจิรากร ผ๎ูอํานวยการ 2542 – 2546 
11 นางปิยนันท๑ ภิรมย๑ไกรภักดิ ์ ผ๎ูอํานวยการ 2547 – 2551   
12 นายเลิศศิลป์ รัตนมุสิก ผ๎ูอํานวยการ 2551 –2555 
13 นายสุทธิพงษ๑                   โมราวรรณ ผ๎ูอํานวยการ 2555 – 2557 
14 นายป๓ญญา สุขะวณิชย๑ ผ๎ูอํานวยการ 2557 – 2559  
15 ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ๑ ผ๎ูอํานวยการ 2559 – 2561 
16 นายนโรดม   นรินทร๑รัมย๑ ผ๎ูอํานวยการ 2561 – ป๓จจุบัน 
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วิสัยทัศน์ 
 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ)์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรมตามแนววิธีพุทธจิตอาสา 
พัฒนาสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย ใส่ใจส่ิงแวดล้อม น้อมน าศาสตร์พระราชา  
 

พันธกิจ 
1. พัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานอยํางมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
2. สํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค๑ บนพื้นฐานความเป็นไทย 
3. เสริมสร๎างคุณภาพชีวิต รับผิดชอบตํอสังคมและส่ิงแวดล๎อม 
4. น๎อมนําศาสตร๑พระราชา สํูการพันาคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืน 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเน๎นการมีสํวนรํวม การบูรณาการการจัดการศึกษา และเสริมสร๎าง

ความรับผิดชอบตํอคุณภาพการศึกษา 
 

เป้าประสงค์ 
 1. โรงเรียนจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและมาตรฐานสากล 
 2. นักเรียนมีความรู๎ และทักษะในศตวรรษที่ 21 สํูการประกอบอาชีพในอนาคต 
 3. นักเรียนน๎อมนําศาสตร๑พระราชามาใช๎ในการดําเนินชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม มีความภ าคภูมิใจ
ในความเป็นไทย รับผิดชอบตํอสังคมและส่ิงแวดล๎อม 
 4. ครูและบุคลากรได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเนื่องและเป็นระบบ 
 5. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 6. โรงเรียนเป็นสังคมแหํงการแลกเปล่ียนเรียนรู๎และสานสัมพันธ๑ชุมชน 
 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนานักเรียน ให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสํูคุณภาพระดับมาตรฐานสากล  
2. สํงเสริมนักเรียนให๎มีพัฒนาการและทักษะในศตวรรษที่ 21 อยํางมีคุณภาพและเหมาะสมตามวัย  
3. สํงเสริมให๎นักเรียนดาเนินชีวิตตามศาสตร๑พระราชา  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีความภาคภูมิใจใน

ความ เป็นไทย รับผิดชอบตํอสังคมและส่ิงแวดล๎อม  
4. สํงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให๎มีสมรรถนะและความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  มี

วัฒนธรรมการทางานท่ีมุํงเน๎นคุณภาพและความเป็นเลิศ  
5. มีการบริหารจัดการศึกษาแบบมีสํวนรํวม เน๎นการทางานแบบบูรณาการ  มีเครือขํายการบริหาร

จัดการ กระจายอานาจและความรับผิดชอบ สํูกลํุมบริหารและกลํุมสาระการเรียนรู๎ 
6. มีการพัฒนานวัตกรรม ระบบข๎อมูลสารสนเทศ และงานวิจัยเพื่อการบริหารจัดการศึกษา  อยําง

มีประสิทธิภาพ 
 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน  โรงเรียนวิถีพุทธ จิตอาสา 
 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน  จัดการศึกษาโดยยึดหลัก ศีล สมาธิ ป๓ญญา 
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เอกลักษณ์ลูกสีกันฯ   เป็นคนดี มีป๓ญญา และมีจิตอาสา 
 

อัตลักษณ์ลูกสีกันฯ   สะอาด เป็นระเบียบ เรียบร๎อย ทุกวัน 
  

ค่านิยมการท างานของโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 
 คณะผ๎ูบริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียนสีกัน (วัฒนานั นท๑อุปถัมภ๑ ) ทุกคนรํวมกันกําหนด
คํานิยม   ในการทํางาน โดยคํานึงถึงเป้าหมายหลักขององค๑กร คือ การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพให๎แกํ
ผ๎ูเรียน เพื่อให๎ มีพร๎อมท้ังความสามารถทางวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ โดย
ใช๎หลักไตรสิกขา ศีล สมาธิ ป๓ญญา ภายใต๎ระบบบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล จึงได๎กําหนด
คํานิยมการทํางานของโรงเรียนท่ีเรียกวํา SEEKAN Model โดยความหมาย ดังนี้ 
 S (Strategy) คือ การวางแผนและใช๎แผนกลยุทธ๑ในการนํา กําหนดและควบคุมการทํางานทุกอยําง 
เพื่อให๎การทํางานหรือทํากิจกรรมตําง ๆ มีทิศทางท่ีถูกต๎อง ตรงเป้าหมายและเกิดความผิดพลาดน๎อยท่ีสุด  
 E (Education management technology) คือ การใช๎เทคโนโลยีในการบริหารจัดการการศึกษา 
ท้ังในด๎านการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการด๎านอื่น ๆ เพื่อให๎ทันสมัย ถูกต๎อง 
รวดเร็ว และมีความเป็นสากล 
 E (Ethics) คือ  มุํงเน๎นและเสริมสร๎างให๎ครู บุคลากรและผ๎ูเรียน มีคุณธรรมจริยธรรม มี
จรรยาบรรณในการทํางานมีความเข๎าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถใช๎เป็นท่ียึดเหนี่ยวของ
จิตใจและใช๎นําชีวิตได๎ 
 K (Knowledge management) คือ มีการจัดการความรู๎ท่ีดี มีการแลกเปล่ียนเรียนรู๎ สา มารถ
ถํายทอดองค๑ความรู๎ เทคนิควิธีการทํางานระหวํางเพื่อนครูและบุคลากรด๎วยกัน ให๎เกิดการขยายผลและตํอ
ยอดในทุก ๆ ด๎าน 
 A (Achievement) คือ การทํางานมุํงเน๎นประสิทธิภาพ โดยใช๎วงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA) 
เป็นหลักในการกําหนดควบคุมข้ันตอนการทํางาน และเรียนรู๎พัฒนางานให๎ดียิ่งขึ้นตํอไป 
 N (Network building and participatory) คือ การสร๎างเครือขํายในการทํางานและการมีสํวน
รํวม เพื่อให๎เกิดการทํางานเป็นทีม สร๎างประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีมากขึ้น ลดความขัดแย๎ง 

 
แผนผังภายในโรงเรียนและพื้นที่รอบ ๆ โรงเรียน 
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แผนผังอาคารเรียน อาคารประกอบ ผังห้องเรียน โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ)์ 
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1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 1)  จ านวนบุคลากร (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน ครูอัตราจ้าง ครูธุรการ 
เจ้าหน้าที่

อื่นๆ 
ปีการศกึษา 2562 2 97 10 11 16 

16%
14%

47%

14% 9%
ต าแหน่งครูท้ังหมด ชํานาญการพิเศษ  คศ  3 

ชํานาญการ  คศ  2 
ครู  คศ  1 
ครูผ๎ูชํวย

 
  

 2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร   
 ปริญญาโท รวมท้ังส้ิน  26 คน   คิดเป็น ร๎อยละ 26.27 ของครูทั้งหมด 
 ปริญญาตรี รวมท้ังส้ิน  73 คน   คิดเป็น ร๎อยละ 73.73 ของครูทั้งหมด 

26%74%

ระดบัการศึกษา ปริญญาโท

ปริญญาตรี

 
 

 3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน (ค านวณ ณ วันที่ 10 พ.ย. 62) 

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

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 เฉลี่ย 
1. บริหารการศึกษา 1 - - - 
2. คณิตศาสตร๑ 12 13.54 14.84 14.19 
3. วิทยาศาสตร๑ 13 13.46 14.04 13.75 
4. ภาษาไทย 10 13.42 14.50 13.96 
5. ภาษาตํางประเทศ 20 14.01 14.08 14.05 
6. สังคมศึกษา 14 13.81 12.62 13.22 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 13 10.39 12.88 11.64 
8. สุขศึกษาและพลศึกษา 5 11.19 15.67 13.43 
9. ศิลปะ 7 12.98 12.92 12.95 
10. กิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน 4 12.83 12.50 12.67 
11. ฝ่ายสนับสนุนการสอน 27 5.28 5.00 5.14 
รวม 126 12.09 12.91 12.50 
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1.3 ข้อมูลนักเรียน 
จํานวนนักเรียนปีการศึกษา 2562 รวม  1,876  คน (ข๎อมูล ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2562)  

ระดับชั้น จ านวนห้องเรียน 
จ านวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น 

ชาย หญิง รวม 
มัธยมศึกษาปีท่ี  1 9 178 177 355 
มัธยมศึกษาปีท่ี  2 9 167 190 357 
มัธยมศึกษาปีท่ี  3 9 170 197 367 
รวมนักเรียนระดับ ม.ต้น 27 515 564 1079 

จ านวนนักเรียนระดับ ม.ต้น :  ห้อง  คิดเป็น  40 คน : ห้อง 
มัธยมศึกษาปีท่ี  4 9 112 177 289 
มัธยมศึกษาปีท่ี  5 9 116 160 276 
มัธยมศึกษาปีท่ี  6 9 98 134 232 
รวมนักเรียนระดับ ม.ปลาย 27 326 471 797 

จ านวนนักเรียนระดับ ม.ปลาย :  ห้อง  คิดเป็น   30 คน : ห้อง 
รวมทั้งสิ้น 54 841 1035 1876 

จ านวนนักเรียนเฉลี่ย: ห้อง   คิดเป็น   35 คน : ห้อง 
 

0
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200
300
400

ข้อมูลนักเรียน

ข๎อมูลนักเรียน

 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนคน 

ระดับช้ัน 
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เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.6 
ปีการศึกษา 2560 - 2562 
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 จากแผนภาพแสดงให๎เห็นวํา ในภาพรวมมีนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาต๎นตอนมากกวําระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย และโดยคําเฉล่ียมีจํานวนนักเรียนมากขึ้นเมื่อเทียบ 3 ปีย๎อนหลัง 
 

 ปีการศึกษา 2562  ระดับช้ันท่ีมีจํานวนนักเรียนมากท่ีสุด คือ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 ปีการศึกษา 2561  ระดับช้ันท่ีมีจํานวนนักเรียนมากท่ีสุด คือ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 ปีการศึกษา 2560  ระดับช้ันท่ีมีจํานวนนักเรียนมากท่ีสุด คือ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับช้ัน 

จํานวนคน 
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1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 1.4.1 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยเป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียน 
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 

ชั้น/ 
กลุ่มสาระฯ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ฯ ตปท. สุขศึกษา ฯ ศิลปะ กอท. 
เกรด % เกรด % เกรด % เกรด % เกรด % เกรด % เกรด % เกรด % 

ม.1 2.5 80.21 2.5 78.93 2.5 94.85 2.5 90.64 2.5 58.71 3.0 97.05 3.0 99.72 3.0 94.10 

ม.2 2.5 69.58 2.5 48.15 2.5 84.85 2.5 81.41 2.5 83.51 3.0 80.42 3.0 89.52 3.0 71.54 

ม.3 2.5 82.94 2.5 52.79 2.5 77.78 2.5 71.54 2.5 61.60 3.0 91.70 3.0 82.55 3.0 76.68 

ม.4 2.5 91.98 2.5 80.26 2.5 84.13 2.5 76.96 2.5 86.91 3.0 71.94 3.0 94.47 3.0 74.61 

ม.5 2.5 92.58 2.5 30.88 2.5 66.72 2.5 88.98 2.5 80.88 3.0 83.80 3.0 88.32 3.0 95.52 

ม.6 2.5 87.92 2.5 41.97 2.5 73.20 2.5 82.54 2.5 55.93 3.0 88.85 3.0 86.24 3.0 91.66 

ภาพรวม 2.5 84.20 2.5 55.50 2.5 80.26 2.5 82.01 2.5 71.26 3.0 85.63 3.0 90.14 3.0 84.02 

80.21

78.93

94.85

90.64

58.71

97.05

99.72

94.1

69.58

48.15

84.85

81.41

83.51

80.42

89.52

71.54

82.94

52.79

77.78

71.54

61.6

91.7

82.55

76.68

91.98

80.26

84.13

76.96

86.91

71.94

94.47

74.61

92.58

30.88

66.72

88.98

80.88

83.8

88.32

95.52

87.92

41.97

73.2

82.54

55.93

88.85

86.24

91.66
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ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยเป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียน 
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 

ชั้น/ 
กลุ่มสาระฯ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ฯ ตปท. สุขศึกษา ฯ ศิลปะ กอท. 
เกรด % เกรด % เกรด % เกรด % เกรด % เกรด % เกรด % เกรด % 

ม.1 2.5 78.41 2.5 81.77 2.5 78.38 2.5 82.72 2.5 64.69 3.0 82.84 3.0 99.72 3.0 73.58 

ม.2 2.5 75.43 2.5 59.83 2.5 72.17 2.5 86.50 2.5 77.24 3.0 81.27 3.0 81.82 3.0 60.80 

ม.3 2.5 90.72 2.5 38.82 2.5 71.46 2.5 71.47 2.5 69.90 3.0 88.32 3.0 81.28 3.0 71.49 

ม.4 2.5 84.10 2.5 43.42 2.5 82.38 2.5 78.03 2.5 77.26 3.0 72.58 3.0 97.01 3.0 72.23 

ม.5 2.5 82.77 2.5 47.04 2.5 75.42 2.5 87.71 2.5 74.09 3.0 72.64 3.0 76.21 3.0 89.69 

ม.6 2.5 86.29 2.5 36.43 2.5 63.93 2.5 57.46 2.5 50.34 3.0 75.91 3.0 87.58 3.0 64.68 

ภาพรวม 2.5 83.44 2.5 45.22 2.5 75.14 2.5 80.91 2.5 68.96 3.0 80.80 3.0 87.32 3.0 70.82 

78.41

81.77

78.38

82.72

64.69

82.84

99.72

73.58

75.43

59.83

72.17

86.5

77.24

81.27

81.82

60.8

90.72

38.82

71.46

71.47

69.9

88.32

81.28

71.49

84.1

43.42

82.38

78.03

77.26

72.58

97.01

72.23

82.77

47.04

75.42

87.71

74.09

72.64

76.21

89.69

86.29

36.43

63.93

57.46

50.34

75.91

87.58

64.68
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ตารางเปรียบค่าเป้าหมายกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562 
ระดับ ม.1 ม.2 ม.3 
สาระ เกณฑ๑ที่

คาดหวัง 
เป้า 

หมาย 
ภาค

เรียนที1่ 
ภาค

เรียนที2่ 
เฉลี่ย ความ 

สําเร็จ 
เกณฑ๑ที่
คาดหวัง 

เป้า 
หมาย 

ภาค
เรียนที1่ 

ภาค
เรียนที2่ 

เฉลี่ย ความ 
สําเร็จ 

เกณฑ๑ที่
คาดหวัง 

เป้า 
หมาย 

ภาค
เรียนที1่ 

ภาค
เรียนที2่ 

เฉลี่ย ความ 
สําเร็จ 

ภาษาไทย 2.5 79.00 80.21 78.41 79.31 0.31 2.5 79.00 69.58 75.43 72.51 -6.50 2.5 84.00 82.94 90.72 86.83 2.83 
คณิตศาสตร๑ 2.5 56.00 78.93 81.77 80.35 24.35 2.5 50.00 48.15 59.83 53.99 3.99 2.5 53.00 52.79 38.82 45.81 -7.20 
วิทยาศาสตร๑ 2.5 76.00 94.85 78.38 86.62 10.62 2.5 75.00 84.85 72.17 78.51 3.51 2.5 76.00 77.78 71.46 74.62 -1.38 

สังคม ฯ 2.5 68.00 90.64 82.72 86.68 18.68 2.5 68.00 81.41 86.50 83.96 15.96 2.5 68.00 71.54 71.47 71.51 3.51 
ภาษาตํางประเทศ 2.5 65.00 58.71 64.69 61.70 -3.30 2.5 65.00 83.51 77.24 80.38 15.38 2.5 73.00 61.60 69.90 65.75 -7.25 

สุขศึกษาฯ 3.0 87.55 97.05 82.84 89.95 2.40 3.0 79.50 80.42 81.27 80.85 1.35 3.0 89.00 91.70 88.32 90.01 1.01 
ศิลปะ 3.0 94.00 99.72 99.72 99.72 5.72 3.0 91.00 89.52 81.82 85.67 -5.33 3.0 80.00 82.55 81.28 81.92 1.91 

การงานอาชีพ 3.0 77.00 94.10 73.58 83.84 6.84 3.0 65.00 71.54 60.80 66.17 1.17 3.0 67.00 76.68 71.49 74.09 7.09 
 

ระดับ ม.4 ม.5 ม.6 
สาระ เกณฑ๑ที่

คาดหวัง 
เป้า 

หมาย 
ภาค

เรียนที1่ 
ภาค

เรียนที2่ 
เฉลี่ย ความ 

สําเร็จ 
เกณฑ๑ที่
คาดหวัง 

เป้า 
หมาย 

ภาค
เรียนที1่ 

ภาค
เรียนที2่ 

เฉลี่ย ความ 
สําเร็จ 

เกณฑ๑ที่
คาดหวัง 

เป้า 
หมาย 

ภาค
เรียนที1่ 

ภาค
เรียนที2่ 

เฉลี่ย ความ 
สําเร็จ 

ภาษาไทย 2.5 88.00 91.98 84.10 88.04 0.04 2.5 89.00 92.58 82.77 87.68 -1.33 2.5 90.00 87.92 86.29 87.11 -2.90 
คณิตศาสตร๑ 2.5 56.00 80.26 43.42 61.84 5.84 2.5 50.00 30.88 47.04 38.96 -11.04 2.5 50.00 41.97 36.43 39.20 -10.80 
วิทยาศาสตร๑ 2.5 62.62 84.13 82.38 83.26 20.64 2.5 51.78 66.72 75.42 71.07 19.29 2.5 67.17 73.20 63.93 68.57 1.40 

สังคม ฯ 2.5 68.00 76.96 78.03 77.50 9.50 2.5 68.00 88.98 87.71 88.35 20.35 2.5 68.00 82.54 57.46 70.00 2.00 
ภาษาตํางประเทศ 2.5 79.00 86.91 77.26 82.09 3.09 2.5 78.00 80.88 74.09 77.49 -0.52 2.5 65.00 55.93 50.34 53.14 -11.87 

สุขศึกษาฯ 3.0 74.50 71.94 72.58 72.26 -2.24 3.0 82.92 83.80 72.64 78.22 -4.70 3.0 87.00 88.85 75.91 82.38 -4.62 
ศิลปะ 3.0 98.00 94.47 97.01 95.74 -2.26 3.0 92.00 88.32 76.21 82.27 -9.74 3.0 81.00 86.24 87.58 86.91 5.91 

การงานอาชีพ 3.0 63.00 74.61 72.23 73.42 10.42 3.0 55.00 95.52 89.69 92.61 37.61 3.0 54.00 91.66 64.68 78.17 24.17 

  จากตารางแสดงให๎เห็นวํากลํุมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสามารถบรรลุตามเป้าหมายท่ีกําหนด ซึ่งนักเรียนในทุกระดับช้ันมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมากกวําคําเป้าหมาย และนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามคําเป้าหมายมากท่ีสุด
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 1.4.2 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ จ านวนนักเรียน

ระดับขึ้นไป 
ร้อยละของนักเรียน

ระดับดีขึ้นไป ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ม.1 356 183 167 6 0 350 98.31 
ม.2 354 63 255 36 0 318 89.83 
ม.3 362 170 180 12 0 350 96.69 
ม.4 287 98 170 19 0 268 93.38 
ม.5 276 135 131 8 2 266 96.38 
ม.6 231 42 177 12 0 219 94.81 
รวม 1866 691 1080 93 2 1771 94.91 

 
  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ จ านวนนักเรียน

ระดับขึ้นไป 
ร้อยละของนักเรียน

ระดับดีขึ้นไป ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ม.1 349 225 109 15 0 334 95.70 
ม.2 346 160 118 67 1 278 80.35 
ม.3 364 132 219 13 0 351 96.43 
ม.4 287 94 177 15 1 271 94.43 
ม.5 267 192 71 4 0 263 98.50 
ม.6 228 69 148 11 0 217 95.18 
รวม 1841 872 842 125 2 1714 93.10 
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ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ ดี ข้ึนไป 

ภาคเรียนที่ 1                                                                                                      ภาคเรียนที่ 2 
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เปรียบเทียบร้อยละของนกัเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ ดี ข้ึนไป 
(ปีการศึกษา 2560 – 2562) 
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   1.4.3 ผลการประเมินสมรรถนะ 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ จ านวนนักเรียน

ระดับขึ้นไป 
ร้อยละของนักเรียน

ระดับดีขึ้นไป ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ม.1 356 79 263 14 0 342 96.07 
ม.2 354 35 255 64 0 290 81.92 
ม.3 362 112 233 17 0 345 95.30 
ม.4 287 71 186 30 0 257 89.55 
ม.5 276 119 140 14 3 259 93.84 
ม.6 231 31 193 7 0 224 96.97 
รวม 1866 447 1270 146 3 1717 92.02 

 
   ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ จ านวนนักเรียน

ระดับขึ้นไป 
ร้อยละของนักเรียน

ระดับดีขึ้นไป ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ม.1 349 129 197 23 0 326 93.41 
ม.2 346 112 149 84 1 261 75.43 
ม.3 364 54 286 24 0 340 93.41 
ม.4 287 71 203 12 1 274 95.47 
ม.5 267 143 116 8 0 259 97.00 
ม.6 228 60 148 20 0 208 91.23 
รวม 1841 569 1099 171 2 1668 90.60 

 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปีโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท๑อุปถัมภ๑) หน้า 16 
 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะในระดับ ดี ข้ึนไป 
 

ภาคเรียนที่ 1                                                                                                      ภาคเรียนที่ 2 
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เปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะในระดับ ดี ข้ึนไป 
(ปีการศึกษา 2560 – 2562) 
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1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 
 1.5.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2562  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 57.05 23.73 29.32 34.32 
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 60.03 33.25 32.25 41.90 
คะแนนเฉล่ีย สังกัด สพฐ ท้ังหมด 55.91 26.98 30.22 32.98 
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 55.14 26.73 30.07 33.25 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2562  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 38.90 20.48 28.53 34.58 27.12 
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 48.68 34.63 33.35 39.17 40.05 
คะแนนเฉล่ีย สังกัด สพฐ ท้ังหมด 43.02 25.62 29.40 36.10 28.97 
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 42.21 25.41 29.20 35.70 29.20 
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 1.5.2 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา  
2560 – 2562 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 – 2562 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 – 2562 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
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1.6 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนและผู้ทรงคุณวุฒิ ปีการศึกษา 2562 
 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ชื่อแหล่งเรียนรู ้
จ านวนคร้ังที่ใช้/ปี (3 ปีย้อนหลังล่าสุด)* 

2560 2561 2562 
ห๎องสมุด ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
เรือนไทย ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
ห๎องประภัสสร ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
ห๎องราชพฤกษ๑ ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
หอประชุม ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
ห๎องดนตรีสากล  ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
ห๎องดนตรีไทย  ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
ห๎องนาฏศิลป์  ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
ห๎องนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง  ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
ห๎องทัศนศิลป ์ ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
ห๎องปฏิบัติการอาหาร ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
ห๎องปฏิบัติการงานประดิษฐ๑ ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
ห๎องปฏิบัติการงานชําง ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
ห๎องปฏิบัติการธุรกิจ ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
ห้องศูนย์การเรียนรู้ภูมิศาสตร์  ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
ห้องศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์  ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
ห้องศูนย์อาเซียน  ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
ห้องจริยธรรม  ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
ห้องโรงเรียนวิถีพุทธ  ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
ห๎องปฏิบัติการฟิสิกส๑ ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
ห๎องปฏิบัติการเคมี ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
ห๎องปฏิบัติการชีววิทยา ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
ห๎องปฏิบัติการดาราศาสตร๑ ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร๑ ม.ต๎น ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
สนามบาสเกตบอล ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
สนามฟุตบอล ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
สนามฟุตซอล สนามแฮนด๑บอล ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
สนามวอลเลย๑บอล ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
สนามตะกร๎อ ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
ห๎องเทเบิลเทนนิส ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
ห๎องฟิตเนส ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
ห๎องศูนย๑สุขศึกษา ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
ห๎องปฏิบัติการภาษาไทย  ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
ห๎องศูนย๑ภาษาไทย  ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 



รายงานประจําปีโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท๑อุปถัมภ๑)           หน๎า 22 

 

 

ชื่อแหล่งเรียนรู ้
จ านวนคร้ังที่ใช้/ปี (3 ปีย้อนหลังล่าสุด)* 

2560 2561 2562 
ห๎องศูนย๑การเรียนรู๎คณิตศาสตร๑  ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
ศูนย๑การเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ  ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
ศูนย๑การเรียนรู๎ภาษาจีน  ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
ศูนย๑การเรียนรู๎ภาษาญ่ีปุ่น  ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
ศูนย๑การเรียนรู๎ภาษาฝรั่งเศส  ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 

  

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   

ชื่อแหล่งเรียนรู ้
จ านวนคร้ังที่ใช้/ปี (3 ปีย้อนหลังล่าสุด)* 

2560 2561 2562 
วัดพุทธสยาม  ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
วัดดอนเมือง ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
วัดไผํเขียว ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
ชุมชนตํางๆในเขตดอนเมือง ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
สมาคมครูภาษาฝรั่งเศส 1 1 1 
โรงแรมอมาร ี 1 1 1 
ทําอากาศยานดอนเมือง 1 1 1 
บ๎านราชวดี 1 1  
สวนสัตว๑เขาเขียว  1 1  
สํานักงานปรมณูเพ่ือสันติ  1  
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงนํ้าจืด  1  
พระราชวังบางปะอิน   1 
สนามกีฬาธูปเตมีย๑   3 

สนามกีฬาจินดารัตน๑   3 

สนามกีฬาโรงเรียนนายเรืออากาศ   3 

สนามฟุตบอลเมืองทองธานี   1 

สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา   2 

อาคารกีฬาเวสน๑ 1 ศูนย๑เยาวชนกรุงเทพมหานคร   1 

ภาควิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร๑เกษม   1 

วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต   1 

ศูนย๑การเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียงบ๎านของพํอ จ.พระนครศรีอยุธยา   1 

พิพิธภัณฑ๑วิทยาศาสตร๑แหํงชาติ จ.ปทุมธานี   1 

หมูํบ๎านอนุรักษ๑ควายไทย จ.สุพรรณบุรี   1 

บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จ.สุพรรณบุรี   1 
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ชื่อแหล่งเรียนรู ้
จ านวนคร้ังที่ใช้/ปี (3 ปีย้อนหลังล่าสุด)* 

2560 2561 2562 
อุทยานประวัติศาสตร๑เมืองสิงห๑ จ.กาญจนบุรี   1 

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล๎อมแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี   1 

ฟาร๑มโชคชัย   1 

ประเทศมาเลเซีย   1 

นิปปอนฮากุ สยามพารากอน   1 

ณ เดอะไพน๑ รีสอร๑ท   1 

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ๑   1 
 

*หมายเหตุ   ชํองปีการศึกษาท่ีไมํได๎ระบุจํานวนการใช๎ หมายถึง แหลํงเรียนรู๎น้ัน ไมํได๎ใช๎ในปีน้ัน ๆ 
 
ผู้ทรงคณุวุฒิ ที่โรงเรียนเชิญมาให้ความรู้แก่ครูและนักเรียน  

ที่ ชื่อ – นามสกุล ต้นสังกัด 
หัวข้อ/ประเด็น 

ที่ให้ความรู้ 
จ านวนคร้ัง 

1 พระวิทยากร วัดดอนเมือง วิชาพระพุทธ ม.6 ตลอดปี
การศึกษา 

2 นางขนิษฐา  สวัสดี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล๎าพระนครเหนือ 

ฟิสิกส๑ ตลอดปี
การศึกษา 3 นางสาวฐิตานันท๑ จิตถา 

4 รศ.ดร. สุรพล วิเศษสรรค๑   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ ชีววิทยา ตลอดปี
การศึกษา 

5 ผศ.ดร. ธันวาวรรณ ด๎วงทองอยํู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ เคมี ตลอดปี
การศึกษา 6 ผศ.ดร. สุธาสินี กิตยาการ 

7 นางสาวนิธิมา อาจฤทธ์ิ   มหาวิทยาลัยรังสิต คณิตศาสตร๑ ตลอดปี
การศึกษา 8 นางสาวพวงรัตน๑ ฉันทวิโรจน๑   

9 Ms.Kumi Ogino Japan foundation วัฒนธรรมญ่ีปุ่น ตลอดปี
การศึกษา 

10 Mr.Huang Xiaofei  The learning link หน๎ากากงิ้วและการ
ทักทาย 

ตลอดปี
การศึกษา 

11 Ms.Rebecca  Wigger The learning link Reading ตลอดปี
การศึกษา 

12 Mr.Tony Nguyen The learning link Listening ตลอดปี
การศึกษา 

13 Mr.Roberto  Sanchez The learning link Writing ตลอดปี
การศึกษา 
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ที่ ชื่อ – นามสกุล ต้นสังกัด หัวข้อ/ประเด็น 
ที่ให้ความรู้ 

จ านวนคร้ัง 

14 Mr.Conor Stenson   The learning link Speaking ตลอดปี
การศึกษา 

15 Mr.Gavin Beck The learning link English in everyday ตลอดปี
การศึกษา 

16 Mr.Julien  Peltier สมาคมภาษาฝรั่งเศส การทําอาหารประจําชาติ ตลอดปี
การศึกษา 

17 Mr.Gwenael  Rouply สมาคมภาษาฝรั่งเศส วัฒนธรรมประจําชาติ ตลอดปี
การศึกษา 

18 Mr.Pascal Santier สมาคมภาษาฝรั่งเศส คําศัพท๑แสนสนุก ตลอดปี
การศึกษา 

19 นายศรายุธ  ณ อุบล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรรมการตัดสินกีฬา ตลอดปี
การศึกษา 20 นายชานนท๑  พรมโสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

21 นายสุรเชษฐ๑ ศรีพรม P Studio ตัดสินและให๎คําแนะนําใน
การการประกวดดนตรี 

1 
22 นายสุวัธชัย สุทธิรัตน๑ Gramme 
23 นายประวีร๑ อาริยะโชติวรากุล PK Studio 
24 นายสัญชัย กุศลพิศาลสุทธ์ิ Drum tach center 
25 อาจารย๑ ดร.สุรยศ  ทรัพย๑ประกอบ อาจารย๑ประจําสาขาวิชาฟิสิกส๑ 

วิทยาลัยการฝึกหัดคร ู
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

วิทยากรในการจัดกิจกรรม
คํายวิทยาศาสตร๑ 

1 

26 วิทยากรโรงแรมอมารี  โรงแรมอมารี ดอนเมือง จับจีบผ๎า  การพับผ๎าเน็บ
กิ้น การเสิร๑ฟอาหาร  

และการปูเตียง 

1 

27 ทีมวิทยากรการทําอากาศยาน  การทําอากาศยาน ดอนเมือง การบริหารจัดการ 1 
28 นางสาวภศภัค  ชุมพล ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย กรรมการตัดสินมารยาท

ไทย งานสีกันนิทรรศ 
1 

29 นางศศิกาญจน์  แก้วค า - 
30 Mr.Shinya Izumi Japan foundation workshop ละครเคียว

เก็น 
1 

31 Ms.Moe Gohara  Japan foundation แนะแนวการศึกษา 1 
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1.7 การจัดสรรงบประมาณ 

หน่วยงาน 
อุดหนุน 
รายหัว 

รายได้ 
เรียนฟรี 15 

ปี 
เงินอื่นๆ รวม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1. กลํุมบริหารวิชาการ 2,266,309 5,580,419 1,089,810 433,080 9,369,618 40.30 
2. กลํุมบริหารงานบุคคล 396,441 5,246,200 719,990 36,000 6,398,631 27.52 
3. กลํุมบริหารงานท่ัวไป 709,000 2,575,000 - 206,000 3,490,000 15.01 
4. กลํุมบริหารงบประมาณ 177,000 200,000 - 116,000 493,000 2.12 
5.รายจํายประจํา 
(สาธารณูปโภค) 

2,800,000 - - - - 12.04 

6.พัฒนาสถานศึกษา  
(สํารองจําย) 

700,000 - - - - 3.01 

รวม 7,048,750 13,601,619 1,809,800 791,080 23,251,249 100.00 

 

 ารจัดสรรงบประมาณ

2.12%
12.04% 3.01%

15.01%

27.52%

40.30%

 ลุ่มบริหารวิชา าร

 ลุ่มบริหารบุคคล

 ลุ่มบริหารงานทั่วไป

 ลุ่มบริหารงบประมาณ

รายจ่ายประจ า

ส ารองจ่าย
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ตอนที่  2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

 
   
 
 
 

 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดี 
 

1. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท๑อุปถัมภ๑) มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพของผ๎ูเรียนดังนี้ 
ประเด็นพิจารณา การด าเนินงาน 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
มคีวามสามารถในการอําน  
การเขียน การส่ือสาร และ  
การคิดคํานวณ 

     โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท๑อุปถัมภ๑) ดําเนินการคัดกรองนักเรียนตามความสามารถ
ด๎านการอําน การเขียน การส่ือสารในกลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย และภาษา  
ตํางประเทศ เนื่องจากเป็นความสามารถหลักท่ีจะต๎องเน๎น การดําเนินการคัดกรอง
ด๎านก ารคิดคํานวณสําหรับกลํุมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑ การอําน การเขียน            
การส่ือสารและการคิดคํานวณ จะเริ่มต๎นต้ังแตํระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4          
ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู๎ที่มุํงพัฒนาผ๎ูเรียนและสมรรถนะของผ๎ูเรียนตามทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 สอดคล๎องกับตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) และหลักสูตรมาตรฐานสากล ได๎จัดกิจกรรมการเรียนรู๎
ด๎วยวิธีการที่หลากหลายเป็นไปตามศักยภาพของผ๎ูเรียน ซึ่งมีโครงการสํงเสริมและ
พัฒนาความก๎าวหน๎าทางการเรียน โครงการสํงเสริมและพัฒนาคุณภา พทางวิชาการ           
สํูมาตรฐานสากล  

มคีวามสามารถในการ
วิเคราะห๑และคิดอยํางมี
วิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และแก๎ป๓ญหา 

     โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท๑อุปถัมภ๑ ) จัดการเรียนรู๎ให๎นักเรียน มีความสามารถในคิด
และการวิเคราะห๑อยํางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก๎ป๓ญหา โดย
นําการจัดการเรียนรู๎แบบโครงงานมาใช๎ในการจัดการเรียนรู๎ โดยนักเรียนเลือก
ประเด็นป๓ญหา การจัดทําโครงงานภายใต๎หัวข๎อท่ีครูกําหนด นักเรียนวิเคราะห๑ประเด็น
ป๓ญหาในการทําโครงงาน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู๎และอภิปรายผลในการดําเนินงาน 
รํวมกันแก๎ป๓ญหาท่ีเกิดขึ้น พร๎อมท้ังให๎ข๎อเสนอแนะในการจัดทําโครงงานได๎ และมีการ
ประเมินผลแบบบูรณาการท้ังภายในกลํุมสาระการเรียนรู๎และนอกกลํุมสาระการ
เรียนรู๎ ครูเน๎นการใช๎คําถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผ๎ูเรียน 
     นอกจากนี้ยังใช๎ แผนผังความคิด (Mind Mapping) มาใช๎ให๎นั กเรียนได๎คิด
วิเคราะห๑และสังเคราะห๑ช้ินงานของตนเองและเป็นการสนับสนุนให๎นักเรียนได๎อําน
หนังสืออีกแนวทางหนึ่ง 
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ประเด็นพิจารณา การด าเนินงาน 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน (ต่อ) 
มีความสามารถในการ
สร๎างนวัตกรรม 

   โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท๑อุปถัมภ๑ ) ได๎จัดการเรียนรู๎โดยใช๎ กระบวนการเรียนรู๎แบบ 
Active Learning ให๎นักเรียนมีสํวนรํวมในการดําเนินกิจกรรม เน๎นการปฏิบัติ แบบ
โครงงานและการประดิษฐ๑ช้ินงานในรายวิชาตําง ๆ ซึ่งทําให๎เกิดนวัตกรรมท่ีนักเรียน
สร๎างและประดิษฐ๑ขึ้นมากมาย นอกจากนี้ครูยังจัดทําแผนการจัดการเรียนรู๎ที่ เน๎น
ผ๎ูเรียนเป็นสําคัญ เพื่อให๎นักเรียนได๎ออกแบบสร๎างสรรค๑ช้ินงานท่ีหลากหลายเกิด
นวัตกรรมใหมํ  ๆ

มคีวามสามารถในการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสาร 

   โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท๑อุปถัมภ๑ ) ได๎จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีมุํงเน๎นให๎ผ๎ูเรียนได๎ลงมือปฏิบัติผํานประสบการณ๑จริง เพื่อกํอให๎เกิดทักษะ
ในการเรียนรู๎ยังตํอยอดการเรียนรู๎ภายในห๎องเรียนเช่ือมโยงสํูการใช๎ทักษะในการ
ทํางาน และการศึกษาตํอในอนาคต โดยสํงเสริมให๎นักเรียนได๎ใช๎ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารทางอินเทอร๑เน็ต เพื่อการเรียนรู๎ได๎อยํางไมํมีข๎อจํากัด  นักเรียนสามารถ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบอินเทอร๑เน็ตมาใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ตํอการเรียนรู๎  เชํน 
การเผยแพรํผลงาน  การนําเสนอผลงานผํานเครือขํายส่ือสังคมออนไลน๑ facebook 
line, Instagram, twitter และอื่นๆ 

มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

   โรงเรี ยนสีกัน (วัฒนานันท๑อุปถัมภ๑ ) พัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนให๎มีความรู๎และทักษะท่ี
จําเป็นตามหลักสูตร โดยจัดให๎มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให๎สอดคล๎องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  และจุดเน๎น
การพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนของสํานักงานคณะก รรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เน๎น
ความรู๎คํูคุณธรรม และตอบสนองความต๎องการของชุมชน  แสวงหาความรู๎และมี
แนวทางในการศึกษาตํอในอนาคต เพื่อให๎นักเรียนเป็นคนดี คนเกํง มีความสุข มี
สุขอนามัยท่ีดี  โดยมี โครงการ /กิจกรรมเพื่อสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนอยําง
หลากหลาย เชํน โครงการสํงเสริมด๎านผลสัมฤทธิ์ เป็นต๎น  

มีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน 
และเจตคติท่ีดีตํองาน
อาชีพ 

   โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท๑อุปถัมภ๑ ) ได๎มีการดําเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของ
ผ๎ูเรียน ให๎อยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข เน๎นการพัฒนาด๎านคุณธรรม จริยธรรม ท่ี
เหมาะสมกับวัยของผ๎ูเรียน มีการจัดการเรียนรู๎แบบปฏิบัติในทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎ 
เพื่อให๎นักเรียนได๎ฝึกปฏิบัติจริงและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ นําภูมิป๓ญญา
ท๎องถิ่นมาบูรณาการจัดการเรียนการสอน และมีการศึกษาแหลํงเรียนรู๎ภูมิป๓ญญา
ท๎องถิ่นในชุมชน เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนมีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตํองาน
อาชีพ 
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ประเด็นพิจารณา การด าเนินงาน 
2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มคุีณลักษณะและคํานิยม
ท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
กําหนด 

   โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท๑อุปถัมภ๑) ดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ และจัดทํา
แผนการจัดการเรี ยนรู๎ที่สอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม  จิตอาสาซึ่งได๎สํงเสริมให๎
นักเรียนชํวยเหลือสังคมท้ังภายในภายนอกโรงเรียน และสํงเสริมให๎นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค๑ รวมถึงคํานิยมท่ีดี ตามเอกลักษณ๑ลูกกันฯ คือ ลูกสี กันเป็น
คนดี มีป๓ญญาและมีจิตอาสา และอัตลักษณ๑ลูกสีกันฯ คื อ สะอาด เป็นระเบียบ 
เรียบร๎อยทุกวัน 

มคีวามภูมิใจในท๎องถิ่น
และความเป็นไทย 

   โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท๑อุปถัมภ๑ )สํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนเป็นผ๎ูท่ีมีความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทยรํวมอนุรักษ๑ศิลปวัฒธรรม ประเพณีอันดีงามของไทยและท๎องถิ่นเห็น
คุณคําและภูมิป๓ญญาไทยท้ังภาย ในและภายนอกสถานศึกษา ยึดมั่นในสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย๑ ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย
สอดแทรกความเป็นไทยไปในเนื้อหาการเรียนรู๎และกิจกรรมตําง  ๆ ท่ีนักเรียนมีสํวน
รํวม 

ยอมรับท่ีจะอยูํรํวมกันบน
ความแตกตํางและ
หลากหลาย 

   โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท๑อุปถัมภ๑ ) มีนักเรียนท่ีความหลากหลายท้ังทางด๎านสังคม 
วัฒนธรรม และความสามารถในการเรียนรู๎ ดังนั้นจึงมีการจัดโครงการ และกิจกรรม ท่ี
สํงเสริมให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎และเห็นความสําคัญของวัฒนธรรมท่ีแตกตําง ยอมรับ
ความสามารถและความแตกตํางของผ๎ูอื่น โดยเริ่มต๎นจากใน ห๎องเรียน รวมถึงสํงเสริม
ให๎นักเรียนได๎ใช๎ทักษะทางภาษาในการส่ือสาร และยอมรับความคิดเห็นท่ีหลากหลาย 

สุขภาวะทางรํางกาย และ          
จิตสังคม 

   โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท๑อุปถัมภ๑ ) มีการประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคล (SDQ) 
เพื่อวิเคราะห๑ผ๎ูเรียน และวางแผนเพื่อดําเนินการชํวยเหลือตามข้ันตอน นอกจากนี้ยัง
จัดกิจกรรมสํงเสริมการดูแลรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต การออกกําลังกายอยํางถูก
วิธี เชํน กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย กิจกรรมตรวจสุขภาพประจําปี การ
ประเมินและให๎คําปรึกษาเป็นรายบุคคลเพื่อให๎เกิดการยอมรับในตนเอง และมี
เป้าหมายชีวิต เป็นต๎น 

 
2. ผลการด าเนินงาน 
 โดยภาพรวมโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท๑อุปถัมภ๑) มีผลการพัฒนาคุณภาพของผ๎ูเรียนดังนี้ 
ประเด็นพิจารณา ผลการพัฒนา 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
มคีวามสามารถในการอําน           
การเขียน การส่ือสาร และ 
การคิดคํานวณ 

   ผลการพัฒนาความสามารถด๎านการอําน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณ
ทําให๎การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ของผ๎ูเรียน สามารถอํานออก  เขียนได๎ ตาม
มาตรฐานในแตํระดับช้ันอยูํในระดับดี ผ๎ูเรียนเกิดทักษะในการส่ือสารอยูํในระดับดี 
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ประเด็นพิจารณา ผลการพัฒนา 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
มคีวามสามารถในการอําน           
การเขียน การส่ือสาร และ 
การคิดคํานวณ 

สามารถสืบค๎นข๎อมูลแสวงหาความรู๎จากส่ือเทคโนโลยีได๎ด๎วยตนเอง นําเสนอผลงานได๎
โดยใช๎เทคโนโลยี นอกจากนี้ผ๎ูเรียนนําความรู๎ไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจําวันได๎อยํางดี 
   ร๎อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป 

การประเมิน 
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป 

ดีมาก ดี รวม 
1. การอําน 32.37 58.51 90.88 
2. การเขียน 28.27 59.67 87.94 
3. การส่ือสาร 27.54 63.93 91.48 
4. การคิดคํานวณ 24.82 65.09 89.91  

มคีวามสามารถในการ
วเิคราะห๑และคิดอยํางมี
วิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และแก๎ป๓ญหา 

   ผลการพัฒนา ทําให๎ ผ๎ูเรียนสามารถคิดวิเคราะห๑  วางแผน กล๎าแสดงออก แก๎ป๓ญหา 
อภิปรายผล เสนอแนะแนวทางและสามารถทํางานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ดี  
   ร๎อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป 

การประเมิน 
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป 

ดีมาก ดี รวม 
ความสามารถในการ
วิเคราะห๑ฯ 

25.26 63.38 88.63 
 

มีความสามารถในการสร๎าง
นวัตกรรม 

   ผลจากการพัฒนาทําให๎ผ๎ูเรียนเกิดแนวคิดในการสังเคราะห๑ สามารถประดิษฐ๑ช้ินงาน 
โครงงาน และนวัตกรรมท่ีหลากหลาย มีผลงานเป็นท่ีประจักษ๑ เชํน  การประกวดแขํงขัน
งานศิลปหัตถกรรม การประกวดโครงงาน การแขํงขันภายนอกโรงเรียน 
   ร๎อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป 

การประเมิน 
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป 

ดีมาก ดี รวม 
ความสามารถในการสรา๎ง
นวัตกรรม 

30.18 60.24 90.42 
 

มคีวามสามารถในการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร 

   ผลจากการพัฒนาทําให๎นักเรียนสามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
เป็นเครื่องมือการเก็บและรวบรวมข๎อมูลของตนเองได๎ ใช๎แก๎ป๓ญหาและพัฒนา
ความคิด วิเคราะห๑ในการสร๎างกลยุทธ๑ เพื่อไขป๓ญหาท่ีซับซ๎อน และพัฒนาความเข๎าใจ
อยํางลึกซึ้ง สําหรับเรื่องท่ีสนใจ เกิดความสะดวกรวดเร็วในการทํางาน จัดระบบข๎อมูล
อยํางมีระเบียบมากขึ้น   ลดปริมาณและข๎อผิดพลาดของเอกสาร   ลดขั้นตอนและ
ประหยัดเนื้อที่จัดเก็บเอกสาร ซึ่งนักเรียนได๎นําความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจําวันได๎ดี 
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ประเด็นพิจารณา ผลการพัฒนา 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน (ตํอ) 
มคีวามสามารถในการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร (ตํอ) 

   ร๎อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป 

การประเมิน 
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป 

ดีมาก ดี รวม 
ความสามารถในการใช๎
เทคโนโลยีฯ 

30.81 62.23 93.04 
 

มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

    ผลจากการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยภาพรวมมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียน 
    ร๎อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

การประเมิน 
ร้อยละของนักเรียนตามเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ ความส าเร็จ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ 72.56 76.60 + 4.04  

มีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน  
และเจตคติท่ีดีตํองาน
อาชีพ 

   ผลจากการพัฒนาทําให๎ ผ๎ูเรียนมีทักษะกระบวนการในการทํางาน   รักการทํางาน 
สามารถทํางานอยํางเป็นระบบและสําเร็จลุลํวงตามวัตถุประสงค๑  มีภาวะของการเป็น
ผ๎ูนําและผ๎ูตามสามารถทํางานเป็นทีมได๎ และมีเจตคติท่ีดีตํออาชีพสุจริต สํงเสริมให๎
นักเรียนได๎รู๎จักการใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน๑ อีกท้ังยังสามารถนําไปใช๎ใน
ชีวิตประจําวันได๎อยํางมีความสุข 
   ร๎อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป 

การประเมิน 
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป 

ดีมาก ดี รวม 
มีความรู๎ ทักษะพื้นฐานฯ 30.67 60.02 90.69  

2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มคุีณลักษณะและคํานิยม
ท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
กําหนด 

   ผลจากการพัฒนาทําให๎นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นผ๎ูมีระเบียบวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตอาสาตามเอกลักษณ๑ และอัตลักษณ๑ลูกสีกันฯ สํงผลให๎มีคุณลักษณะ
และคํานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
   ร๎อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป 

การประเมิน 
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป 

ดีมาก ดี รวม 
มีคุณลักษณะและ
คํานิยมท่ีดีฯ 

42.16 51.85 94.01 
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ประเด็นพิจารณา ผลการพัฒนา 
2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน (ตํอ) 
มคีวามภูมิใจในท๎องถิ่น
และความเป็นไทย 

   ผลจากการพัฒนาทําให๎นักเรียนมีความภาคภูมิใจในท๎องถิ่น ความเป็นไทยและเห็น
คุณคําของภูมิป๓ญญาไทย สามารถใช๎ภาษาไทยได๎ถูกต๎อง ดําเนินชีวิตตามวิถีความเป็น
ไทยได๎อยํางเหมาะสม โดยแสดงออกถึงความเป็นพลเมืองไทย และพลเมืองโลกท่ีดี มี
ความซาบซึ้งและภูมิใจในศิลปะของไทย และมีจิตสํานึกในการอนุรักษ๑ รักษา และสืบ
สานตํอไป 
   ร๎อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป 

การประเมิน 
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป 

ดีมาก ดี รวม 
มีความภูมิใจในท๎องถิ่นฯ 43.73 50.88 94.60  

ยอมรับท่ีจะอยูํรํวมกัน
บนความแตกตํางและ
หลากหลาย 

   ผลจากการพัฒนาทําให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎สังคมและวัฒนธรรมท่ีหลากหลายผํานการ
เข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆ รวมทั้งได๎ฝึกการทํางานรํวมกับผ๎ูอื่น ฝึกการแสดงความคิดเห็น
และยอมรับบนพื้นฐานความหลากหลายของโรงเรียน 
   ร๎อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป 

การประเมิน 
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป 

ดีมาก ดี รวม 
ยอมรับท่ีจะอยูํรํวมกันฯ 28.46 63.29 91.75  

สุขภาวะทางรํางกาย 
และจิตสังคม 

   ผลจากการพัฒนาทําให๎นักเรียนสํวนใหญํมีสุขภาวะทางรํางกายอยูํในเกณฑ๑ปกติ ได๎
ออกกําลังกายอยํางสม่ําเสมอ รวมท้ังมีการวางแผนพัฒนาและแก๎ป๓ญหาในกรณีท่ี
นักเรียนต๎องได๎รับการชํวยเหลือ  
   ผลจากการพัฒนาทําให๎นักเรียนสํวนใหญํเกิดการยอมรับในตนเอง มีทัศนคติท่ีดีตํอ
ตัวเอง มีการวางแผนเพื่อต้ังเป้าในอนาคต และในกรณีท่ีนักเรียนต๎องการความ
ชํวยเหลือ ได๎ดําเนินการให๎คําปรึกษา และสํงตํอหากต๎องการความชํวยเหลือเป็นกรณี
พิเศษ 
   ร๎อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป 

การประเมิน 
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป 

ดีมาก ดี รวม 
สุขภาวะฯ 38.55 55.15 93.70  
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3. จุดเด่น 
 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท๑อุปถัมภ๑) มีจุดเดํนในด๎านการพัฒนาคุณภาพของผ๎ูเรียนดังนี้ 

1. การเรียนรู๎เกิดข้ึนได๎ทุกท่ีทุกเวลา ทักษะเกิดจากการลงมือปฏิบัติจริง นําสํูการพัฒนาคุณภาพ
ผ๎ูเรียน ให๎เต็มตามศักยภาพ 
 2. การสนับสนุนให๎ผ๎ูเรียนมีความสามารถในการอําน การเขียน การส่ือสารและการคิดคํานวณ ซึ่ง
ผํานการคัดกรอง และพัฒนาตํอยอด ผํานโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา 
 3. การจัดการเรียนรู๎ เน๎นทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห๑ แก๎ป๓ญหา นําสํูการสร๎างนวัตกรรม โดย
อาศัยความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 
 4. ผ๎ูเรียนได๎รับการปลูกฝ๓งคุณลักษณะ คํานิยม และความภาคภูมิใจ 
 
4. จุดควรพัฒนา 
 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท๑อุปถัมภ๑) มีจุดท่ีควรพัฒนาในด๎าน การพัฒนาคุณภาพของผ๎ูเรียนคุณภาพ
ผ๎ูเรียน ดังนี้ 
 1. โครงการ /กิจกรรม สนับสนุนสํงเสริมด๎านผลสัมฤทธิ์ถูกจํากัดด๎วยระยะเวลาในการดําเนิน
กิจกรรม  
 2. คุณลักษณะ และคํานิยมเริ่มมีการเปล่ียนแปลง เนื่องจากการนําเทคโนโลยีเข๎ามาเกี่ยวข๎องใน
ชีวิตประจําวัน 
 
5. แนวทางการพัฒนา 

โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท๑อุปถัมภ๑) วางแผนพัฒนาในด๎านคุณภาพของผ๎ูเรียน ดังนี้ 
 1. สํงเสริมการพัฒนาตนเองของครูผ๎ูสอน ในการบริหารจัดการช้ันเรียน และกระบวนการเรียนการ
สอน เพื่อพัฒนาผ๎ูเรียนในด๎านการคิด  

2. สํงเสริมโครงการ/กิจกรรม ท้ังภายในและภายนอก เพื่อปลูกฝ๓งคุณลักษณะ และคํานิยมท่ีพึง
ประสงค๑แกํผ๎ูเรียน 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 

1. กระบวนการพัฒนา  
 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท๑อุปถัมภ๑)  มีกระบวนการบริหารและการจัดการดังนี้ 

ประเด็นพิจารณา กระบวนการพัฒนา 
มีเป้าหมาย วิสัยทัศน๑ และ 
พันธกิจกําหนดชัดเจน 

   โรงเรียนสีกัน (วัฒนันท๑อุปถัมภ๑ ) นําผลการวิเคราะห๑ SWOT ผลการประเมิน
ย๎อนหลัง 3 ปี บริบทของโรงเรียน ในการกําหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน๑ และ พันธกิจ
ให๎มีความชัดเจน เพื่อดําเนินการวางแผนโครงการและกิจกรรมตําง ๆ ในการประชุม
รวมครู พร๎อมสํงเสริม ให๎บรรลุเป้าหมายอยํางมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล และผํานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท๑อุปถัมภ๑) 

มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพ 

    โรงเรียนสีกัน (วัฒนันท๑อุปถัมภ๑) มีการบริหารจัดกา รคุณภาพการศึกษาอยําง
เป็นระบบ โดยยึดวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA) ภายใต๎การดําเนินงานโดยใช๎ 
SEEKAN Model นําแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการตรวจสอบ
ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางานอยํางตํอเนื่อง มีการบริหารอัตรากําลัง 
ทรัพยากรทางการศึกษา และจัดระบบการดูแลชํ วยเหลือนักเรียนท่ีมีเครือขําย
ผ๎ูปกครองเข๎ามามีสํวนรํวม มีระบบนิเทศภายใน การรวบรวมข๎อมูลมาใ ช๎ในการ
พัฒนาบุคลากร และผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องทุกฝ่าย มีสํวนรํวมในการวางแผน ปรับปรุงและ
พัฒนา รํวมรับผิดชอบตํอผลการจัดการศึกษา  
    โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท๑อุปถัมภ๑) มกีารสํงเสริมพัฒนาครูและบุคลากร ให๎มี
ความรู๎ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให๎สามารถปฏิบัติงานในหน๎าท่ีได๎
เต็มศักยภาพ มีการจัดเก็บข๎อมูล เป็นระบบสารสนเทศของโรงรียนท่ีเป็นป๓จจุบัน 
ทําให๎การบริหารจัดการของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ มีนโยบายในการจัดระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาและส่ิงแวดล๎อมท่ีเอื้อตํอการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา สํงเสริมประสิทธิภาพ แผนงานของโรงเรียน  มีการนิเทศและสรุปผล
การดําเนินงาน  งานการเงินและบัญชี พัฒนาสร๎างสรรค๑ จัดการงานพัสดุอยําง
เป็นระบบ มีการประสานงานกับหนํวยงานอื่นในการพัฒนาโรงเรียนและได๎รับ
การรํวมมือเป็นอยํางดี  

ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ี
เน๎นคุณภาพผ๎ูเรียนรอบด๎าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลํุมเป้าหมาย 

   โรงเรียนสีกัน (วัมนานันท๑อุปถัมภ๑ ) ได๎ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ให๎มีความเหมาะสม และสอดคล๎องกับท๎องถิ่น สอดคล๎องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และสอดคล๎องกับโรงเรียน
มาตรฐานสากล ดังนั้น กิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนจึงตอบสนอง
ความต๎องการขั้นพื้นฐานของนักเรียนทุกคน โดยรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลาย 
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ประเด็นพิจารณา กระบวนการพัฒนา 
ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ี
เน๎นคุณภาพผ๎ูเรียนรอบด๎าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลํุมเป้าหมาย (ตํอ) 

ทําให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ ท้ังด๎าน
วิทยาศาสตร๑ คณิตศาสตร๑ ภาษา ตํางประเทศ  ได๎แกํ  ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส ด๎านศิลปะ เชํน ดนตรี นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์ ด๎านการงาน
อาชีพ กลํุมการเรียนทวิภาคีสาขางานธุรกิจค๎าปลีกร๎านสะดวกซื้อ คอมพิวเตอร๑ และ
ด๎านกีฬา เป็นต๎น นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนท่ีสํงเสริมและ
ตอบสนองความต๎องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผ๎ูเรียน เชํน 
สํงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมชุมนุมนั กศึกษาวิชาทหาร ชุมนุมของกลํุมสาระ  
การเรียนรู๎ตํางๆ  ลูกเสือเนตรนารี โดยสนับสนุนให๎ครูจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่เน๎น
ให๎นักเรียนได๎ลงมือปฏิบัติจริง  เพื่อให๎สามารถสรุปความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง (Learning 
by Doing) โรงเรียนได๎มีการกําหนดช่ัวโมงการแลกเปล่ียนเรียนรู๎ของครู แตํละ          
กลํุมสาระการเรียนรู๎ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ให๎เป็นไปตามเป้าหมายรวมท้ังได๎มี
การนิเทศภายใน กํากับติดตาม ตรวจสอบและนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อยํางสม่ําเสมอ โดยแบํงเป็น 3 ระดับ คือ ผ๎ูบริหารลงมากํากับนิเทศ หัวหน๎ากลํุม
สาระการเรียนรู๎กํากับนิเ ทศ และแลกเปล่ียนเรียนรู๎ภายในกลํุมสาระการเรียนรู๎         
การพัฒนางานเครือขํายผ๎ูปกครอง (Classroom Meeting) การจัดระบบดูแล
ชํวยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมนักเรียนทุกคน  

พัฒนาครูและบุคลากรให๎มี
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

   โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท๑อุปถัมภ๑) ได๎ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานครู และ
บุคลากรเพื่อมุํงพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ เพื่อให๎ผ๎ูเรียนได๎รับการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ มีมาตรฐาน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สามารถเรียนรู๎ ด๎วย
ตนเองและอยูํในสังคมได๎อยํ างมีความ สุข ครูได๎ปฏิบัติหน๎าท่ีตรงกับค วามรู๎
ความสามารถ มีคุณวุฒิ ทําให๎งานมีคุณภาพ ได๎รับการยอมรับจากผ๎ูปกครองและ
ชุมชนในการจัดการศึกษา  สํงเสริมและพัฒนาครู บุคลากร ให๎มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให๎พร๎อมรับการกระจาย
อํานาจ โดยการสํงครูไปเข๎ารับการอบรม ประชุม สัมมนาในเรือ่งท่ีครูสนใจตลอดปี
การศึกษา และนําผลท่ีได๎มาปรับใช๎เพื่อพัฒนาโรงเรียนจนสํงผลให๎นักเรียน 
ผ๎ูปกครอง ชุมชน เกิดความพึงพอใจในผลของการบริหาร การจัดการศึกษา 
ผ๎ูบริหารให๎คําแนะนํา เอาใจใสํในการจัดการศึกษาอยํางเต็มศักยภาพ และเต็มเวลา 

จัดสภาพแวดล๎อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอื้อตํอ
การจัดการเรียนรู๎อยํางมี
คุณภาพ 

   โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท๑อุปถัมภ๑ ) คํานึงถึงคุณลักษณะของนักเรียนเป็น
สําคัญ อาคารเรียนมีความมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีส่ิงอํานวยความสะดวก 
เชํน โต๏ะ เก๎าอี้ พัดลม โปรเจคเตอร๑ และระบบอินเตอร๑เน็ตสําหรับสืบค๎นข๎อมูลท่ี
ใช๎ในการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียนอยํางเพียงพอ สภาพแวดล๎อม
รํมรื่นและมีแหลํงการเรียนรู๎สําหรับการจัดการเรียนการสอน นักเรียนจะสนใจ 
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ประเด็นพิจารณา กระบวนการพัฒนา 
จัดสภาพแวดล๎อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอื้อตํอ
การจัดการเรียนรู๎อยํางมี
คุณภาพ (ตํอ) 

อยากเรียน นักเรียนมีความกระตือรือร๎น มีความสุขกับการเรียนการสอนท้ังใน
และนอกห๎องเรียน ครูมีความต้ังใจในการจัดกิจกรรมท่ีสํงสริมพัฒนานักเรียนโดย
ได๎รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินการจัดการซํอมแซมอุปกรณ๑การเรียน 
อาคารเรียนให๎ พร๎อมใช๎งาน อยูํเสมอ นอกจากนี้ ยังจัดโครงการ กิจกรรมท่ี
สํงเสริมสุขอนามัยและความปลอดภัยของนักเรียน รวมถึงการจัดกิจกรรมรักการ
อํานให๎ บริการส่ือท่ีมีความหลากหลาย มีหนังสืออิเล็กทรอนิกส๑ (E-Book)  
เครื่องคอมพิวเตอร๑ และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให๎ผ๎ูเรียนเรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเอง  

จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนร   ๎ 

     โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท๑อุปถัมภ๑) มีการการพัฒนากระบวนการบริหารและ
การจัดการ โดยสนับสนุนสํงเสริมจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให๎มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบเครือขํายอินเตอร๑เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพ 
เพื่อสํงเสริมการเรียนการสอน จัดกิจกรรมสํงเสริมความสามารถด๎านเทคโนโลยี 
ให๎เอื้อตํอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีเทคโนโลยีเพื่อให๎ผ๎ูเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ศึกษาค๎นคว๎าได๎อยํางท่ัวถึง 

 
2. ผลการด าเนินงาน 
 โดยภาพรวมโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท๑อุปถัมภ๑)  มีผลการดําเนินงานพฒันากระบวนการบริหารและ
การจัดการดังนี ้

ประเด็นพิจารณา ผลการพัฒนา 
มีเป้าหมาย วิสัยทัศน๑ และ 
พันธกิจกําหนดชัดเจน 

      จากการประชุมกําหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน๑ และ พันธกิจ  ของโรงเรียน สีกัน 
(วัฒนันท๑อุปถัมภ๑) ได๎กําหนดวิสัยทัศน๑คือ องค๑กรแหํงการเ รียนรู๎คูํคุณธรรม ตาม
แนววิถีพุทธจิตอาสา พัฒนาสํูมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย ใสํใจ
ส่ิงแวดล๎อม น๎อมนําศาสตร๑พระราชา  
      สํงผลให๎โรงเรียนจัดการศึกษาท่ีมี คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พื้นฐานและมาตรฐานสากล นักเรียนมีความรู๎ ทักษะในศตวรรษที่ 21 สํูการ
ประกอบอาชีพในอนาคต น๎อมนําศาสตร๑พระราชา มาใช๎ในการดําเนินชีวิต  มี
คุณธรรมจริยธรรม มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รับผิดชอบตํอสังคม  และ
ส่ิงแวดล๎อม ครูและบุคลากรได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเนื่องและเป็นระบบ 
โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ เป็นสังคมแหํงการ
แลกเปล่ียนเรียนรู๎และสานสัมพันธ๑ชุมชน  ได๎จัดโครงการและกิจกรรมท่ีสํงเสริม
ให๎ผ๎ูเรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน๑ ปรัชญาและจุดเน๎นของโรงเรียน 
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ประเด็นพิจารณา ผลการพัฒนา 
มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพ 

     โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท๑อุปถัมภ๑ ) ดําเนินการบริหารจัดกา รคุณภาพ
สถานศึกษาอยําง เป็นระบบ ท้ังในสํวนการวางแผน พั ฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา โดยการนําแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการ
ตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยํางตํอเนื่อง มีการบริหาร
อัตรากําลังทรัพยากรทางการศึกษา และจัด ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนท่ีมี
เครือขํายผ๎ูปกครองเข๎ามามีสํวนรํวม มีระบบนิเทศภายใน การนําข๎อมูลมาใช๎ใน
การพัฒนาบุคลากรและผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องทุกฝ่าย มีสํวนรํวมในการวางแผน ปรับปรุง 
และพัฒนา รํวมรับผิดชอบตํอผลการจัดการศึกษา ทําให๎การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเป๋นไปตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและมาตรฐานสากล 

ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ี
เน๎นคุณภาพผ๎ูเรียนรอบด๎าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลํุมเป้าหมาย 

     หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล๎องกับท๎องถิ่น มีการ กํากับ 
ติดตาม ตรวจสอบและนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยํางสม่ําเสมอ จัด
รายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลาย ให๎ผ๎ูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ
และความสนใจ จัดกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนท่ีสํงเสริมและตอบสนองความต๎องการ 
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผ๎ูเรียน สนับสนุนให๎ครูจัด
กระบวนการเรียนรู๎ที่ให๎ผ๎ูเรียนได๎ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู๎ได๎ด๎ วยตนเอง 
จัดระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคุลมนักเรียนทุกคน  

พัฒนาครูและบุคลากรให๎มี
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

     โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท๑อุปถัมภ๑ ) มีครูและบุคลากรท่ีเพียงพอ เป็นผ๎ูมี
คุณวุฒิ ทําการสอนตรงตามสาขาวิชา มีความสามารถ เสียสละ มีความ
รับผิดชอบ สามารถทํางานเ ป็นทีมได๎ และมีกําลังใจในการทํางาน มีการพัฒนา
ตนเองทางวิชาชีพอยูํเสมอ โดยมีการจัดอบรม ประชุม สัมมนา พัฒนาครู 
บุคลากร (เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาคเรียนละ 1 ครั้ง) สํงเสริมและพัฒนา
คุณภาพครูด๎านวิชาการ และการวิจัยในช้ันเรียน พัฒนาบุคลากรด๎วยการศึกษาดู
งาน จัดทําส่ื อการเรียนการสอน อบรมคุณธรรมจริยธรรม ข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ จิตอาสา  

จัดสภาพแวดล๎อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอื้อตํอ
การจัดการเรียนรู๎อยํางมี
คุณภาพ 

     โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท๑อุปถัมภ๑) มีห๎องเรียนและห๎องปฏิบัติการ อาคาร
เรียนมั่นคง สะอาด ปลอดภัย มีส่ิงอํานวยความสะดวกเพียงพอ อยูํในสภาพ
พร๎อมใช๎งาน สภาพรํมรื่น มีแหลํงเรียนรู๎สําหรับผ๎ูเรียน มีโครงการ กิจกรรม ท่ี
สํงเสริมสุขอนามัย และความปลอดภัยของผ๎ูเรียน จัดห๎องสมุดท่ีให๎บริการส่ือ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให๎ผ๎ูเรียนได๎เรียนรู๎ ด๎วยตนเอง 
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ประเด็นพิจารณา ผลการพัฒนา 
จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนร   ๎ 

       โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท๑อุปถัมภ๑ ) มีห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร๑ท่ีมี วัสดุ 
อุปกรณ๑ และมีระบบเครือขํายอินเตอร๑เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพ เ พื่อให๎การจัดกา ร
เรียนการสอนและการให๎บริการดําเ นินไปอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
จัดกิจกรรมสํงเสริมความสามารถด๎านเทคโนโลยี ให๎เอื้อตํอการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และสํงเสริมการจัดกิจกรรมด๎านเทคโ นโลยีเพื่อให๎ผ๎ูเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีแหลํงศึกษาค๎นคว๎าได๎อยํางท่ัวถึง 

 
3. จุดเด่น 
  โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท๑อุปถัมภ๑) มีการจัดโครงการ กิจกรรม ท่ีสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนบรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน๑ ปรัชญา และจุดเน๎นของสถานศึกษา มีกิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน๎นตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา และมีผลการดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย มีจุดเดํนในด๎านการพัฒนากระบวนการ
บริหารและการจัดการดังนี้ 
 1. ผ๎ูบริหารมีวิสัยทัศน๑และความสามารถ จึงทําให๎การบริหารจัดการ สถานศึกษาได๎อยําง             
มีประสิทธิภาพ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให๎ผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องทุกฝ่ายมีสํวนรํวม กําห นดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา สอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษาระดั บการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอัตลักษ ณ๑            
ท่ีสถานศึกษากําหนด จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาสอดรับกับมาตรฐานท่ีสถานศึกษากําหนด
และดําเนินการตามแผน มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภานในสถานศึกษา ติดตามผลการ
ดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําปี นําผลท่ีได๎มาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาโดยผ๎ูปกครองและผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องทุกฝ่ายมีสํวนรํวมและจัดสํงรายงานผลการประเมินตนเองให๎
หนํวยงานต๎นสังกัด 
 2. หลักสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสมและสอดคล๎องกับท๎องถิ่น มี การนิเทศ ภายใน กํากับ 
ติดตาม ตรวจสอบและนําผลไปปรับปรุงดําเนินการสอนอยํางสม่ําเสมอ จัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลาย ให๎
ผ๎ูเรียนได๎เลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ จัดกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนท่ีสํงเสริมและ
ตอบสนองความต๎องการ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผ๎ูเรียน  
 3. ครูได๎ปฏิบัติหน๎าท่ีตรงความรู๎ความสามารถ ได๎รับการยอมรับจากผ๎ูปกครองและชุมชนในการจัด
การศึกษา สํงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ นําผลท่ี
ได๎มาปรับใช๎ในการพัฒนาโรงเรียน จนสํงผลให๎นักเรียน ผ๎ูปกครอง และชุมชนเกิดความพึงพอ ใจในผลของ
การบริหารการจัดการศึกษา ผ๎ูบริหารให๎คําปรึกษาและเอาใจใสํการจัดการศึกษาอยํางเต็มศักยภาพและเต็ม
เวลา 
 4. โรงเรียนสีกัน  (วัฒนานันท๑อุปถัมภ๑ ) มีห๎องเรียนและห๎องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาด 
ปลอดภัย มีส่ิงอํานวยความสะดวกเพียงพอ อยูํในสภาพพร๎อมใช๎งาน ส ภาพรํมรื่น มีแหลํงเรียนรู๎สําหรับ
ผ๎ูเรียน จัดโครงการและกิจกรรมท่ีสํงเสริมสุขอนามัยและความปลอดภัยของผ๎ูเรียน จัดห๎องสมุดท่ีให๎บริการ
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ส่ือและเทคโนโลยี สารสนเทศท่ีเอื้อให๎ผ๎ูเรียนได๎เรียนรู๎ด๎วยตนเอง มีการสร๎างและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ภายใน
สถานศึกษาและใช๎ประโยชน๑จากแหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ของ
ผ๎ูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมท้ังผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องแลกเปล่ียนเรียนรู๎ระหวํางบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ชุมชน และองค๑กรท่ีเกี่ยวข๎อง 
 5. โรงเรียน สีกัน (วัฒนานันท๑อุปถัมภ๑ ) ให๎บริการส่ือเทคโนโลยี สารสนเทศและส่ือการเรียนรู๎ เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ๑ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแหลํงเรียนรู๎ที่ทันสมัย ทําให๎นักเรียน
สามารถพัฒนาตนเองได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

 
4. จุดควรพัฒนา  

1. นักเรียนบางสํวนติด 0 และ มส. ซึ่งสํงผลตํอการจบหลักสูตร 
 2. ครูและบุคลากรทางก ารศึกษาของโรงเรียนท่ีบรรจุใหมํจํานวนมาก มีประสบการณ๑การทํางาน
น๎อย ทําให๎การประสานงานและทําความเข๎าใจในการปฏิบัติงานตํางๆ เกิดความคลาดเคล่ือน โดยเฉพาะใน
การจัดทําเอกสารตํางๆ 
 3. ครูจัดทําชุดเบิกจํายไมํสมบูรณ๑ เกิดความผิดพลาดเล็กน๎อย เนื่องจากมีครูบรรจุใหมํ และมีกา ร
เปล่ียนแปลงระเบียบการเบิกจําย 
 4. อาคารและสถานท่ีของโรงเรียนได๎รับความเสียหายจากปลวก และต๎องซํอมบํารุงหลายแหํง ทํา
ให๎งบประมาณไมํเพียงพอกับการดูแลสถานท่ีภายในโรงเรียน 
 
5. แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท๑อุปถัมภ๑)  วางแผนพัฒนาในด๎านการพัฒนากระบวนการบริหารและการ
จัดการ ดังนี้ 
 1. วางแผนดําเนินการประกันคะแนน เพื่อชํวยลดจํานวนนักเรียนท่ีติด 0 และ มส . และดําเนินการ
แก๎ไขผลการเรียนจํานวน 2 ครั้ง/ภาคเรียน เพื่อลดจํานวนนักเรียนท่ีมีโอกาสไมํจบการศึกษาพร๎อมเพื่อน 
 2. ดําเนินการจัดการอบรมเพื่อให๎ความรู๎ และการดําเนินงานให๎กับครูบรรจุใหมํ 
 3. จัดทําคํูมือการเบิกจํายตามระเบียบราชการ และจัดการอบรมให๎ความรู๎แกํครูที่ต๎องดําเนินการ
ทําชุดเบิกจําย 
 4. ดําเนินการกําจัดและป้องกันการเพิ่มจํานวนปลวก เพื่อลดความเสียหายท่ีจะเกิดกับอาคารและ
ส่ิงปลูกสร๎าง รวมท้ังระดมทุนเพื่อใช๎ในการซํอมบํารุงอาคารที่เกิดความเสียหาย 
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 

1. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท๑อุปถัมภ๑) มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นสําคัญดังนี ้

ประเด็นพิจารณา กระบวนการพัฒนา 
จัดการเรียนรู๎ผําน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนําไป
ประยุกต๑ใช๎ในชีวิตได๎ 

   โรงเรียน สีกัน (วัฒนานันท๑อุปถัมภ๑)  ได๎จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็น
สําคัญโดยได๎วิเคราะห๑หลักสูตร แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุธศักราช 2551 
(ปรับปรุง พ .ศ. 2560 ) ตามมาตรฐานการเรียนรู๎ และ ตัวชี้วัดของหลัก สูตรให๎
สอดคล๎องกับวิสัยทัศน๑ของโรงเรียนและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  มีการ
จัดทําแผนการเรียนรู๎โดยผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง โดยใช๎กระบวนการ
เรียนรู๎แบบ Active Learning มาประยุกต๑ใช๎  ให๎นักเรียนมีสํวนรํวมในการดําเนิน
กิจกรรมท่ีเน๎นการปฏิบัติและสามารถนําไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตได๎ โดยให๎นักเรียน
จัดทําโครงงานตําง ๆ ซึ่งนักเรียนจะได๎เรียนรู๎ ครบวงจร ต้ังแตํการประชุมและการ
วางแผนในการทํางาน การแบํงหน๎าท่ีและความรับผิดชอบ การดําเนินงานและการ
ประเมินผลการทํางาน ตลอดจนนําผลการประเมินมาปรั บปรุงแก๎ไขการทํางานให๎
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายในรายวิชา IS 
(Independent Study) และจัดทํากิจกรรมตามโครงการตําง ๆ ของสถานศึกษา 

ใช๎ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
แหลํงเรียนรู๎ที่เอื้อตํอการ
เรียนรู๎ 

   โรงเรียน สีกัน (วัฒนานันท๑อุปถัม ภ๑) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน๎นใช๎
เทคโนโลยีแนวใหมํ ใช๎ห๎องปฏิบัติการของกลํุมสาระ ในการจัดกระบวนการเรียนรู๎ 
มีอุปกรณ๑และส่ือท่ีเกี่ยวข๎องกับรายวิชาตําง ๆ ผํานส่ือออนไลน๑  ระบบการส่ือสาร
สองทาง (Inter active) เทคโนโลยีการศึกษาผํานทางไกล DLIT และสถานศึกษามี
การสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนได๎ใช๎แหลํงเรียนรู๎ภายในและภายนอก 

มีการบริหารชั้นเรียน           
เชิงบวก 

   โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท๑อุปถัมภ๑) มีการสํงเสริมการบริหารจัดการช้ันเรียนโดย
เน๎นการมีปฏิสัมพันธ๑เชิงบวก จัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย สร๎างวินัยในช้ันเรียน สร๎าง
บรรยากาศในห๎องเรียน เสริมแรงทางบวก ให๎กับผ๎ูเรียน ตลอดจนเอื้ออํานวยความ
สะดวกให๎กับผ๎ูเรียน เพื่อให๎ผ๎ูเรียนเกิดการเรียนรู๎อยํางมีความสุข ผ๎ูเรียน มีแรงจูงใจ
ในการพัฒนาตนเองโดยใช๎กระบวนการทํางานเป็นทีม (เพื่อนชํวยเพื่อน ) เพื่อลด
ภาระและความตึงเครียดของผ๎ูเรียน  

ตรวจสอบและประเมิน 
ผ๎ูเรียนอยํางเป็นระบบ และนํา
ผลมาพัฒนาผ๎ูเรียน 

   โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท๑อุปถัมภ๑) มีการตรวจสอบและประเมินผลผ๎ูเรียนอยําง
เป็นระบบ มีการจัดทําเกณฑ๑ประเมินผลผ๎ูเรียน มีการศึกษาวิเคราะห๑ผ๎ูเรียนเป็น
รายบุคคล  มีเครื่องมือ วิธีการวัด ประเมินผลตามสภ าพจริง มีการให๎ข๎อมูล
ย๎อนกลับแกํผ๎ูเรียนและนําผลมาพัฒนาการจัดเรียนรู๎ให๎มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  
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ประเด็นพิจารณา กระบวนการพัฒนา 
มีการแลกเปล่ียนเรียนรู๎และ
ให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู๎ 

   โรงเรียน สีกัน (วัฒนานันท๑อุปถัมภ๑ ) สํงเสริมใ ห๎ครูแลกเปล่ียนเรียนรู๎ให๎ข๎อมูล
สะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ โดยมีการแลกเปล่ียน
ความรู๎รํวมกันภายในกลํุมสาระการเรียนรู๎ การแสดงบทบาทในชุมชนการเรียนรู๎
ทางวิชาชีพ (PLC) ด๎วยความสัมพันธ๑แบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน๑คุณคําเป้าหมาย
และภารกิจรํวมกั น เพื่อให๎เกิดวัฒนาธรรมในสถานศึกษา โดยนําความรู๎ทักษะ
ป๓ญหาท่ีเกิดจากการจัดการเรียนรู๎มาพัฒนานวัตกรรม วิจัยในช้ันเรียน              
การออกแบบหนํวยการเรียนรู๎ที่ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ท่ีสํงผลตํอคุณภาพผ๎ูเรียนและ
ดําเนินกิจกรรม โครงการอยํางหลากหลาย 

 
2. ผลการด าเนินงาน                                                                                                                                  

โดยภาพรวมโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท๑อุปถัมภ๑)  มีผลการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นสําคัญ ดังนี ้

ประเด็น
พิจารณา 

ผลการพัฒนา 

จัดการ
เรียนรู๎ผําน
กระบวนการ
คิดและ
ปฏิบัติจริง 
และสามารถ
นําไป
ประยุกต๑ใช๎
ในชีวิตได๎ 

   โรงเรียน สีกัน (วัฒนานันท๑อุปถัมภ๑ ) มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล๎องกับหลักสูตรแกนกลาง มี
หลักสูตรกลํุมสาระ มีแผนการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผ๎ูเรียนเป็นสําคัญ แล ะทักษะในศตวรรษที่ 21 มีการ
จัดการกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สํงผลให๎ผ๎ูเรียนสามารถแสวงหาความรู๎
ด๎วยตนเอง ลงมือปฏิบัติจริงมีคุณลักษณะใฝ่เรียนรู๎ มุํงมั่นทุมเทํในการทํางาน สามารถวิเคราะห๑ข๎อมูล
อยํางเป็นระบบ คิดสังเคราะห๑  อภิปราย แลกเปล่ี ยนความคิดเห็นอยํางมีเหตุผล มีทักษะในการ
แก๎ป๓ญหา สามารถนําไปใช๎ในชีวิตประจําวันได๎ เกิดนวัตกรรมท่ีหลากหลายเพื่อนําไปสํู Best Practice  
ของตนเอง และเป็นแนวทางการศึกษาตํอหรือประกอบอาชีพในอนาคต 

ใช๎ส่ือ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
แหลํงเรียนรู๎
ท่ีเอื้อตํอการ
เรียนรู๎ 

   ผ๎ูเรียนสามารถใช๎เทคโนโลยีในการส่ือสารอยํางเหมาะสม มีคุณธรรม และสามารถเก็บข๎อมูลได๎อยําง
เป็นระบบ สร๎างสรรค๑และพัฒนาคุณภาพชิ้นงาน ลดปริมาณและข๎อผิดพลาดของเอกสาร ผ๎ูเรียนมีสํวน
รํวมในการใช๎แหลํงเรียนรู๎ภายในและภายนอกอยํางมีคุณภาพ 

มีการบริหาร
ช้ันเรียนเชิง
บวก 

   ห๎องเรียนสะอาด มีบรรยากาศท่ีเอื้อตํอการเรียนรู๎ เป็นห๎องเรียนแหํงความสุข สํงผลให๎ผ๎ูเรียนมีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม เจตคติท่ีดีตํอการเรียนรู๎ มีสุนทรียะท่ีดี และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น  
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ตรวจสอบ
และประเมิน 
ผ๎ูเรียนอยําง
เป็นระบบ 
และนําผล
มาพัฒนา
ผ๎ูเรยีน 

   โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท๑อุปถัมภ๑) มีผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลรายบุคคล สํงผลให๎นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีสูงขึ้นตามคําเป้าหมาย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 

ประเด็นพิจารณา ผลการพัฒนา 
มีการแลกเปล่ียนเรียนรู๎และ
ให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู๎ 

   ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู๎เกิดเป็นนวัตกรรมการเรียนรู๎ วิจัยในช้ันเรียน สํงผล
ให๎ผ๎ูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้นตามคําเป้าหมายท่ีกําหนด 

 
3. จุดเด่น 

โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท๑อุปถัมภ๑) มีจุดเดํนในด๎านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็น
สําคัญ ดังนี้  

1. โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท๑อุปถัมภ๑)มีการจัดการศึกษาแบบ กลํุมการเรียนทวิภาคี สาขางานธุรกิจ

ค๎าปลีกร๎านสะดวกซื้อ  ให๎ผ๎ูเรียนเรียนรู๎ และปฏิบัติงานจริง ณ  สถานประกอบการร๎านค๎า SEVEN ELEVEN 

ในเขตดอนเมือง 

2. โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท๑อุปถัมภ๑) มีการจัดการศึกษาแบบแผนการเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลาย 

3. โรงเรียน สีกัน (วัฒนานันท๑อุปถัมภ๑ ) มีการวิเคราะห๑ผ๎ูเรียนเป็นรายบุคคล ผํานระบบดูแล

ชํวยเหลือนักเรียนจากครูประจําช้ัน และพัฒนาผ๎ูเรียน ด๎านสติป๓ญญา รํางกาย อารมณ๑ สั งคม ให๎ผ๎ูเรียน

เรียนรู๎อยํางมีความสุข 

4. ครูมีการใช๎ส่ือ เทคโนโลยี จัดทําวิจัยในช้ันเรียน พัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีความรู๎เต็มศักยภาพตนเอง 

5. ผ๎ูเรียนได๎เรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต๑ใช๎ใน

ชีวิตประจําวันได๎ 

 
4. จุดควรพัฒนา 
 โรงเรียนสีกนั (วัฒนานันท๑อุปถัมภ๑) มีจุดท่ีควรพัฒนาในด๎าน กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎น
ผ๎ูเรียนเป็นสําคัญ ดังนี้ 
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1. ครูผ๎ูสอนเป็นคุณครูรุํนใหมํจํานวนมาก ต๎องมีการพัฒนาครูให๎ความรู๎ ความสามารถในการ

จัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลายและพัฒนาผ๎ูเรียนในศตวรรษที่ 21 

2. ส่ือการเรียนการสอน ไมํเพียงพอตํอผ๎ูเรียน และแหลํงเรียนรู๎ภายในสถานศึกษาตามจุดตําง ๆ ยัง

ไมํเป็นป๓จจุบัน 

 3. ครูต๎องมีการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย และให๎ข๎อมูลย๎อนกลับแกํผ๎ูเรียน นําไปพัฒนา

ตนเองได๎อยํางตํอเนื่อง 

 
 
5. แนวทางการพัฒนา 

โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท๑อุปถัมภ๑) วางแผนพัฒนาในด๎านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎น
ผ๎ูเรียนเป็นสําคัญ ดังนี้ 
 1. สํงเสริม สนับสนุนให๎ครูพัฒนาตนเอง ให๎มีความรู๎ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนท่ี
หลากหลาย และสร๎างส่ือนวัตกรรมในการพัฒนาผ๎ูเรียน 

 2. สถานศึกษาจัดหาส่ือ เทคโนโลยี ให๎นําไปพัฒนาผ๎ูเรียน และให๎ปรับปรุงซํอมแซมแหลํงเรียนรู๎
ตําง ๆ ให๎ทันสมัยเป็นป๓จจุบัน 

3. สํงเสริมให๎ครูจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย และใช๎มาตรการประกันคะแนนให๎กับผ๎ูเรียน 
แจ๎งให๎ผ๎ูเรียนทราบผล ผ๎ูเรียนจะได๎นําไปพัฒนาตนเอง   
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
 

 โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท๑อุปถัมภ๑) ด าเนินงานโดยคํานึงถึงเป้าหมายหลักขององค๑กร ภายใต๎ระบบ
บริหารจัดการท่ีมีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล ตามคํานิยมการทํางานของโรงเรียน “SEEKAN Model“ โดย
ดําเนินการบริหารงานเป็น 4 ฝ่าย 8 กลํุมงาน ตามแผนภูมิบริหารโรงเรียนสีกันวัฒนานันท๑อุปถัมภ๑) ดังนี้ 
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 และจากข๎อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค๑การมหาชน ) ด๎านผลการจัดการศึกษา  ซึ่งเสนอให๎ ผ๎ูเรียนควรได๎รับก าร
พัฒนาให๎มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยสถานศึกษาและคณะครูรํวมกันวิเคราะห๑ผ๎ูเรียนเป็นรายบุคคล  
จัดกลํุมผ๎ูเรียนตามสภาพป๓ญหา  ดําเนินการสอนซํอมเสริมอยํางเป็นระบบ  ทําการทดสอบเป็นระยะเพื่อให๎
ทราบถึงพัฒนาการของผ๎ูเรียนรายบุคคล หรือรํวมกันวิเคราะห๑ข๎อสอบ  นํามาตรฐานการเรียนรู๎จากรายงาน
ผลการสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหํงชาติมาวิเคราะห๑  ออกแบบการจัดการเรียนรู๎ให๎เหมาะกับ
ผ๎ูเรียน  วัดและประเมินผลผ๎ูเรียนให๎สอดคล๎องกับมาตรฐานการเรียนรู๎  สร๎างระบบนิเทศภายในท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพื่อแก๎ป๓ญหาการเรียนการสอน  นํากระบวนการวิจัย มาพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนอยํางตํอเนื่อง  
และโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท๑อุปถัมภ๑ ) จึงได๎กําหนดเป้าหมายท่ีสาคัญในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให๎ผลการสอบระดับชาติของทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎สูงกวําคําเฉล่ียระดับประเทศ  ดังนั้นโรงเรียนสีกัน
(วัฒนานันท๑อุปถัมภ๑) จึงได๎จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2562 ภายใต๎กลยุทธ๑  6 กลยุทธ๑  จํานวน 
10 โครงการ ดังนี้ 

กลยุทธ ์ โครงการ 
1. พัฒนานักเรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐานและหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียงสํูคุณภาพระดับมาตรฐานสากล  

1. สํงเสริมและพัฒนาคุณภาพทางวิชาการสํูมาตรฐานสากล  
2. สํงเสริมและพัฒนาความก๎าวหน๎าทางการเรียนของ
นักเรียน  

2. สํงเสริมนักเรียนให๎มีพัฒนาการและทักษะ ใน
ศตวรรษที ่21 อยํางมีคุณภาพและเหมาะสมตามวัย  

3. สํงเสริมพัฒนาศักยภาพผ๎ูเรียนสํูคุณภาพและความเป็น
เลิศ  
4. สํงเสริมพัฒนาทักษะผ๎ูเรียนในศตวรรษที่ 21 สํูการ
ประกอบอาชีพในอนาคต  

3. สํงเสริมให๎นักเรียนดําเนินชีวิตตามศาสตร๑
พระราชา มีคุณธรรมจริยธรรม มีความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย รับผิดชอบตํอสังคมและส่ิงแวดล๎อม  

5. ความรู๎คํูคุณธรรม ตามแนววิถีพุทธจิตอาสา สํู
คุณลักษณะอันพึงประสงค๑และคํานิยมไทย  
6. สํงเสริมภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นวิถีไทย(ความเป็นไทย) ศาสตร๑
พระราชาและศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตผ๎ูเรียน  
7. ส่ิงแวดล๎อมศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  

4. สํงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให๎ 8. สํงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสํูความ
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มีสมรรถนะและความเช่ียวชาญ ทางวิชาชีพ มี
วัฒนธรรมการทางานท่ีมุํงเน๎นคุณภาพและความ
เป็นเลิศ  

เช่ียวชาญทางวิชาชีพ  

5. มีการบริหารจัดการศึกษาแบบมีสํวนรํวม เน๎น
การทางานแบบบูรณาการ มีเครือขําย การบริหาร
จัดการ กระจายอานาจและ ความรับผิดชอบ สํูกลํุม
บริหารและกลํุมสาระการเรียนรู๎  

9. สํงเสริมพฒันาการบริหารจัดการศึกษาแบบมีสํวนรํวม  

 

กลยุทธ ์ โครงการ 
6. มีการพัฒนานวัตกรรม ระบบข๎อมูลสารสนเทศ 
และงานวิจัยเพื่อการบริหารจัดการศึกษา อยํางมี
ประสิทธิภาพ  

10. พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา  

  
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
 1. สํงเสริมการพัฒนาตนเองของครูผ๎ูสอน ในการบริหารจัดการช้ันเรียน และกระบวนการเรียนการ
สอน เพื่อพัฒนาผ๎ูเรียนในด๎านการคิด  

2. สํงเสริมโครงการ/กิจกรรม ท้ังภายในและภายนอก เพื่อปลูกฝ๓งคุณลักษณะ และคํานิยมท่ีพึง
ประสงค๑แกํผ๎ูเรียน 

 

ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ  
 1. วางแผนดําเนินการประกันคะแนน เพื่อชํวยลดจํานวนนักเรียนท่ีติด 0 และ มส . และดําเนินการ
แก๎ไขผลการเรียนจํานวน 2 ครั้ง/ภาคเรียน เพื่อลดจํานวนนักเรียนท่ีมีโอกาสไมํจบการศึกษาพร๎อมเพื่อน 
 2. ดําเนินการจัดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ และสมรรถนะทางวิชาชีพให๎กับครูบรรจุใหมํ 
 3. จัดทําคํูมือการเบิกจํายตามระเบียบราชการ และจัดการอบรมให๎ความรู๎แกํครูที่ต๎องดําเนินการ
ทําชุดเบิกจําย 
 4. ดําเนินการกําจัดและป้องกันการเพิ่มจํานวนปลวก เพื่อลดความเสียหายท่ีจะเกิดกับอาคารและ
ส่ิงปลูกสร๎าง รวมท้ังระดมทุนเพื่อใช๎ในการซํอมบํารุงอาคารที่เกิดความเสียหาย 
 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 1. สํงเสริม สนับสนุนให๎ครูพัฒนาตนเอง ให๎มีความรู๎ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนท่ี
หลากหลาย และสร๎างส่ือนวัตกรรมในการพัฒนาผ๎ูเรียน 

 2. สถานศึกษาจัดหาส่ือ เทคโนโลยี ให๎นําไปพัฒนาผ๎ูเรียน และให๎ปรับปรุงซํอมแซมแหลํงเรียนรู๎
ตําง ๆ ให๎ทันสมัยเป็นป๓จจุบัน 
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3. สํงเสริมให๎ครูจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย และใช๎มาตรการประกันคะแนนให๎กับผ๎ูเรียน 
แจ๎งให๎ผ๎ูเรียนทราบผล ผ๎ูเรียนจะได๎นําไปพัฒนาตนเอง   

 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 การอบรม หรือประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือวิทยากร เพื่อให๎ความรู๎ ดังนี้ 

1. แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎วิชาวิทยาการคํานวณ  หุํนยนต๑ และโปรแกรมคอมพิวเตอร๑ 
 2. การทําวิจัยในช้ันเรียน และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู๎ ให๎มีความสอดคล๎องกับทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 และการจัดการเรียนรู๎ออนไลน๑ 

การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

ชื่อผลงาน กิจกรรม “Time For Change” เวลาในการเปล่ียนแปลง 
ผู้เสนอผลงาน งานวินัยและพฤติกรรมนักเรียน งานกิจการนักเรียน กลํุมบริหารงานบุคคล  
สถานศึกษา โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท๑อุปถัมภ๑) 
สังกัด  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ความเป็นมาและความส าคัญ 

โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท๑อุปถัมภ๑) เป็นโรงเรียนขนาดใหญํ เปิดสอนต้ังแตํระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
๑ ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ โดยมีนักเรียนจํานวน ๑,๘๗๕ คน  ซึ่งนักเรียนของโรงเรียนมีพื้นฐานครอบครัว
และพฤติกรรมท่ีแตกตํางกัน  ดังนั้นโรงเรียนจึงมีกระบวนการในการดูแลเพื่อให๎นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค๑ แตํด๎วยนักเรียนมีจํานวนมาก สํงผลให๎นักเ รียนบางคนมีพฤติกรรมท่ีไมํพึ งประสงค๑  ซึ่งจากข๎อมูล
ต้ังแตํปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ พบวํา นักเรียนท่ี มีพฤติกรรมท่ีไมํพึงประสงค๑  มีจํานวนประมาณ ร๎อย
ละ ๒ – ๔ ของนักเรียนท้ังหมด 

งานวินัยและพฤติกรรมนักเรียน งานกิจการนักเรียน กลํุมบริหารงานบุคคล  ได๎พัฒนาและสร๎าง
กิจกรรม “Time For Change” เวลาในการเปล่ียนแปลง  โดยเริ่ม ดําเนินการมาต้ังแตํปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
จนมาถึงปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได๎รับการตํอยอดโดยให๎มีการแก๎ไข ปรับปรุง พัฒนาในการดําเนินกิจกรรม ท่ี
สามารถแก๎ป๓ญหา พฤติกรรมนักเรียนท่ีไมํพึงประสงค๑ เป็นกิจกรรมท่ีมุํงเสริมสร๎ างระเบียบวินัย ให๎เกิดแกํ
นักเรียน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติตนในชีวิตประจําวั นได๎อยํางตํอเนื่องและสม่ําเสมอ จนได๎รับคําชมเชย
จากผ๎ูปกครอง ชุมชน โรงเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ  และได๎นําเสนอเป็นผลการปฏิบัติงานของ งานวินัยและ
พฤติกรรมนักเรียนท่ีเป็นเลิศ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ และมีการพัฒนาตํอยอดการดําเนินกิจกรรมตํอไป  

ดังนั้น กลํุมงานกิจการนักเรียน ได๎เล็งเห็นความสําคัญของพฤติกรรมท่ีพึงประสงค๑ของนักเรียน จึงมี
กิจกรรมเสริมสร๎างความมีระเบียบวินัย มารยาท และการแตํงกายใหเ๎กิดแกํนักเรียน พร๎อมท้ังวางแผน  และ
หาทางแก๎ไขป๓ญหาพฤติกรรมของนักเรียนกลํุมท่ีไมํพึงประสงค๑ โดยใช๎กิจกรรม “Time For Change” เวลา
ในการเปล่ียนแปลง เพื่อพัฒนาให๎นักเรียนมีอัตลักษณ๑สอดคล๎องกับอัตลักษณ๑  ลูกสีกันฯ ท่ีวํา “สะอาด เป็น
ระเบียบ เรียบร๎อย ทุกวัน”  
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วัตถุประสงค์                                                                                                                                   
          ๑. เพื่อแก๎ป๓ญหาพฤติกรรมท่ีไมํพึงประสงค๑ของนักเรียน โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท๑อุปถัมภ๑) 
          ๒. เพื่อเสริมสร๎างความมีระเบียบวินัยให๎เกิดแกํนักเรียน ทุกคน  และนํา ไปสํูการปฏิบัติ  ท่ีตํอเนื่อง        
ในชีวิตประจําวัน 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายการด าเนินงาน 
          เป้าหมายเชิงปริมาณ 
            ๑. นักเรียนโรงเรียน สีกัน (วัฒนานันท๑อุปถัมภ๑ ) ทุกคนได๎รับการสํงเสริมและพัฒนา
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค๑  
 

          เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
            ๑. นักเรียนโรงเรียน สีกัน(วัฒนานันท๑อุป ถัมภ๑) ร๎อยละ ๙๐ มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค๑อยูํ
ระดับดีเย่ียม 
       ๒. นักเรียนโรงเรียน สีกัน (วัฒนานันท๑อุปถัมภ๑ ) ร๎อยละ ๙๐ สามาร ถปฏิบัติตนเป็นผ๎ูมี
ระเบียบวินัยในชีวิตประจําวันอยูํในระดับดีเย่ียม 
 
หลักหรือแนวคิดทฤษฎี / รูปแบบหรือโมเดล : นวัตกรรม   
กระบวนการปฏิบัติงาน 
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งานวินัยและพฤติกรรมนักเรียน โรงเรียน สีกัน (วัฒนานันท๑อุปถัมภ๑ ) ได๎นํากระบวนการ “วงจร
คุณภาพ” หรือ  P - D - C – A  มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
            ๑.  ประชุมคณะกรรมการงานวินัยและพฤติกรรมนักเรียน  โดยนําประเด็นป๓ญหาของนักเรียน
โรงเรียน สีกัน (วัฒนานันท๑อุปถัมภ๑ ) มาพิจารณา เพื่อสรุปประเด็นป๓ญหาและหาทางแก๎ไขป๓ญหา  และ
ดําเนินการจัดทําโครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียน เพื่อเสนอประเด็นป๓ญหาและวิธีแก๎ไขป๓ญหาตํอ
ผ๎ูบริหารสถานศึกษา  โดยประชุมช้ีแจง ปรึกษาหารือเกี่ ยวกับประเด็นป๓ญหาท่ีเกิดขึ้น และรํวมกันวาง
แผนการดํา เนินงานเพื่อหาทางแก๎ป๓ญหา ผํานกิจกรรม “Time For Change” เวลาในการเปล่ียนแปลง                       
โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม เพื่อนําสํูการปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม (P) 
          ๒.  ผ๎ูบริหารสถานศึกษา แตํงต้ัง ครูและบุคลากรเป็นคณะทํางาน  กิจกรรม “Time For Change” 
เวลาในการเปล่ียนแปลง โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียน (D)  
          ๓.  หัวหน๎าระดับและครูที่ปรึกษา แจ๎งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรม “Time For Change” เวลาใน
การเปล่ียนแปลง โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียน ให๎แกํนักเรียนในช้ันเรียนของตนเองทราบ   (D)                  
          ๔.  งานวินัยและพฤติกรรมนักเรียน  อบรมนักเรียนชํวงเช๎าบริเวณทางเข๎าประตูโรงเรียน (D) 
          ๕.  ครูทุกคนตรวจสอบการแตํงกายและพฤติกรรมของนักเรียน (D) 
          ๖.  นักเรียนทุกคน ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของ  กิจกรรม “Time For Change” เวลาในการ
เปล่ียนแปลง โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียน (D)  
          ๗.  คณะกรรมการวินัยและพฤติกรรมนักเรียน ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินงาน  ดังนี้ (D) 
                    ๗.๑  หักคะแนนสําหรับนักเรียนท่ีมาโรงเรียนสาย โดยปฏิบัติ ดังนี้ 

- ครั้งท่ี ๑ วํากลําวตักเตือน 
- ครั้งท่ี ๒ วํากลําวตักเตือน 
- ครั้งท่ี ๓ โทรแจ๎งผ๎ูปกครองรับทราบพฤติกรรม 
- ครั้งท่ี ๔ เชิญผ๎ูปกครองพบหัวหน๎างานวินัยและพฤติกรรมนักเรียนเพื่อหา

วิธีแก๎ไข 
- ครั้งท่ี ๕ เชิญผ๎ูปกครองพบรองผ๎ูอํานวยการกลํุมบริหารงานบุคคลเพื่อหา

วิธีแก๎ไข 
                  ๗.๒  ตรวจบุคลิกภาพประจําเดือนทุกเดือน  
                    ๗.๓  ออกสํุมตรวจพื้นท่ีเส่ียง หรือพื้นท่ีท่ีได๎รับการแจ๎งจากชุมชน 
          ๗.๔  นักเรียนท่ีโดนหักคะแนน นั่งสมาธิในตอนเย็นเพื่อล๎างคะแนนพฤติกรรมท่ีโดนตัด 

๘.  คณะกรรมการงานวินัยและพฤติกรรมนักเรียน ตรวจสอบ และติดตามดูนักเรียนท่ีมีพฤติกรรม
ไมํพึงประสงค๑ และท่ีล๎างคะแนนพฤติกรรมยังไมํหมดส้ิน ดําเนิน กิจกรรม “Time For Change” เวลาใน
การเปล่ียนแปลง  และติดตามดูวํานักเรียนมีพฤติกรรมเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึ้นอยํางไรบ๎าง โดยการ
สอบถามจากหัวหน๎าห๎อง ครูที่ปรึกษา และสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเอง (C) 
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๙.  งานวินัยและพฤติกรรมนักเรียน สรุป โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียน กิจกรรม “Time 
For Change” เวลาในการเปล่ียนแปลง โดยเป็นไปตามแผนท่ีวางไว๎ นักเรียนสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ได๎และมีพฤติกรรมท่ีดีขึ้น มีระเบียบวินัย พ ร๎อมข้ึนไปในระดับช้ันท่ีสูงขึ้นและมีพฤติกรรมท่ีดีตํอไป โดย
สามารถลดคําใช๎จํายในการจ๎างวิทยากร เพราะใช๎ครูเป็นวิทยากรด๎านวินัยและพฤติกรรมนักเรียน และแก๎ไข
พฤติกรรมท่ีไมํพึงประสงค๑ของนักเรียน โดยการพัฒนาโรงเรียนเพื่อปลูกฝ๓งให๎รักโรงเรียนและมีจิตอาสา (A) 

 
กระบวนการปฏิบัติงานข๎างต๎น สามารถสรุปเป็นแผนภาพได๎ดังนี้ 
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ผลการปฏิบัติงาน 
งานวินัยและพฤติกรรมนักเรียน งานกิจการนักเรียน กลํุมบริหารงานบุคคล  ได๎ดําเนินกิจกรรม 

“Time For Change” เวลาในการเปล่ียนแปลงกิจกรรม  โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียน โดยจัด
กิจกรรมนี้ขึ้ นเนื่องจาก โรงเรียน สีกัน (วัฒนานันท๑อุปถัมภ๑ ) ต๎องการให๎นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค๑ 
เหมาะสมกับอัตลักษณ๑ลูกสีกันฯ ท่ีวํา “สะอาด เป็นระเบียบ เรียบร๎อย ทุกวัน ” และเป็นท่ีชมเชยของคนใน
ชุมชุนรอบข๎างโรงเรียน  จึงดําเนิน กิจกรรม “Time For Change” เวลาในการเปล่ียนแ ปลงกิจกรรม 
โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียนซึ่งได๎มีการกําหนดรูปแบบหรือโมเดล : นวัตกรรม เพื่อนํามาใช๎เป็น
กระบวนการในการแก๎ป๓ญหาดังกลําว   
           ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค๑มากกวําร๎อยละ 90 บรรลุตามเป้าหมายท่ี
กําหนด จึงสามารถสรุปผลการดําเนินงานได๎ดังนี้ 

๑. นักเรียนโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท๑อุปถัมภ๑) มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค๑ ในระดับดีเย่ียม 
๒. นักเรียนโรงเรียน สีกัน (วัฒนานันท๑อุปถัมภ๑ ) สามารถปฏิบัติตนเป็นผ๎ูมีระเบียบวินัย ใน

ชีวิตประจําวันได๎ในระดับดีเย่ียม 
๓. นักเรียนโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท๑อุปถัมภ๑) สามารถดํารงชีวิตอยูํในสังคมและเป็นสํวนหนึ่งของ

การพัฒนาสังคมให๎ดียิ่งขึ้น และได๎รับการชมเชยจากผ๎ูปกครอง ชุมชน โรงเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ เรื่อง
ความมีระเบียบวินัย 
 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ 
 ๑. ป๓จจัยภายใน 
  - งานวินัยและพฤติกรรมนักเรียน งานกิจกา รนักเรียน กลํุมบริหารงานบุคคล  ดําเนินการ
ประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินกิจกรรมตําง ๆ เป็นระยะ และได๎รับความรํวมมือจากครูและบุคลากรใน
การดําเนินกิจกรรม 
  - งานวินัยและพฤติกรรมนักเรียน งานกิจการนักเรียน กลํุมบริหารงานบุคคล  ดําเนินการ
เพิ่มชํองทางประสานงานกับผ๎ูปกครองและครูที่ปรึกษาแบบออนไลน๑ ผํานแอพพลิเคช่ัน MISschool เพื่อสํง
ข๎อมูลตําง ๆ ของโรงเรียน การเข๎าเรียน และพฤติกรรมตําง ๆ ของนักเรียน 

     
                                 สําหรับนักเรียน    สําหรับผ๎ูปกครอง      สําหรับครู  
 

  - งานอาคารและสถานท่ี กลํุมบริหารง านท่ัวไปได๎ดําเนินการติดต้ังกล๎องวงจรปิดจํานวน 
๓๖ตําแหนํง ตามพื้นท่ีตําง ๆ ของโรงเรียน ทําให๎สามารถติดตาม และดูแล  เพื่อแก๎ไขพฤติกรรมท่ีไมํถึง
ประสงค๑ตําง ๆ ของนักเรียน 
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  - ครูและบุคลากรรํวมกันดูแลพฤติกรรม  และระเบียบวินัยตําง ๆ ของนักเรียน โดยเริ่ม
ต้ังแตํนักเรียนเข๎าสํูโรงเรียน จนกระท่ังนักเรียนหลับบ๎านหลังเลิกเรียน รวมท้ังตรวจบุคลิกภาพเป็นประจํา
ทุกเดือน และดําเนินการแก๎ไขบุคลิกภาพอยํางสม่ําเสมอ 
 

 ๒. ป๓จจัยภานนอก 
  - ผ๎ูปกครองให๎ความรํวมมือในการดูแล สํงเสริมพฤติกรรมตําง ๆ ของนักเรียน  และ
สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของทางโรงเรียน 
  - ชุมชนโดยรอบโรงเรียนให๎ความรํวมมือในการให๎ข๎อมูล และสะท๎อนพฤติกรรมของ
นักเรียน เมื่ออยูํภายนอกโรงเรียน เพื่อให๎โรงเรียนนําไปวางแผนสํงเสริม และพัฒนาพฤติกรรมท่ีพึงประสงค๑
ของนักเรียนตํอไป 
 
บทเรียนที่ได้รับ 

กิจกรรม “Time For Change” เวลาในการเปล่ียนแปลง โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียน ได๎
ผํานการวางแผน และดําเนินกิจกรรมมาต้ังแตํปีการศึกษา ๒๕๖๐ จนถึงปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อดําเนินการ
เสริมสร๎างระเบียบวินัยให๎แกํนักเรียน และแก๎ป๓ญหาพฤติกรรมท่ีไมํพึงประสงค๑ของนักเรียน ผํานการประชุม
วางแผนเพื่อกําหนดกิจกรรมยํอยและกระบวนการดําเนินงาน โดยได๎รับความรํวมมือจากครู ผ๎ูปกครอง และ
ชุมชนโดยรอบโรงเรียน 

ผลจากการดําเนิน กิจกรรม “Time For Change” เวลาในการเปล่ียนแปลง โครงการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมนักเรียน  ทําให๎นักเรียน  ได๎รั บการชมเชยจากผ๎ู ปกครอ ง ชมชน  โรงเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ  
นอกจากนี้ยังได๎รับความพึงพอใจในการดําเนินงานตามรูปแบบหรือโมเดลท่ี กลํุมงานกิจการนักเรียน งาน
วินัยและพฤติกรรมนักเรียน โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท๑อุปถัมภ๑)ได๎สร๎างขึ้น สํงผลให๎โรงเรียนมีช่ือเสียง  ได๎รับ
การชมเชยจนเป็นท่ียอมรับแกํบุคคลภายนอก ซึ่งปรากฏหลักฐานการปฏิบัติกิจกรรมดังนี้   
   ๑.  โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียน   
           ๒.  คําส่ังแตํงต้ังคณะกรรมการงานวินัยและพฤติกรรมนักเรียน  

๓.  คําส่ังแตํงต้ังคณะทํางาน กิจกรรม นั่งสมาธิเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม  
๔.   แฟ้มบันทึกคะแนนพฤติกรรมของนักเรียน 
๕.   แฟ้มบันทึกการมาสายของนักเรียน 
๖.   แฟ้มบันทึกการรายงานพฤติกรรมของนักเรียน 
๗.   เลํมรายงานสรุปโครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียน   

           ๘.  คําส่ังแตํงต้ังคณะทํางาน กิจกรรม “Time For Change” เวลาในการเปล่ียนแปลง 
           ๙.  แบบประเมินความพึงพอใจในการดําเนินกิจกรรม  
           ๑๐. ภาพกิจกรรมการดําเนินงาน  
           ๑๑. เกียรติบัตรพนักงานเจ๎าหน๎าท่ีสํงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ดีเดํน 
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แนวทางการพัฒนา 
          จากการประชุมหลังเสร็จส้ินการ ดําเนิน งานกิจกรรม “Time For Change” เวลาในการ
เปล่ียนแปลง โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียน ได๎ศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนากิจกรรม  โดยมีรายละเอียด
ดังนี้  

๑.  ในสัปดาห๑แรกของการเปิดภาคเรียน  นักเรียนยังมีพฤติกรรมท่ีไมํพึงประสงค๑ เนื่องจาก
นักเรียนยังไมํทราบแนวปฏิบัติ  งานวินัยและพฤติกรรมนักเรียนได๎ประชุมเพื่อช้ีแจงครูที่ปรึกษาให๎ทรา บถึง
แนวทางการปฏิบัติท่ีชัดเจน และแจ๎งให๎นักเรียนทุกคนรับทราบ เพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีถูกต๎องมากขึ้น 

๒.  กิจกรรม “Time For Change” เวลาในการเปล่ียนแปลง  ได๎จัดกิจกรรมขึ้นโดยมีนักเรียน
หลากหลายระดับช้ัน  จึงทําให๎การรํวมกิจกรรมกลํุมของนักเรียนยังขาดความเป็นผ๎ูนําและไมํกล๎าแสดงออก
ท้ังความคิกและพฤติกรรม  จึงควรปรับเปล่ียนรูปแบบโดยการแทรกกิจกรรมสันทนาการ เพื่อให๎นักเรียน
กล๎าแสดงออกมากขึ้น และให๎รุํนพี่เป็นผ๎ูนําในการทํากิจกรรม 
 

ภาพการท างานตามกระบวนการ  P – D – C – A 
๑. การประชุมเพื่อวางแผนการดําเนินงานและติดตามผลการดําเนินงาน 

  
 
  
 
  
 
  
 

๒. การสํงเสริมพฤติกรรมท่ีพึงประสงค๑ในระหวํางวัน โดยเริ่มต้ังแตํนักเรียนเข๎าสํูโรงเรียน 
จนกระท่ังนักเรียนกลับบ๎านหลังเลิกเรียน 
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๓. การปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีไมํพึงประสงค๑โดยใช๎การนั่งสมาธิ 
 
 
 
 
 
 
 

๔. การประสานความรํว มกับผ๎ูปกครอง และชุมชนเพื่อรํวมกันดูแล สํงเสริม และปรับเปล่ียน
พฤติกรรมนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕. กิจกรรมคําย “Time For Change” เวลาในการเปล่ียนแปลง  เพื่อปรับทัศนคติและพฤติกรรม         
ท่ีไมํพึงประสงค๑ของนักเรียน 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปีโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท๑อุปถัมภ๑)           หน๎า 55 

 

 
 

 
ผลงานนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2562 

ท่ี ชื่อนักเรียน 
ระดับการ
แข่งขัน 

รางวัล หน่วยงานที่จัด 

1 นายวรนนท๑  เล้ียงสมบูรณ๑ ประเทศ 
สอบผํานการทดสอบเคมี

ระดับชาติ Year Level 12 
ระดับ High Distinction 

Australian 
National 

Chemistry Quiz 

2 

นายชนะชัย  
นายสรายุ  
นายจิรัฏิ   
นายวิทวัส   
นางสาวสุรีรัตน๑  
นายธันยบูรณ๑  
นางสาวปิยะดา  
นางสาวอารียา  

กรีวุฒ ิ
อิ่มกํานัน 
แดงขาว 
จันทร๑ฉาย 
เอี่ยมทอง 
อาภรณ๑รัตน๑ 
ชมช่ืน 
ใจไส 

ประเทศ 

สอบผํานการทดสอบเคมี
ระดับชาติ Year Level 12 

ระดับ Distinction 

Australian 
National 

Chemistry Quiz 

3 

นายณัฐดนัย  
นางสาวชฎาวรรณ   
นางสาวพรธวัล  
นายไตรภพ  
นายปิยวัฒน๑  
นายปิยะพันธุ๑  
นางสาวพิมพ๑ชนก   
นายพลวัฒน๑    
นายภูวดล  
นางสาวพิชชาภรณ๑   
นางสาวณัฐกานต๑   
นางสาวฌญาณิณท๑  
นางสาวลลนา 
นางสาวนันทัชพร 

เอี่ยมทองแดง 

เสือศิริ 
ช๎างทอง  
อักษรไชย 

พงษ๑ปรีชา 

กล่ินไกล  
ทวีชีพ 

องคะเมลืองเมทนี 
คงอยูํ 
ทองใบ 

ไกรณรงค๑ 
ซาบัว 

ปวนสุรินทร๑ 
นัยศิริ 

ประเทศ 

สอบผํานการทดสอบเคมี
ระดับชาติYear Level 12 

ระดับ Credit 

Australian 
National 

Chemistry Quiz 

4 
นายชยางกูร  
นางสาวนุชนาฎ  

บัวแสง 
สุริยันต๑ 

ประเทศ 
สอบผํานการทดสอบเคมี

ระดับชาติ Year Level 11 
Australian 
National 
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ระดับ Distinction Chemistry Quiz 
 
 
 
 

ท่ี ชื่อนักเรียน 
ระดับการ
แข่งขัน 

รางวัล หน่วยงานที่จัด 

5 

นายปฏิวัติ  
นางสาวณิชา  
นางสาวชญาดา  
นางสาวสวรินทร๑  
นางสาวอังเกตุ  
นายคชา   
นายคมสันต๑  
นายวัชรพงศ๑  
นางสาววิภารัตน๑  
นายเมธาสิทธิ์  
นางสาวอัจฉรียา  
นางสาวศศิกานต๑  
นางสาวชฎาพร  
นางสาวอิชญ๑ญาดา   

จุรัมย๑ 
พรมรักษ๑ 
ศรีชาย 
ศรีบุญมา 
อินนอก 
ตลับทอง 
ก๐าป๓ญญา 
ทองหมูํ 
ชมพูจันทร๑ 
จิรสุทธิสันติ 
แก๎ววงษา 
สารเสวก 
สุขเจริญ 
พวงเงิน 

ประเทศ 

สอบผํานการทดสอบเคมี
ระดับชาติ Year Level 11 

ระดับ Credit 

Australian 
National 

Chemistry Quiz 

6 

เด็กหญิงสารินท๑   
เด็กหญิงเยาวพา   
เด็กหญิงวรรณภา   

สุทธสนธิ์ 
สานุจิตร 
สวัสด์ิชัย 

ระดับชาติ 
เหรียญเงิน การแขํงขันแกะสลัก

ผักและผลไม๎ ม.1 – ม.3 
สพฐ. 

7 

วงดนตรีประกวดขับขานประสานเสียง 
โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท๑อุปถัมภ๑) ระดับชาติ 

รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรม
การประกวดขับขานประสานเสียง 

ม.4 - ม.6 
สพฐ. 

8 

นางสาวพิชชาภรณ๑ 
นางสาวปิยะฉัตร 
นางสาววรินธรลดา 

ทองใบ 
นาชัยดี 
ปิ่นเจริญ 

ภาคกลาง 
รางวัลเหรียญเงิน การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร๑ สาขา
วิทยาศาสตร๑ชีวภาพ ม.ปลาย 

อพวช. 

9 

นางสาวจิรพรรณ   
นางสาวณัฐกานต๑   
นายปรเมษฐ๑   

รักษธรรม 

ไกรณรงค๑ 
ไทยบัณฑิต 

จังหวัด รองชนะเลิศอันดับ 2 
การประกวดนวัตกรรม 

ด๎านวิศวกรรม ชิงถ๎วยรางวัลผ๎ูวํา
ราชการจังหวัดปทุมธานี 

มหาวิทยาลัย
ปทุมธานี 

10 
นายธันยบูรณ๑  
นายปรเมษฐ๑   

อาภรณ๑รัตน๑ 
ไทยบัณฑิตย๑ 

- 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  

ตอบป๓ญหาธรรมะ 
วัดเวฬุวนาราม 
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ท่ี ชื่อนักเรียน 
ระดับการ
แข่งขัน 

รางวัล หน่วยงานที่จัด 

11 

เด็กชายณัฐนันท๑ 
นายจิรัฏิ    
เด็กชายนพดล 
เด็กชายภาวี 
นายศิริพงษ๑     
นายศักดิพัฒน๑ 
นายปฐมรัตน๑ 
เด็กหญิงเบญญาภา 
นางสาวณัฐชานันท๑ 

เดชเพชร 
แดงขาว 
ศักดิ์ไชย 
เจริญสุข 
มรเวก 
ภูํนคร 
แตรชัย 
ทรรพกาญจน๑ 
วงศ๑ประเสริฐ 

- 
รางวัลชนะเลิศ 

ดนตรีต๎านยาเสพติด 
โรงเรียน 

เศรษฐบุตรบําเพ็ญ 

12 น.ส.พัชรกาญจน๑ ต้ังพลังกุล 
เขตพื้นท่ี
การศึกษา 

รองชนะเลิศอันดับ 1 แขํงเขียน
ตามคําบอกภาษาญี่ปุ่น ศูนย๑เครือขําย

พัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาญี่ปุ่น 

สพม.2 

13 น.ส.สุพรรษา กาละพันธุ๑ 
เขตพื้นท่ี
การศึกษา 

รางวัลชมเชย แขํงขันอํานออก
เสียงภาษาญี่ปุ่น 

14 นายธีรภัทร๑ สนองบุญ 
เขตพื้นท่ี
การศึกษา 

รางวัลชมเชย แขํงขันพูดสุนทร
พจน๑ภาษาญี่ปุ่น 

15 
น.ส.ภัคจิรา 
น.ส.ปาลิตา 

พาลารัตน๑ 
หวังเจริญ 

เขตพื้นท่ี
การศึกษา 

เหรียญทอง การสร๎างคําศัพท๑
และเรียงประโยค 

ศูนย๑เครือขําย
พัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาฝรั่งเศส 

สพม.2 

16 
นายชินพัฒน๑ 
น.ส.ณัฐณิชา 

โพธิ์ทอง 
ไตรสุทันธ๑ 

เขตพื้นท่ี
การศึกษา 

เหรียญเงิน การแขํงขันตอบ
ป๓ญหาความรู๎ท่ัวไป เกี่ยวกับ

ประเทศฝรั่งเศส 

17 
น.ส.ชญาดา 
น.ส.วรรณรัตถ 

สมศรี 
พรหโมบล 

เขตพื้นท่ี
การศึกษา 

เหรียญทองแดง การแขํงขัน
วาดภาพจากเรื่องท่ีอําน 

18 เด็กหญิงมนต์ลดา   กาฬสินธุ์ 
เขตพื้นท่ี
การศึกษา 

เหรียญทอง การแขํงขัน
เรียงความ โครงการรักษ๑ไทย  
โรงเรียนลาดปลาเค๎าพิทยาคม 

สพม.2 

19 เด็กหญิงสวรรค์วาด     แพงไธสง 
เขตพื้นท่ี
การศึกษา 

เหรียญเงิน การแขํงขันคัด
ลายมือส่ือ โครงการรักษ๑ไทย  
โรงเรียนลาดปลาเค๎าพิทยาคม 

สพม.2 

20 นางสาวชญาดา    ผูกโพธิ์ เขตพื้นท่ี เหรียญทองแดง การแขํงขันคัด สพม.2 



รายงานประจําปีโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท๑อุปถัมภ๑)           หน๎า 58 

 

การศึกษา ลายมือส่ือ โครงการรักษ๑ไทย  
โรงเรียนลาดปลาเค๎าพิทยาคม 

 

ท่ี ชื่อนักเรียน 
ระดับการ
แข่งขัน 

รางวัล หน่วยงานที่จัด 

21 นางสาววริยา    แซ่อึ้ง 
เขตพื้นท่ี
การศึกษา 

เหรียญทองแดง การแขํงขัน
เรียงความ โครงการรักษ๑ไทย  
โรงเรียนลาดปลาเค๎าพิทยาคม 

สพม.2 

22 

วงดนตรีลูกทํุง ประเภททีม ข. 
โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท๑อุปถัมภ๑) 

เขตพื้นท่ี
การศึกษา 

รางวัลเหรียญทอง การแขํงขัน
วงดนตรีลูกทํุง ประเภททีม ข.  

ม.1 - ม.6 
สพม.2 

23 

เด็กหญิงรพินท๑นิภา     
เด็กหญิงธนภรณ๑     
เด็กหญิงศรุตา     
เด็กหญิงป๓ญนิยตา    
เด็กหญิงนัชชา     
เด็กหญิงธัญชนก     

ชูรี 
โขงจําปา 
อิ่มกํานัน 
จันที 
ซุงช่ืน 
แก๎วมะณี 

เขตพื้นท่ี
การศึกษา 

รางวัลเหรียญทอง การแขํงขัน
นาฏศิลปไ์ทยอนุรักษ๑ 

ม.1 - ม.3 
สพม.2 

24 
เด็กชายวรเมธ 
เด๎กหญิงภัทรล 

ทองดีศรีสวัสด์ิ 
ภาตาแหลม 

เขตพื้นท่ี
การศึกษา 

รางวัลเหรียญทอง การแขํงขัน
ประกวดมารยาทไทย 

ม.1 – ม.3 
สพม.2 

25 เด็กชายรณกร พันทะศรี 
เขตพื้นท่ี
การศึกษา 

เหรียญทอง การแขํงขันการพูด
ภาษาอังกฤษ (Impromptu 

Speech) ม.1-ม.3 

สพม.2 

26 
เด็กชายอชิรวิทย์ 
เด็กชายอภิมุข 

นาเงิน 
ไข่รอด 

เขตพื้นท่ี
การศึกษา 

เหรียญทอง การแขํงขันตํอศัพท๑
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร๑ด) ม.1-

ม.3 
สพม.2 

27 

เด็กชายปัณณทัต 
เด็กชายจรณินทร์ 
เด็กชาย ณ ชนก 
เด็กหญิงมณฑาทิพย์ 
เด็กหญิงฐิติวรดา 

บุตรพรม 
ศิลา 
แก้วค า 
ลอบมณี 
สุขทองฤทัย 

เขตพื้นท่ี
การศึกษา 

เหรียญทอง การแขํงขันละคร
ส้ันภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 

สพม.2 

28 

เด็กชายอดุลวิทย๑  
เด็กชายนิรวิทย๑     
นายธันยบูรณ๑     

ประคองสิน 
ดวงจันทร๑ 
อาภรณ๑รัตน๑ 

เขตพื้นท่ี
การศึกษา 

รางวัลเหรียญทอง การแขํงขัน
การแสดงตลก ม.1 - ม.6 

สพม.2 
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ท่ี ชื่อนักเรียน 
ระดับการ
แข่งขัน 

รางวัล หน่วยงานที่จัด 

29 เด็กชายภูมิพัฒน์    ขาวผ่อง 
เขตพื้นท่ี
การศึกษา 

รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขัน
คัดลายมือส่ือภาษาไทย  

ม.1 - ม.3 
สพม.2 

30 เด็กหญิงศิรภัสสร    นภากาศ 
เขตพื้นท่ี
การศึกษา 

รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขัน
ทํองอาขยานทํานองเสนาะ  

ม.1 - ม.3 
สพม.2 

31 
เด็กชายกฤษกร 
เด็กชายภูมิพัฒน๑   

สวัสดิชัย 
ขาวผํอง 

เขตพื้นท่ี
การศึกษา 

รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขัน
การออกแบบส่ิงของเครื่องใช๎
ด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร๑ 

ม.1 – ม.3 

สพม.2 

32 เด็กหญิงศุภลักษณ์ เทพวัลย์ 
เขตพื้นท่ี
การศึกษา 

เหรียญเงิน การแขํงขันเลํา
นิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 

สพม.2 

33 

เด็กหญิงขวัญชีวา   
เด็กหญิงจุทาธัญ๒ู   
เด็กหญิงทัชชกร   

สิงหาบุตร 
กิ่งรักถิรพูน 
ผะคังคิว 

เขตพื้นท่ี
การศึกษา 

รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขัน
การแสดงทางวิทยาศาสตร๑ 
(Science Show) ม.1 – 3 

สพม.2 

34 

เด็กหญิงนิภาวรรณ   
เด็กหญิงพัชรินทร๑   
เด็กหญิงมนตร๑ลดา   

บุญเรือง 
บุญชํวย 
กาฬสินธุ๑ 

เขตพื้นท่ี
การศึกษา 

รางวัลเหรียญทองแดง 
การแขํงขันอัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร๑ ม.1 – 3 
สพม.2 

35 

เด็กชายระพี     
เด็กชายชัยราชย๑    
นางสาวพัณณิตา    
เด็กชายสฤษฏ๑พนธ๑    
เด็กชายธันยกร    
เด็กชายนพดล   

โทนเด่ียว 
ทองอินทร๑ 
แสงพงษ๑ 
พลายกุมพล 
ภารา 
ศักดิ์ไชย 

เขตพื้นท่ี
การศึกษา 

รางวัลเหรียญทองแดง 
การประกวดวงดนตรีสตริง 

ม.1 - ม.3 
สพม.2 

36 เด็กหญิงภัทรวดี     วัดสุข 
เขตพื้นท่ี
การศึกษา 

รางวัลเหรียญทองแดง การ
แขํงขันวรรณกรรมพิจารณ๑  

ม.1 – 3 
สพม.2 

37 
เด็กหญิงธณพร    
เด็กหญิงประภาสิริ    

รูปสวย 
พุ่มโอภาส 

เขตพื้นท่ี
การศึกษา 

รางวัลเหรียญทองแดง การ
แข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย 

สพม.2 
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(ค าคมเดิม) ม.1 – ม.3 
 
 
 

ท่ี ชื่อนักเรียน 
ระดับการ
แข่งขัน 

รางวัล หน่วยงานที่จัด 

38 

นางสาวปิยาภัสร๑   
นางสาวชฎาพร 
นางสาวศิรประภา   

เย็นนุํม 
สหายา 
จันทะลา 

เขตพื้นท่ี
การศึกษา 

รางวัลเหรียญทอง การแขํงขัน
แกะสลักผักและผลไม๎ 

ม.4 – ม.6 
สพม.2 

39 

นางสาววรรณพร   
นางสาวกฤติกา   
นางสาวออมทอง   

เนียมนาค 
กฤษณทรัพย๑ 
พราววิเชียร 

เขตพื้นท่ี
การศึกษา 

รางวัลเหรียญทอง การประกวด
โครงงานอาชีพ ม.4 – ม.6 

สพม.2 

40 
นางสาวณิชาภัทร  
นายภรภัทร   

งามคณะ 
บุญญฤทธิ์ 

เขตพื้นท่ี
การศึกษา 

รางวัลเหรียญทอง การแขํงขัน
ประกวดมารยาทไทย 

ม.4 – ม.6 
สพม.2 

33 นางสาวนวพร บางแก๎ว 
เขตพื้นท่ี
การศึกษา 

รางวัลเหรียญทอง การแขํงขัน
เลํานิทาน (Story Telling) 

ม.4-ม.6 
สพม.2 

34 
นายธีรภัทร๑ 
นางสาวสุพรรษา 

สนองคุณ 
กาละพันธุ๑ 

เขตพื้นท่ี
การศึกษา 

รางวัลเหรียญทอง การแขํงขัน
เลําเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น 

สพม.2 

35 นายนิภาส     พิบูลย๑พัฒนวงษ๑ 
เขตพื้นท่ี
การศึกษา 

รางวัลเหรียญทอง การแขํงขัน
ตํอสมการคณิตศาสตร๑(เอแม็ท) 

ระดับช้ัน ม.4 - 6 
สพม.2 

36 นางสาวสายใจ    บุญวิเศษ 
เขตพื้นท่ี
การศึกษา 

เหรียญทอง  การแขํงขันเรียง
ร๎อยถ๎อยความ(การเขียน

เรียงความ) 
สพม.2 

37 นางสาวภัทรนันท๑ จารัตน๑ 
เขตพื้นท่ี
การศึกษา 

รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขัน
ขับร๎องเพลงสากล ประเภทหญิง 

ม.4 - ม.6 
สพม.2 

38 

นางสาวจินณภา 
นางสาวพรฐิตา 
นางสาวทุติยา 
นางสาวปภาวรินทร๑ 
นางสาวกิตติมา 
นางสาวดลมร 

แย๎มโสภี 
ทองกรุง 
กาฬสินธุ๑ 
สนสํง 
ระมาดชัย 
สิงห๑ทอง 

เขตพื้นท่ี
การศึกษา 

รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศ
อันดับ 2 การแขํงขันนาฏศิลป์
ไทยระบํามาตรฐาน ระดับช้ัน 

ม.4 - ม.6 

สพม.2 
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ท่ี ชื่อนักเรียน 
ระดับการ
แข่งขัน 

รางวัล หน่วยงานที่จัด 

39 

นางสาวพจนา    
นางสาวอรัญญา     
นางสาวธัญธร     
นางสาวศรัณยา     
นางสาวอิชย๑ญาดา     
นางสาวศศินี     
นางสาวอัจฉรียา     

ดาววิชัย 
วงษ๑สังข๑ทอง 
ทัยระพันธ๑ 
ภารา 
พวงเงิน 
ฉิมจีน 
แก๎ววงษา 

เขตพื้นท่ี
การศึกษา 

รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขัน
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ๑ 

ม.4 - ม.6 
สพม.2 

40 

นางสาวจิรพรรณ   
นางสาวณัฐกานต๑   
นายปรเมษฐ๑   

รักษธรรม 
ไกรณรงค๑ 
ไทยบัณฑิต 

เขตพื้นท่ี
การศึกษา 

รางวัลเหรียญเงิน การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร๑ ประเภท

ทดลอง ม.4 – 6 
สพม.2 

41 

นายราชพฤกษ๑   
นางสาวลภิสา   
นางสาวอารียา   

หงส๑ทอง 
อรุณศิวกุล 
ใจใส 

เขตพื้นท่ี
การศึกษา 

รางวัลเหรียญเงิน การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร๑ ประเภท

ส่ิงประดิษฐ๑ ม.4 – 6 
สพม.2 

42 นางสาวภาวินี หงส๑ทอง 
เขตพื้นท่ี
การศึกษา 

รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขัน
การพูดภาษาอังกฤษ 

(Impromptu Speech) ม.4-ม.6 
สพม.2 

43 
นายณัฐวัฒน๑ 
นางสาวพลอยรุ๎ง 

เธียรประกอบ 
พันธุ๑เสงี่ยม 

เขตพื้นท่ี
การศึกษา 

รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขัน
พูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น 

สพม.2 

44 
นายชินพัฒน๑ 
น.ส.ธนัทชา 

โพธิ์ทอง 
กอบชัยณรงค๑ 

เขตพื้นท่ี
การศึกษา 

รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขัน
พูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส  

ม.4-ม.6 
สพม.2 

45 

นายชาคริต 
น.ส.รัชตา 
น.ส.วรรณรัตถ 
นายสุกฤต 
น.ส.ธัญยเรส 

ทองอรําม 
พูนพัด 
พรหโมบล 
ผิวอํอน 
จิตต๑สมานภักดี 

เขตพื้นท่ี
การศึกษา 

รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขัน
ละครส้ันภาษาฝรั่งเศส ม .4-ม.6 

สพม.2 

46 นางสาวพัชรพร    ต้ังจิตรบ ารุงพงษ ์
เขตพื้นท่ี
การศึกษา 

รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขัน
พินิจวรรณคดี ม.4 - ม.6 

สพม.2 
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ท่ี ชื่อนักเรียน 
ระดับการ
แข่งขัน 

รางวัล หน่วยงานที่จัด 

47 นางสาวณัฐธิดา     โกรา 
เขตพื้นท่ี
การศึกษา 

รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขันต่อ
ค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม)  

ม.4 - ม.6 
สพม.2 

48 

นายเอกพงศ๑ 
นางสาวสมัญญา 
นางสาวธนาภา 
นางสาววณิชชา 
นางสาวธนาภรณ๑ 

แก๎วทองสกุล 
ชนะสงคราม 
อุทะกะ 
ภพรัตน๑ 
เอี่ยมประชา 

เขตพื้นท่ี
การศึกษา 

รางวัลเหรียญทองแดง              
การแขํงขันละครส้ันภาษาญี่ปุ่น 

สพม.2 

49 
น.ส.คณิศร 
น.ส.ปิยะฉัตร 

ขันทอง 
ศรีมี 

เขตพื้นท่ี
การศึกษา 

รางวัลเหรียญทองแดง                 
การแขํงขันเลําเรื่องจากภาพ

ภาษาฝรั่งเศส  ม.4-ม.6 
สพม.2 

50 
นางสาวชฎาวรรณ 
นางสาวชยพัทธิ์ 
นายธันยบูรณ๑ 

เสือศิริ 
มามาก 
อาภรณ๑รัตน๑ 

เขตพื้นท่ี
การศึกษา 

รางวัลเหรียญทองแดง               
การแขํงขันอัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร๑ ม.4 – 6 
สพม.2 

51 
นางสาวชลธิดา   
นางสาวณัฐชยา   
นางสาวนริสรา   

อังคนิตย๑ 
โกรา 
สุขขี 

เขตพื้นท่ี
การศึกษา 

รางวัลเหรียญทองแดง 
การแขํงขันการแสดงทาง

วิทยาศาสตร๑ (Science Show) 
ม.4 – 6 

สพม.2 

52 
นางสาวฌญาณิณท๑  
นางสาวเกศราภรณ๑   

ซาบัว 
มุขมณเฑียร 

เขตพื้นท่ี
การศึกษา 

รางวัลเหรียญทองแดง 
การประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ๑

ทางวิทยาศาสตร๑ ม.4 – 6 
สพม.2 

53 นางสาวญาดา     ผูกโพธิ์ 
เขตพื้นท่ี
การศึกษา 

รางวัลเหรียญทองแดง 
การประกวดคัดลายมือส่ือ

ภาษาไทย ม.4 – 6 
สพม.2 

54 นางสาวชฎาวรรณ    เสือสิริ 
เขตพื้นท่ี
การศึกษา 

รางวัลเหรียญทองแดง 
การประกวดวรรณกรรมพิจารณ๑ 

ม.4 – 6 
สพม.2 

55 นางสาวเกดศญาณี     ยอดเกศ 
เขตพื้นท่ี
การศึกษา 

รางวัลเหรียญทองแดง 
การประกวดพินิจวรรณคดี  

ม.4 – 6 
สพม.2 



รายงานประจําปีโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท๑อุปถัมภ๑)           หน๎า 63 

 

 
 

รางวัลของครู ปีการศึกษา 2562 
ท่ี ชื่อ – นามสกุล รางวัล/ผลงาน หน่วยงานที่จัด 

1 นางสาวภักด์ิสุดา   เจริญวงศ๑ 

ครูดีไมํมีอบายมุข ประจําปีการศึกษา 2562 กระทรวงศึกษาธิการ 

ครูดีในดวงใจ 
สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 

2 นายปฏิวัติ          สุภาษี 
ครูดีไมํมีอบายมุข ประจําปีการศึกษา 2562 

สํานักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3 นางสาวอัจฉราภรณ๑  พรมธิดา 
4 นายอนุรักษ๑        จ๋ิวสุข   

 
5 

นางสาวดารัตน    วรธรรมพิทักษ๑ 
ครูดีไมํมีอบายมุข ประจําปีการศึกษา 2562 

สํานักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
รางวัลโครงการ “ปิยชนน๑ คนการศึกษา” 
ประจําปี 2562 

สกสค.
กรุงเทพมหานคร 

6 นางสาวพีชนิกา    จิตรมา ครูดีของแผํนดินขั้นพื้นฐาน มูลนิธิครูของแผํนดิน 
7 นางสาวภัคชนัญ   ศรีจ๏ะ ครูดีบอกตํอ คุรุสภา 

8 นางพรทิพย๑        โตมอญ 
บุคคลผ๎ูเสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน๑ 
ทางการศึกษา 

สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกรุงเทพ ฯ 

9 นางพรรณี         ศรีสยามไพศาล 
รางวัลโครงการ “ปิยชนน๑ คนการศึกษา” 
ประจําปี 2562 

สกสค.
กรุงเทพมหานคร 

10 นายณฐพงศ๑       ทรงสัตย๑ 
11 นางสาวนิศารัตน๑  เผํากันทรากร 
12 นายมารุต          ศักดิ์แสงวิจิตร ครูดีของแผํนดินขั้นพื้นฐาน มูลนิธิครูของแผํนดิน 

13 นางสาวเปรมิกา  มงคลยุทธ ครูในใจศิษย๑ ด๎านสร๎างความดีในวิชาชีพ 
วิทยาลัยเทคโนโลยี

บริหารธุรกิจ 
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กิจกรรมของโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ)์ 
ปีการศึกษา 2562 
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คณะกรรมผู้จัดท ารายงานประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๑. นายนโรดม  นรินทร๑รัมย๑ ผ๎ูอํานวยการโรงเรียน 
๒. นางสาวพรพิมล ติบรรณ๑  ครูปฏิบัติหน๎าท่ีรองผ๎ูอํานวยการ   
๓. นางเครือวัลย๑  ปล้ืมสุข  ครูปฏิบัติหน๎าท่ีรองผ๎ูอํานวยการ    
๔. นางพรรณี  ศรีสยามไพศาล ครูปฏิบัติหน๎าท่ีรองผ๎ูอํานวยการ   

 ๕. นางสาวปภาวดี สบายจิต ครูปฏิบัติหน๎าท่ีรองผ๎ูอํานวยการ  
๖. นางพัชรินทร๑    ชูเมฆ  ครูปฏิบัติหน๎าท่ีผ๎ูชํวยผ๎ูอํานวยการ    
๗. นางสาวจุฑารัตน๑ ไวยดี  ครูปฏิบัติหน๎าท่ีผ๎ูชํวยผ๎ูอํานวยการ    
๘. นางศศิรินทร๑  ขันติวรธรรม ครูปฏิบัติหน๎าท่ีผ๎ูชํวยผ๎ูอํานวยการ    
๙. นางชัชชัย  จ๎อยใบ  ครูปฏิบัติหน๎าท่ีผ๎ูชํวยผ๎ูอํานวยการ    
๑๐. นางสุธารัตน๑  สียางนอก หัวหน๎ากลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 
๑๒. นายพิทักษ๑ชัย แก๎วพิทักษ๑ หัวหน๎ากลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ 
๑๓ นางประนอม  สิทธิไกร  หัวหน๎ากลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ 
๑๔. วําท่ี ร.ต. นิติกร สมชาติ  หัวหน๎ากลํุมสาระการเรียนรู๎คณิตคศาสตร๑ 
๑๕. นางสาวเปรมิกา มงคลยุทธ หัวหน๎ากลํุมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ฯ 
๑๖. นางจิรัฐิติกาล ก๎อนเพชร หัวหน๎ากลํุมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ ฯ 
๑๗. นายกรกฤช  ศรีพุทธากุล หัวหน๎ากลํุมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา 
๑๘. นายณฐพงศ๑  ทรงสัตย๑  หัวหน๎ากลํุมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ 
๑๙. นายขิง  ขอพึ่ง  หัวหน๎างานพัฒนาผ๎ูเรียน 
๒๐. นายวิทวัส  ชูจิตร  รองหัวหน๎ากลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 
๒๑. นายสาวภักด์ิสุดา เจริญวงศ๑ รองหัวหน๎ากลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ 
๒๒. นางสาวกาญจน๑สุดา ดวงใจ  รองหัวหน๎ากลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ 
๒๓. นายอนันต๑ชัย คติธรรม๑กุล รองหัวหน๎ากลํุมสาระการเรียนรู๎คณิตคศาสตร๑ 
๒๔. นางสาวภัทรีญา เฉ่ือยทอง รองหัวหน๎ากลํุมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ฯ 
๒๕. นางสาววราเพ็ญ โกมะหงวงศ๑ รองหัวหน๎ากลํุมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ ฯ 
๒๖. นางรัตนา  ยอดนารี  รองหัวหน๎ากลํุมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา 
๒๗. นางสุชีลา  คงนอก  รองหัวหน๎ากลํุมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ 
๒๘. นายมารุต  ศักดิ์แสงวิจิตร รองหัวหน๎างานพัฒนาผ๎ูเรียน 
๒๙. นางสาวปรานิสา ทองอํอน หัวหน๎างานนิเทศการจัดการเรียนรู๎และส่ือนวัตกรรม 
๓๐. นางสาวภัคชนัญ ศรีจ๏ะ  หัวหน๎างานสารสนเทศ 
๓๑. นางสาวนิศารัตน๑   เผํากันทรากร หัวหน๎างงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

   


