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ค าน า 
 

 รายงานประจําปีของสถานศึกษา โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์ ) ประจําปีการศึกษา 2563 
จัดทําขึ้นเพื่อสรุปและประเมินผลการดําเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษาในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา และ
เพื่อรายงานการจัดการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัดและต่อสาธารณชน  
 

 การจัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )                      
ได้ดําเนินการโดยรวบรวมผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมาในรอบปีการศึกษา 2563 ตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวน 3 มาตรฐาน  
 

 โรงเรียนหวังว่ารายงานฉบั บนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลสําคัญในการใช้เป็นตัวชี้วัดและแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นไป ขอขอบคุณคณะกรรมการและบุคลากรทุกท่านท่ีมีส่วนร่วม
ในการจัดทํารายงานฉบับนี้ให้สําเร็จลุล่วงด้วยดี 
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การประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ)์ 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึ กษาได้ดําเนินการตรวจสอบ นิเทศ และประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสีกั น (วัฒนานันท์อุปถัมภ์ ) แขวงดอนเมือง  เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร สหวิทยาเขตวิภาวดี ในวันพุธท่ี 7 เดือน เมษายน  พ .ศ. 2564  ซึ่งมุ่งเน้นการประเมิน  
เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ พร้อมท้ัง ผลงานเชิงประจักษ์ท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานตามสภาพจริง              
โดยเป็นไปตามบริบทของโรงเรียน 
 

 ดังมีรายนามคณะกรรมการ ดังนี ้
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ตอนที ่1 
บทสรุปผู้บริหาร 

 

 
 
 
 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ต้ังอยู่เลขท่ี 567  ถนนสรงประภา  แขวงดอนเมือง  เขตดอนเมือง  
กรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักเขตเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 เปิดสอนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีบุคลากรสายบริหาร 5 คน  ครูผู้สอน 87 คน  ครูอัตราจ้าง 7 คน  
ครูธุรการ 11 คน และเจ้าหน้ าท่ีอื่นๆ 15 คน นักเรียน  1,875 คน (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 ธ.ค. 63) อัตรา
จํานวนนักเรียน : ห้อง คิดเป็น 31 คน : ห้อง  อัตราจํานวนครู : จํานวนนักเรียน คิดเป็น 1 : 20  จํานวน
นักเรียนสําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จํานวน 343 คน คิดเป็น ร้อยละ 99.13 และจํานวน
นักเรียนสําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จํานวน 266 คน คิดเป็น ร้อยละ 98.88 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
จากการสรุปผลการดําเนินงานและประเมินคุ ณภาพภายในโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์ ) 

ประจําปีการศึกษา 2563 พบว่าผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับยอดเย่ียม 
สามารถแสดงในตารางสรุปผลได้ดังนี้ 

มาตรฐานและประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยภาพรวม ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน การส่ือสาร และ  การคิดคํานวณ ดีเลิศ 
  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียน                    

ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
ยอดเย่ียม 

  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ยอดเย่ียม 
  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร ยอดเย่ียม 
  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 
  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ยอดเย่ียม 
 2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
  มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด ยอดเย่ียม 
  มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเย่ียม 
  ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเย่ียม 
  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ดีเลิศ 
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มาตรฐานและประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ พันธกิจกําหนดชัดเจน ยอดเย่ียม 
 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ

ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ยอดเย่ียม 

 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเย่ียม 

 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเย่ียม 
 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูู ้ ยอดเย่ียม 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 
 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ยอดเย่ียม 
 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ยอดเย่ียม 
 มีการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเย่ียม 
 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน ยอดเย่ียม 
 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ยอดเย่ียม 
 
จุดเด่นของโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ)์ 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
1. จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เน้นการปฏิบัติโดยใช้ กระบวนการเรียนรู้แบบ Active 

Learning 
2. จัดกิจกรรม /โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมคุณธรร ม จริยธรรม ตลอดจน

คุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ 
 3. จัดกิจกรรมท่ีมุ่งมันพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศในความสามารถด้านทักษะภาษาไทยปลูกฝั ง
และสร้างความตระหนักในความเป็นไทย การใช้ภาษา การอ่าน และการเขียน ให้ได้เป็นตัวตนของนักเรียน
เองมากท่ีสุด อยู่บนพื้นฐานความเป็นไทยอย่างชัดเจนและน่าเชิดชู 
 4. จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ และ มีส่วนร่วมใน
การสร้างห้องเรียนแห่งความสุข 
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ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ  
1. การบริหารงานด้านงบประมาณ คํานึงถึงประโยชน์ของราชการ ยึดระเบียบการเงินแล ะพัสดุ             

เป็นสําคัญ มีการบริหารและการจัดการมุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล บุคลากร   มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน             
มีการประเมินควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ โดยมีคณะกรรมการประเมินการควบคุมภายในของโรงเรียน 

2. การพัฒนากระบวนการบริหาร  และการจัดการ มีแผนพัฒนาคุ ณภาพสถานศึกษา ระยะ 3 ปี 
(2562-2564) แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 และปฏิทินการปฏิบัติงานประจําปี การศึกษา 2563 
เป็นแนวทางในการดําเนินงาน  ทําให้มีเป้าหมายการทํางานชัดเจน และตารางการทํางานอย่างเป็นระบบ 

3. การวางแผนดําเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมอย่างหลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน  เฝ้าระวังนักเรียนท่ีมีผลการเรียน  
0 ร มส และ มผ อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพ และปลอดภัย 
5. ครู บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดทําหลักสูตรและการประเมิน

หลักสูตร 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเองโดยเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนา

ศักยภาพในการปฏิบัติงานและจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
1. โรงเรียนมีการจัดการศึกษา ตามแผนการเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีหลากหลาย 

ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจ 
2. โรงเรียนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ผ่านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยครูที่ปรึกษา  

และพัฒนาผู้เรียน ด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ สังคม เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
3. ครมูีการพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Online และ On-site พร้อม

นําผลท่ีได้จากกระบวนการจัดการเรียนรูเ้ป็นข้อมูลในการจัดทําวิจัยในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มคุีณภาพ 
4. ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ ลงมือ ปฏิบัติจริง สามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจําวันได้ 
 
จุดควรพัฒนาของโรงเรียนสีกนั (วัฒนานันท์อุปถัมภ)์ 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
 1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหเ้ป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีกําหนด 
 2. พัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ให้เทียบเท่ากับค่าเฉล่ีย
ระดับชาติ 
 3. พัฒนาทักษะทางด้านคิดคํานวณของนักเรียนทุกระดับช้ัน 

4. พัฒนาส่ือ และนวัตกรรมเพื่อรองรับการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ 
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ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ  
1. ปรับรูปแบบการจัดทําแผนปฏิบัติการจา กปีการศึกษา เป็นปีงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับ

แผนปฏิบัติการของสํานักงานเขตพื้นท่ี และงบประมาณแผ่นดิน 
2. การเข้ารับการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผู้เรยีน 
 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
1. ความยืดหยุน่ด้านการวัดและประเมินผลท่ีไม่เอื่อต่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 

และมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้เทียบเท่ากับค่าเฉล่ียระดับชาติ 
 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดคํานวณในทุกระดับช้ัน 
 3. จัดทําส่ือการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างท่ัวถึง 
และรองรับการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ 
 

ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ  
1. ปรับรูปแบ บการจัดทําแผนปฏิบัติการของโรงเรียนจากปีการศึกษา เป็นแบบปีงบประมาณ                       

โดยเริ่มต้ังแต่ปีงบประมาณ 2564 
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึ กษาเข้ารับการอบรมหลักสูตรความรู้เฉพาะทาง 

และหลักสูตรอื่น ๆ ตามความต้องการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
  1. ปรับรูปแบบการวัดและประเมินผล ให้มีความยืดหยุน่ หลากหลาย และเหมาะสมกับธรรมชาติของ
วิชา 
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ตอนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 

 
 
 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ)์ เป็นโรงเรียนสหศึกษาขนาดใหญพ่ิเศษ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี  
การศึกษามัธยมศึกษา  กรุงเทพมหานคร เขต 2  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีต้ัง 567 ถนนสรงประภา แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร  เนื้อที่ 8 ไร่  
3 งาน  94 ตารางวา  
Website : www.seekan.ac.th   
หมายเลขโทรศัพท ์02-566-1456, 0-2566-2329    
หมายเลขโทรสาร 02-566-1455   
เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 
เคร่ืองหมายประจ าโรงเรียน 

 
 เสมาธรรมจักร  หมายถึง  แหล่งท่ีทําให้เกิดสติปัญญา 
 เปลวไฟ  หมายถึง  ความรุ่งโรจน์แห่งสติปัญญา 
 
สีประจ าโรงเรียน 
 เหลือง  หมายถึง  ความเฉลียวฉลาด  ว่องไว 
 ม่วง    หมายถึง   ความเด็ดเด่ียว  กล้าหาญ  อดทน 
 
ปรัชญาโรงเรียน 

นัตถิ ปัญญา  สมาอาภา แปลว่า แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาเป็นไม่มี  
 

คติพจน์โรงเรียน 
ศรัทธา  วิริยะ  ปัญญา 
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ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
ในปี พ .ศ. 2507 นายเทียน วัฒนานันท์ บริจาคท่ีดินจํานวน 8 ไร่ 3 งาน 94 ตารางวา เพื่อสร้าง

โรงเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นสถานศึกษาให้กับชุมชนย่านดอนเมื อง โดยต้ังช่ือว่า 
โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) เพื่อเป็นเกียรติกับวง ศ์ตระกูลของนายเทียน วัฒนานันท์ ผู้บริจาคท่ีดิน
สร้างโรงเรียน 
          โรงเรียนเริ่มสร้างในปี พ .ศ. 2508 ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
สร้างเป็นอาคารเรียนแบบ 004 จํานวน 1 หลัง 8 ห้องเรียน พร้อมอุปกรณ์การเรียน และเปิดสอนในระดับ
ประถมศึกษาปีท่ี 5 เมื่อวันท่ี 18 พฤษภาคม 2508 มีครู 5 คน นักเรียน 117 คน 

ปีการศึกษา 2520 ได้รับคําส่ังจากกรมสามัญศึกษาให้ยุบระดับช้ันประถมศึกษา ต้ังเป็นโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรม สามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดสอนในระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2518  

มีผู้บริหาร จํานวน 17 คน ดังนี้ 
ตารางแสดงข้อมูลด้านผู้บริหาร ต้ังแต่ ปีการศึกษา  2508 ถึงปัจจุบัน 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ด ารงต าแหน่ง ปีการศึกษา 
1 นางไพวรรณ ชาญศึก ครูใหญ่ 2508 – 2513 
2 นายประสิทธิ์ ธานี ครูใหญ่ 2513 – 2521 
3 นางนิยพรรณ ศรีสารคาม อาจารย์ใหญ่ 2521 – 2522 
4 คุณหญิงพรรณี กาญจนะวสิต ผู้อํานวยการ 2522 – 2525 
5 นายวิโรจน์ หุตะจูฑะ ผู้อํานวยการ 2525 – 2529 
6 นางอาร ี ปิ่นบุญมา ผู้อํานวยการ 2529 – 2535 
7 นายสมรัก แพทย์พันธุ ์ ผู้อํานวยการ 2535 – 2539 
8 นายประเสริฐ อหิงสโก ผู้อํานวยการ 2539 – 2540 
9 นายวินัย นุ่นพันธ ์ ผู้อํานวยการ 2540 – 2542 
10 นางพัลลภา จันทรุจิรากร ผู้อํานวยการ 2542 – 2546 
11 นางปิยนันท์ ภิรมย์ไกรภักดิ ์ ผู้อํานวยการ 2547 – 2551   
12 นายเลิศศิลป์ รัตนมุสิก ผู้อํานวยการ 2551 –2555 
13 นายสุทธิพงษ์                   โมราวรรณ ผู้อํานวยการ 2555 – 2557 
14 นายปัญญา สุขะวณิชย์ ผู้อํานวยการ 2557 – 2559  
15 ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อํานวยการ 2559 – 2561 
16 นายนโรดม   นรินทร์รัมย์ ผู้อํานวยการ 2561 – 2563 
17 นายไพฑูรย์ สีสังข์ ผู้อํานวยการ 2563 - ปัจจุบัน 
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สภาพชุมชน 
โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์ ) ต้ังอยู่ในเขตชุมชน แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง  โดยเมื่อปี           

พ.ศ. 2552 เขตดอนเมือง ได้แบ่งพื้นท่ีออกเป็น 3 แขวง ดังนี้ 
แขวงสีกัน แนวเขตติดต่อ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  อําเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
ทิศใต้ ติดต่อกับ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กรุงเทพมหานคร 

แขวงดอนเมือง  แนวเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
ทิศใต้ ติดต่อกับ แขวงตลาดบางเขน และแขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

แขวงสนามบิน  แนวเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แขวงสายไหม และแขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
ทิศใต้ ติดต่อกับ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน และแขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ แขวงสีกัน และแขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
 

พื้นท่ีเดิมส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมจึงได้ช่ือว่าทุ่งสีกัน อาชีพดั้งเดิมของประชากรทําการเกษตร
เป็นส่วนใหญ่  ชุมชนด้ังเดิมคือชุมชนตลาดกลาง ชุมชนตลาดฝ่ังโขง ชุมชนม่วงมณีและยังมีชุ มชนอยู่เลียบ
คลองนายกิม ต่อมามท่ีาอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ความต้องการพื้นท่ีเพื่ออยู่อาศัย
และการประกอบการด้านพาณิชการมีมากข้ึน มีคอนโดมีเนียมมากขึ้น มีชุมชนเป็นหมู่บ้านจัดสรรเพิ่มข้ึน  เช่น 
หมู่บ้านปิ่นเจริญ 1-4 หมู่บ้านแหลมทอง หมู่บ้านศิริสุข  หมู่บ้านบุญอนันต์ หมู่บ้านสกาย เจ.ดับบลิว แฮปปี้
คอนโด ดอนเมืองเดอะเทอมินอล กรีนเน่คอนโด ฯลฯ ตลอดท้ัง ชุมชนท่ีเป็นอาคารพาณิชย์ จากการสํารวจ
ข้อมูลระบบสถิติทางการทะเบียน ของส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สํานักบริหารการทะเบียน 
กรมการปกครอง ข้อมูลเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 พบว่ามีครัวเรือนจํานวน 74,516  หลังคาเรือน มีถนนสาย
สําคัญ เช่น  ถนนสรงประภา  ถนนวิภาวดีรังสิต การเดินทางสะดวกท้ังเข้าในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด 
โดยรถโดยสารประจําทาง รถไฟ ตลอดท้ังเครื่องบิน และรถไฟฟ้าสายสีแดง  

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดในแหล่ งชุมชนดอนเ มืองเป็นจํานวนมาก เช่น วัดดอน
เมืองพระอารามหลวง  วัดเวฬุวนาราม  วัดสีกัน(พุทธสยาม) วัดเทพนิมิตต์  วัดคลองบ้านใหม่(สันติบุญมาราม)  
วัดพรหมรังษ ี วัดสายอําพันธ์เอมสาร และมีโบสถ์ของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ได้แก่ วัดมารีสวรรค์  
ต้ังอยู่ในโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง 
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วิสัยทัศน์ 
 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ)์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรมตามแนววิธีพุทธจิตอาสา 
พัฒนาสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย ใส่ใจส่ิงแวดล้อม น้อมน าศาสตร์พระราชา  
 
พันธกิจ 

1. พัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ บนพื้นฐานความเป็นไทย 
3. เสริมสร้างคุณภาพชีวิต รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
4. น้อมนําศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืน 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเน้นการมีส่วนร่วม การบูรณาการการจัดการศึก ษา และเสริมสร้าง

ความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา 
 
เป้าประสงค์ 
 1. โรงเรียนจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและมาตรฐานสากล 
 2. นักเรียนมีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 สู่การประกอบอาชีพในอนาคต 
 3. นักเรียนน้อมนําศาสตร์พระราชามาใช้ในการดําเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
 4. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
 5. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 6. โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการแลกเปล่ียนเรียนรู้และสานสัมพันธ์ชุมชน 
 
กลยุทธ์ 

1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล  

2. ส่งเสริมนักเรียนให้มีพัฒนาการและทักษะในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพและเหมาะสมตามวัย  
3. ส่งเสริมให้นักเรียนดํา เนินชีวิตตามศาสตร์ พระราชา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความภาคภูมิใจ         

ในความเป็นไทย รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม  
4. ส่งเสริม  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีสมรรถนะและความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ            

มีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุ่งเน้นคุณภาพและความเป็นเลิศ  
5. มีการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม เน้นการทํางานแบบบูรณาการ  มีเครือข่ายการบริหาร

จัดการ กระจายอํานาจและความรับผิดชอบ สู่กลุ่มบริหารและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
6. มีการพัฒนานวัตกรรม ระบบข้อมูลสารสนเทศ และงานวิจัยเพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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อัตลักษณ์ของโรงเรียน   
โรงเรียนวิถีพุทธ จิตอาสา 

 
อัตลักษณ์ลูกสีกันฯ  

สะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย ทุกวัน 
 
เอกลักษณ์ลูกสีกันฯ  

เป็นคนดี มีปัญญา และมีจิตอาสา  

 
ค่านิยมการท างานของโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 
 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรของ โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัม ภ์) ทุกคน  ร่วมกันกําหนด
ค่านิยมในการทํางาน โดยคํานึงถึงเป้าหมายหลักขององค์กร คือ การจัดการศึกษาท่ี มีคุณภาพให้แก่ผู้เรียน 
เพื่อใหผู้้เรียนมีพร้อมท้ังความสามารถทางด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
โดยใช้หลักไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญญา ภายใต้ระบ บการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ ตามธรรมาภิบาล จึงได้
กําหนดค่านิยมในการทํางานของโรงเรียนท่ีเรียกว่า SEEKAN Model ประกอบด้วย 
 S (Strategy) คือ การวางแผนและใช้แผนกลยุทธ์ในการนํา กําหนดและควบคุมการทํางานทุกอย่าง 
เพือ่ให้การทํางานหรือทํากิจกรรมต่างๆ มีทิศทางท่ีถูกต้อง ตรงเป้าหมายและเกิดความผิดพลาดน้อยท่ีสุด  
 E (Education management technology) คือ การใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการการศึกษา 
ท้ังในด้านการจัดกระบวนการเรียนกา รสอน และการบริหารจัดการด้านอื่น ๆ เพื่อให้ทันสมัย ถูกต้อง 
รวดเร็ว และมีความเป็นสากล 
 E (Ethics) คือ มุ่งเนน้และเสริมสร้างให้ครู บุคลากรและผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณ
ในการทํางาน มีความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถใช้เป็นท่ียึดเหนี่ยวของจิตใจและใช้นํา
ชีวิตได้ 
 K (Knowledge management) คือ มีการจัดการความรู้ท่ีดี มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ สามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิควิธีการทํางานระหว่างเพื่อนครูและบุคลากรด้วยกัน ให้เกิดการขยายผลและ          
ต่อยอดในทุก ๆ ด้าน 
 A (Achievement) คือ การทํางานมุ่งเน้นประสิทธิภาพ โดยใช้วงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA) 
เป็นหลักในการกําหนดควบคุมข้ันตอนการทํางาน และเรียนรู้พัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 N (Network building and participatory) คือ การสร้างเครือข่ายในการทํางานและการมีส่วนร่วม 
เพื่อให้เกิดการทํางานเป็นทีม สร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีมากขึ้น ลดความขัดแย้ง 
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แผนผังภายในโรงเรียนและพื้นที่รอบ ๆ โรงเรียน 
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 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันทือุปถัมภ)์ มีห้องเรียนจํานวน 37 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ/ศูนย์การ
เรียนรู้จํานวน 29 ห้อง ห้องประชุม 3 ห้อง ห้องสมุด 1 ห้อง ห้องพยาบาล 1 ห้อง และสนามกีฬา 3 สนาม  
 
1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 1)  จ านวนบุคลากร (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564) 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน ครูอัตราจ้าง ครูธุรการ 
เจ้าหน้าที่

อื่นๆ 
ปีการศึกษา 2563 5 87 7 11 15 

 

ต าแหน่งวิชาการ 
ครูชํานาญการพิเศษ  จํานวน  6  คน  คิดเป็น ร้อยละ   6.06     
ครูชํานาญการ   จํานวน 32 คน  คิดเป็น ร้อยละ  32.32     
ครู    จํานวน 42 คน  คิดเป็น ร้อยละ   42.42  
ครูผู้ช่วย   จํานวน 12 คน  คิดเป็น ร้อยละ   12.12   
ครูอัตราจ้าง   จํานวน 7  คน  คิดเป็น ร้อยละ    7.07   

6%

32%

43%

12%
7%

ต าแหน่งครูทั้งหมด
ชํานาญการพิเศษ  คศ  3 

ชํานาญการ  คศ  2 

ครู  คศ  1 

ครูผู้ช่วย

อัตราจ้าง

 
  

 2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร   
 ปริญญาโท จํานวน  34 คน   คิดเป็น ร้อยละ 34.34  
 ปริญญาตรี จํานวน  65 คน   คิดเป็น ร้อยละ 65.66  

34%

66%

ระดับการศึกษา

ปริญญาโท

ปริญญาตรี
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 3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย. 63 และ 10 มี.ค. 64) 

สาขาวิชา 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาระงานสอน
เฉลี่ย จ านวนคน ภาระงานสอน จ านวนคน ภาระงานสอน 

1. บริหารการศึกษา 1 - 5 - - 
2. คณิตศาสตร์ 12 14:10 12 14:10 14:10 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18 15:00 18 15:00 15:00 
4. ภาษาไทย 12 14:10 12 14:10 14:10 
5. ภาษาต่างประเทศ 21 14:10 20 14:10 14:10 
6. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 13 15:00 13 15:50 15:25 
7. การงานอาชีพ 9 10:50 9 10:50 10:50 
8. สุขศึกษาและพลศึกษา 5 15:50 4 20:00 17:55 
9. ศิลปะ 9 15:20 9 13:20 13:20 
10. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4 14:10 4 14:10 14:10 
รวม 104 12:40 106 13:10 12:55 

 

 1.3 ข้อมูลนักเรียน 
จํานวนนักเรียนปีการศึกษา 2563 (ข้อมูล ณ วันท่ี 20 ก.ค. 63 และ 10 ธ.ค. 63) 

ระดับชั้น 
จ านวน

ห้องเรียน 

จ านวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ม.1 9 188 166 354 187 164 351 
ม.2 9 174 180 354 173 179 352 
ม.3 9 162 185 347 162 183 345 
รวม 27 524 531 1,055 522 526 1048 

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

ม.4 9 114 177 291 115 173 288 
ม.5 9 99 178 275 95 175 270 
ม.6 9 114 153 267 117 152 269 
รวม 27 327 506 833 327 500 827 

จ านวน นร.:  ห้อง   คิดเป็น  31 คน : ห้อง คิดเป็น  31 คน : ห้อง 

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

จ านวน นร.:  ห้อง   คิดเป็น  35 คน : ห้อง คิดเป็น  35 คน : ห้อง 
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แผนภาพแสดงจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563 
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 จากแผนภาพแสดงให้เห็นว่า นักเรียนในภาค เรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2 มีจํานวนไม่เท่ากัน 
เนื่องจากนักเรียนมีความจําเป็นต้องย้ายท่ีอยู่ตามผู้ปกครอง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 1. จํานวนนักเรียนลาออกระหว่างภาคเรียน 
  1.1 ภาคเรียนท่ี 1 ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 11 คน  ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จํานวน 18 คน 
  1.2 ภาคเรียนท่ี 2 ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 12 คน  ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จํานวน 11 คน 
 

 2. จํานวนนักเรียนเข้าเรียนระหว่างภาคเรียน 
  1.1 ภาคเรียนท่ี 1 ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 13 คน  ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จํานวน 10 คน 
  1.2 ภาคเรียนท่ี 2 ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 7 คน  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จํานวน 4 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนคน 

ระดับชั้น 
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แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.6 
ปีการศึกษา 2561 – 2563 
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ปีกา ศึกษา 2561

ปีกา ศึกษา 2562

ปีกา ศึกษา 2563

 จากแผนภาพแสดงให้เห็นว่า  ต้ังแต่ปีการศึกษา 2561 ถึงปีการศึกษา 2563 นักเรียนมี จํานวน
ใกล้เคียงกัน  โดยนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายมีจํานวนน้อยกว่าจํานวนนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องจากนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  บางส่วนประสงค์จะเรียนต่อสายอาชีพ  
 

 ปีการศึกษา 2563 มีนักเรียนสําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จํานวน 343 คน คิดเป็น
ร้อยละ 99.13  และนักเรียน สําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จํานวน 266 คน คิดเป็นร้อยละ 
98.88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น 

จ านวนคน 
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1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 1.4.1 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยเป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียน 
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 

ชั้น/ 
กลุ่มสาระฯ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ฯ สังคมศึกษา ฯ ตปท. สุขศึกษา ฯ ศิลปะ การงานอาชีพ 
เกรด % เกรด % เกรด % เกรด % เกรด % เกรด % เกรด % เกรด % 

ม.1 2.5 58.62 2.5 71.23 2.5 74.10 2.5 55.29 2.5 60.28 3.0 90.93 3.0 63.74 3.0 55.24 

ม.2 2.5 75.14 2.5 38.66 2.5 69.33 2.5 84.09 2.5 78.59 3.0 89.63 3.0 98.58 3.0 57.67 

ม.3 2.5 92.51 2.5 69.27 2.5 82.12 2.5 81.94 2.5 72.92 3.0 96.38 3.0 75.20 3.0 91.48 

ม.4 2.5 87.54 2.5 78.52 2.5 80.86 2.5 69.59 2.5 86.71 3.0 88.28 3.0 96.18 3.0 74.55 

ม.5 2.5 97.68 2.5 58.54 2.5 80.54 2.5 83.68 2.5 91.41 3.0 96.66 3.0 89.39 3.0 89.82 

ม.6 2.5 90.65 2.5 73.20 2.5 79.47 2.5 98.88 2.5 72.60 3.0 92.17 3.0 89.74 3.0 94.12 

ภาพรวม 2.5 81.71 2.5 63.81 2.5 77.25 2.5 75.75 2.5 77.26 3.0 92.52 3.0 86.07 3.0 75.81 

 

แผนภาพแสดงค่าร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยเป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียน 
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 
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ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยเป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียน 
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563 

ชั้น/ 
กลุ่มสาระฯ 

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

ม.1 2.5 74.93 2.5 62.39 2.5 78.92 2.5 74.51 2.5 71.37 3.0 83.33 3.0 73.43 3.0 41.60 

ม.2 2.5 72.21 2.5 64.29 2.5 70.01 2.5 88.83 2.5 73.10 3.0 88.89 3.0 86.82 3.0 52.15 

ม.3 2.5 93.83 2.5 57.11 2.5 82.65 2.5 85.26 2.5 77.57 3.0 93.35 3.0 77.75 3.0 78.44 

ม.4 2.5 79.73 2.5 79.61 2.5 81.13 2.5 68.98 2.5 72.60 3.0 86.41 3.0 97.41 3.0 76.17 

ม.5 2.5 96.11 2.5 64.23 2.5 88.42 2.5 87.75 2.5 86.99 3.0 91.30 3.0 93.35 3.0 93.33 

ม.6 2.5 85.11 2.5 76.86 2.5 77.37 2.5 79.55 2.5 66.62 3.0 81.53 3.0 82.46 3.0 64.56 

ภาพรวม 2.5 84.81 2.5 67.43 2.5 79.37 2.5 82.77 2.5 74.16 3.0 87.55 3.0 85.93 3.0 67.49 

 
แผนภาพแสดงค่าร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยเป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563 
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ตารางแสดงค่าเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563 
ระดับ ม.1 ม.2 ม.3 
สาระ เกณฑ์ที่

คาดหวัง 
เป้า 

หมาย 
ร้อยละ นร. ทีมี

ผลสัมฤทธิต์ามเป้าหมาย 
เฉลี่ย ความ 

สําเร็จ 
เกณฑ์ที่
คาดหวัง 

เป้า 
หมาย 

ร้อยละ นร. ทีมี
ผลสัมฤทธิต์ามเป้าหมาย 

เฉลี่ย ความ 
สําเร็จ 

เกณฑ์ที่
คาดหวัง 

เป้า 
หมาย 

ร้อยละ นร. ทีมี
ผลสัมฤทธิต์ามเป้าหมาย 

เฉลี่ย ความ 
สําเร็จ 

ภาค
เรียนที1่ 

ภาค
เรียนที2่ 

ภาค
เรียนที1่ 

ภาค
เรียนที2่ 

ภาค
เรียนที1่ 

ภาค
เรียนที2่ 

ภาษาไทย 2.5 71.50 58.62 74.93 66.78 -4.72 2.5 76.50 75.14 72.21 73.68 -2.83 2.5 76.50 92.51 93.83 93.17 16.67 
คณิตศาสตร์ 2.5 56.00 71.23 62.39 66.81 10.81 2.5 50.00 38.66 64.29 51.48 1.48 2.5 50.00 69.27 57.11 63.19 13.19 
วิทยาศาสตร์ 2.5 76.00 74.10 78.92 76.51 0.51 2.5 75.00 69.33 70.01 69.67 -5.33 2.5 75.00 82.12 82.65 82.39 7.39 

สังคม ฯ 2.5 68.00 55.29 74.51 64.90 -3.10 2.5 68.00 84.09 88.83 86.46 18.46 2.5 68.00 81.94 85.26 83.60 15.60 
ภาษาต่างประเทศ 2.5 55.00 60.28 71.37 65.83 10.83 2.5 63.00 78.59 73.10 75.85 12.85 2.5 63.00 72.92 77.57 75.25 12.25 

สุขศึกษาฯ 3.0 80.00 90.93 83.33 87.13 7.13 3.0 78.00 89.63 88.89 89.26 11.26 3.0 78.00 96.38 93.35 94.87 16.87 
ศิลปะ 3.0 80.00 63.74 73.43 68.59 -11.42 3.0 80.00 98.58 86.82 92.70 12.70 3.0 80.00 75.20 77.75 76.48 -3.53 

การงานอาชีพ 3.0 71.00 55.24 41.60 48.42 -22.58 3.0 65.00 57.67 52.15 54.91 -10.09 3.0 65.00 91.48 78.44 84.96 19.96 
 

ระดับ ม.4 ม.5 ม.6 
สาระ เกณฑ์ที่

คาดหวัง 
เป้า 

หมาย 
ร้อยละ นร. ทีมี

ผลสัมฤทธิต์ามเป้าหมาย 
เฉลี่ย ความ 

สําเร็จ 
เกณฑ์ที่
คาดหวัง 

เป้า 
หมาย 

ร้อยละ นร. ทีมี
ผลสัมฤทธิต์ามเป้าหมาย 

เฉลี่ย ความ 
สําเร็จ 

เกณฑ์ที่
คาดหวัง 

เป้า 
หมาย 

ร้อยละ นร. ทีมี
ผลสัมฤทธิต์ามเป้าหมาย 

เฉลี่ย ความ 
สําเร็จ 

ภาค
เรียนที1่ 

ภาค
เรียนที2่ 

ภาค
เรียนที1่ 

ภาค
เรียนที2่ 

ภาค
เรียนที1่ 

ภาค
เรียนที2่ 

ภาษาไทย 2.5 83.50 87.54 79.79 83.67 0.17 2.5 88.50 97.68 96.11 96.90 8.40 2.5 88.50 90.65 85.11 87.9 -0.6 
คณิตศาสตร์ 2.5 56.00 78.52 79.61 79.07 23.07 2.5 50.00 58.54 64.23 61.39 11.39 2.5 50.00 73.20 76.86 75.0 25.0 
วิทยาศาสตร์ 2.5 70.00 80.86 81.13 81.00 11.00 2.5 60.00 80.54 88.42 84.48 24.48 2.5 68.00 79.47 77.37 78.4 10.4 

สังคม ฯ 2.5 68.00 69.59 68.98 69.29 1.29 2.5 70.00 83.68 87.75 85.72 15.72 2.5 68.00 98.88 79.55 89.2 21.2 
ภาษาต่างประเทศ 2.5 73.00 86.71 72.60 79.66 6.66 2.5 78.00 91.41 86.99 89.20 11.20 2.5 50.00 72.60 66.62 69.6 19.6 

สุขศึกษาฯ 3.0 73.00 88.28 86.41 87.35 14.35 3.0 79.50 96.66 91.30 93.98 14.48 3.0 80.00 92.17 81.53 86.9 6.8 
ศิลปะ 3.0 80.00 96.18 97.41 96.80 16.80 3.0 80.00 89.39 93.35 91.37 11.37 3.0 80.00 89.74 82.46 86.1 6.1 

การงานอาชีพ 3.0 64.00 74.55 76.17 75.36 11.36 3.0 72.00 89.82 93.33 91.58 19.58 3.0 59.00 94.12 64.56 79.3 20.3 
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 1.4.2 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ระดับ 
การ

ประเมิน 

การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (คน) 
รักชาติ
ศาสตร์ 
กษัตริย ์

ซื่อสัตย์ 
สุจริต 

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
อยู่อย่าง
พอเพียง 

มุ่งมั่นใน
การท างาน 

รักความ
เป็นไทย 

มีจิต
สาธารณะ 

ค่าเฉลี่ย 

ม.1 

ดีเยี่ยม 203 196 173 158 198 149 184 180 180 
ด ี 143 150 164 174 143 180 161 164 160 

ผ่าน 6 6 15 20 11 23 7 8 12 
ไม่ผ่าน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ม.2 

ดีเยี่ยม 130 100 96 85 112 83 108 110 103 
ด ี 219 226 229 237 219 236 216 218 225 

ผ่าน 2 25 26 29 20 32 27 23 23 
ไม่ผ่าน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ม.3 

ดีเยี่ยม 225 195 188 171 203 169 204 205 195 
ด ี 120 150 155 172 140 174 141 140 149 

ผ่าน 1 1 3 3 3 3 1 1 2 
ไม่ผ่าน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ม.4 

ดีเยี่ยม 137 133 127 112 122 107 121 117 122 
ด ี 145 147 150 166 157 168 156 159 156 

ผ่าน 7 9 12 11 10 14 12 13 11 
ไม่ผ่าน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ม.5 

ดีเยี่ยม 195 165 158 141 173 139 174 175 165 
ด ี 74 104 111 128 96 130 95 94 104 

ผ่าน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ไม่ผ่าน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ม.6 

ดีเยี่ยม 81 61 59 56 64 58 63 62 63 
ด ี 184 203 204 207 201 204 202 203 201 

ผ่าน 2 3 4 4 2 5 2 2 3 
ไม่ผ่าน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ จ านวนนักเรียน

ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละของนักเรียน

ระดับดีขึ้นไป ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ม.1 353 180 160 12 1 340 96.32 
ม.2 352 103 225 23 1 328 93.18 
ม.3 347 195 149 2 1 344 99.14 
ม.4 290 122 156 11 1 278 95.86 
ม.5 269 165 104 0 0 269 100.00 
ม.6 268 63 201 3 1 264 98.51 
รวม 1879 828 995 51 5 1823 97.02 
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ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

ระดับ 
การ

ประเมิน 

การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (คน) 
รักชาติ
ศาสตร์ 
กษัตริย ์

ซื่อสัตย์ 
สุจริต 

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
อยู่อย่าง
พอเพียง 

มุ่งมั่นใน
การท างาน 

รักความ
เป็นไทย 

มีจิต
สาธารณะ 

ค่าเฉลี่ย 

ม.1 

ดีเยี่ยม 155 156 140 135 151 131 158 150 146 
ด ี 185 184 190 191 184 197 179 186 187 

ผ่าน 10 10 20 24 15 22 13 14 16 
ไม่ผ่าน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ม.2 

ดีเยี่ยม 110 113 98 82 100 92 105 100 100 
ด ี 233 229 241 252 242 245 236 242 240 

ผ่าน 6 7 10 15 7 12 8 7 9 
ไม่ผ่าน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ม.3 

ดีเยี่ยม 135 132 128 121 130 120 128 130 128 
ด ี 209 212 211 216 214 221 216 213 214 

ผ่าน 2 2 7 9 2 5 2 3 4 
ไม่ผ่าน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ม.4 

ดีเยี่ยม 152 150 142 133 149 130 154 150 145 
ด ี 129 131 131 139 130 141 125 130 132 

ผ่าน 5 5 13 14 7 15 7 6 9 
ไม่ผ่าน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ม.5 

ดีเยี่ยม 127 125 112 108 124 105 120 123 118 
ด ี 138 142 147 147 139 153 144 142 144 

ผ่าน 2 0 8 12 4 9 3 2 5 
ไม่ผ่าน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ม.6 

ดีเยี่ยม 107 105 95 88 97 90 100 102 98 
ด ี 161 163 170 174 170 174 167 165 168 

ผ่าน 1 1 4 7 2 5 2 2 3 
ไม่ผ่าน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

ระดับชัน้ 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ จ านวนนักเรียน

ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละของนักเรียน

ระดับดีขึ้นไป ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ม.1 350 147 187 16 0 334 95.43 
ม.2 349 100 240 9 0 340 97.42 
ม.3 346 128 214 4 0 342 98.84 
ม.4 287 145 132 9 1 277 96.52 
ม.5 267 118 144 5 0 262 98.13 
ม.6 269 98 168 3 0 266 98.88 
รวม 1,868 736 1,085 46 1 1,821 97.48 
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แผนภาพแสดงค่าร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ ดี ข้ึนไป 
ภาคเรียนที่ 1                                                                                                      ภาคเรียนที่ 2 
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   1.4.3 ผลการประเมินสมรรถนะ 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
ระดับ การ

ประเมิน 
การประเมินสมรรถนะ (คน) 

ความสามารถใน
การคิด 

ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

ความสามารถใน
การสื่อสาร 

ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

ค่าเฉลี่ย 

ม.1 

ดีเยี่ยม 105 101 103 100 106 103 
ด ี 220 228 229 232 227 227 

ผ่าน 28 24 21 21 20 23 
ไม่ผ่าน 0 0 0 0 0 0 

ม.2 

ดีเยี่ยม 57 62 67 75 79 68 
ด ี 211 210 213 210 211 211 

ผ่าน 83 79 71 66 61 72 
ไม่ผ่าน 1 1 1 1 1 1 

ม.3 

ดีเยี่ยม 120 122 138 135 140 131 
ด ี 223 221 205 208 203 212 

ผ่าน 3 3 3 3 3 3 
ไม่ผ่าน 1 1 1 1 1 1 

ม.4 

ดีเยี่ยม 100 85 110 105 120 104 
ด ี 169 187 163 169 157 169 

ผ่าน 20 17 16 15 12 16 
ไม่ผ่าน 1 1 1 1 1 1 

ม.5 

ดีเยี่ยม 145 150 150 160 165 154 
ด ี 105 103 104 95 93 100 

ผ่าน 19 16 15 14 11 15 
ไม่ผ่าน 0 0 0 0 0 0 

ม.6 

ดีเยี่ยม 54 56 60 65 70 61 
ด ี 203 204 201 195 192 199 

ผ่าน 10 7 6 7 5 7 
ไม่ผ่าน 1 1 1 1 1 1 

 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ จ านวนนักเรียน

ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละของนักเรียน

ระดับดีขึ้นไป ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ม.1 353 103 22 23 0 330 93.48 
ม.2 352 68 211 72 1 279 79.26 
ม.3 347 131 212 3 1 343 98.85 
ม.4 290 104 169 16 1 273 94.14 
ม.5 269 154 100 15 0 254 94.42 
ม.6 268 61 199 7 1 260 97.01 
รวม 1,879 621 913 136 4 1,739 92.55 
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   ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
ระดับ การ

ประเมิน 
การประเมินสมรรถนะ (คน) 

ความสามารถใน
การคิด 

ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

ความสามารถใน
การสื่อสาร 

ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

ค่าเฉลี่ย 

ม.1 

ดีเยี่ยม 80 75 80 82 88 81 
ด ี 242 240 245 248 250 245 

ผ่าน 28 35 25 20 12 24 
ไม่ผ่าน 0 0 0 0 0 0 

ม.2 

ดีเยี่ยม 59 55 62 65 69 62 
ด ี 275 270 280 274 277 275 

ผ่าน 15 24 7 10 3 12 
ไม่ผ่าน 0 0 0 0 0 0 

ม.3 

ดีเยี่ยม 92 90 96 97 100 95 
ด ี 246 248 244 242 240 244 

ผ่าน 5 5 3 4 3 4 
ไม่ผ่าน 3 3 3 3 3 3 

ม.4 

ดีเยี่ยม 113 117 119 121 125 119 
ด ี 154 153 152 150 151 152 

ผ่าน 19 16 15 15 10 15 
ไม่ผ่าน 1 1 1 1 1 1 

ม.5 

ดีเยี่ยม 78 81 84 87 95 85 
ด ี 182 177 178 174 169 176 

ผ่าน 7 9 5 6 3 6 
ไม่ผ่าน 0 0 0 0 0 0 

ม.6 

ดีเยี่ยม 75 70 79 80 86 78 
ด ี 190 195 187 187 181 188 

ผ่าน 4 4 3 2 2 3 
ไม่ผ่าน 0 0 0 0 0 0 

 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ จ านวนนักเรียน

ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละของนักเรียน

ระดับดีขึ้นไป ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ม.1 350 81 245 24 0 326 93.14 
ม.2 349 62 275 12 0 337 96.56 
ม.3 346 95 244 4 3 339 97.98 
ม.4 287 119 152 15 1 271 94.43 
ม.5 267 85 176 6 0 261 97.75 
ม.6 269 78 188 3 0 266 98.88 
รวม 1868 520 1280 64 4 1800 96.36 
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แผนภาพแสดงค่าร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะในระดับ ดี ข้ึนไป 
 

ภาคเรียนที่ 1                                                                                                      ภาคเรียนที่ 2 
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   1.4.4 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
ระดับ การประเมิน การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน (คน) 

การอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ค่าเฉลี่ย 

ม.1 

ดีเยี่ยม 146 115 120 127 
ด ี 170 193 180 181 

ผ่าน 35 43 51 43 
ไม่ผ่าน 2 2 2 2 

ม.2 

ดีเยี่ยม 60 40 47 49 
ด ี 230 230 233 231 

ผ่าน 60 80 70 70 
ไม่ผ่าน 2 2 2 2 

ม.3 

ดีเยี่ยม 121 98 111 110 
ด ี 205 216 209 210 

ผ่าน 20 32 26 26 
ไม่ผ่าน 1 1 1 1 

ม.4 

ดีเยี่ยม 115 92 99 102 
ด ี 158 170 167 165 

ผ่าน 16 27 23 22 
ไม่ผ่าน 1 1 1 1 

ม.5 

ดีเยี่ยม 164 112 132 136 
ด ี 100 148 130 126 

ผ่าน 4 8 6 6 
ไม่ผ่าน 1 1 1 1 

ม.6 

ดีเยี่ยม 77 67 75 73 
ด ี 182 188 182 184 

ผ่าน 8 12 10 10 
ไม่ผ่าน 1 1 1 1 

 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ จ านวนนักเรียน

ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละของนักเรียน

ระดับดีขึ้นไป ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ม.1 353 127 181 43 2 308 87.25 
ม.2 352 49 231 70 2 280 79.55 
ม.3 347 110 210 26 1 320 92.22 
ม.4 290 102 165 22 1 267 92.07 
ม.5 269 136 126 6 1 262 97.40 
ม.6 268 73 184 10 1 257 95.90 
รวม 1,879 597 1097 177 8 1694 90.15 
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   ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
ระดับ การประเมิน การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน (คน) 

การอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ค่าเฉลี่ย 

ม.1 

ดีเยี่ยม 130 100 109 113 
ด ี 210 204 207 207 

ผ่าน 10 46 34 30 
ไม่ผ่าน 0 0 0 0 

ม.2 

ดีเยี่ยม 60 50 52 54 
ด ี 265 253 259 259 

ผ่าน 24 46 38 36 
ไม่ผ่าน 0 0 0 0 

ม.3 

ดีเยี่ยม 74 64 69 69 
ด ี 264 260 270 265 

ผ่าน 8 22 7 12 
ไม่ผ่าน 0 0 0 0 

ม.4 

ดีเยี่ยม 130 124 127 127 
ด ี 150 131 139 140 

ผ่าน 6 31 20 19 
ไม่ผ่าน 1 1 1 1 

ม.5 

ดีเยี่ยม 105 93 99 99 
ด ี 162 174 168 168 

ผ่าน 0 0 0 0 
ไม่ผ่าน 0 0 0 0 

ม.6 

ดีเยี่ยม 76 70 73 73 
ด ี 188 191 191 190 

ผ่าน 4 7 4 5 
ไม่ผ่าน 1 1 1 1 

 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ จ านวนนักเรียน

ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละของนักเรียน

ระดับดีขึ้นไป ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ม.1 350 113 207 30 0 320 91.43 
ม.2 349 54 259 36 0 313 89.68 
ม.3 346 69 265 12 0 334 96.53 
ม.4 287 127 140 19 1 267 93.03 
ม.5 267 99 168 0 0 267 100.00 
ม.6 269 73 190 5 1 263 97.77 
รวม 1868 535 1229 102 2 1764 94.43 
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แผนภาพแสดงค่าร้อยละของนักเรียนที่มีผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับ ดี ข้ึนไป 
 

ภาคเรียนที่ 1                                                                                                      ภาคเรียนที่ 2 
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1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 
 1.5.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2563  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 60.37 24.14 30.02 35.00 
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 59.51 31.61 33.02 43.87 
คะแนนเฉล่ีย สังกัด สพฐ ท้ังหมด 55.18 25.82 30.17 34.14 
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 54.29 25.46 29.89 34.38 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2563  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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คะ นนเฉลียู่สังกั ูสพ ูทั ง ม คะ นนเฉลียู่ระ ับประเทศ

 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 43.32 22.34 32.59 35.18 29.06 
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 51.46 34.35 37.94 39.36 40.97 
คะแนนเฉล่ีย สังกัด สพฐ ท้ังหมด 45.22 26.33 33.04 36.32 29.73 
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 44.36 26.04 32.68 35.93 29.94 
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 1.5.2 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา 2561 – 2563 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 – 2563 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 – 2563 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
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1.6 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนและผู้ทรงคุณวุฒิ ปีการศึกษา 2563 
 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ชื่อแหล่งเรียนรู ้
จ านวนคร้ังที่ใช้/ปี (3 ปีย้อนหลังล่าสุด)* 

2561 2562 2563 
ห้องสมุด ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
เรือนไทย ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
ห้องประภัสสร ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
ห้องราชพฤกษ์ ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
หอประชุม ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
ห้องดนตรีสากล  ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
ห้องดนตรีไทย  ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
ห้องนาฏศิลป์  ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
ห้องนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง  ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
ห้องทัศนศิลป ์ ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
ห้องปฏิบัติการอาหาร ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
ห้องปฏิบัติการงานประดิษฐ์ ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
ห้องปฏิบัติการงานช่าง ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
ห้องปฏิบัติการธุรกิจ ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
ห้องศูนย์การเรียนรู้ภูมิศาสตร์  ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
ห้องศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์  ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
ห้องศูนย์อาเซียน  ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
ห้องจริยธรรม  ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
ห้องโรงเรียนวิถีพุทธ  ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
ห้องปฏิบัติการเคมี ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
ห้องปฏิบัติการดาราศาสตร์ ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
สนามบาสเกตบอล ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
สนามฟุตบอล ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
สนามฟุตซอล สนามแฮนด์บอล ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
สนามวอลเลย์บอล ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
สนามตะกร้อ ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
ห้องเทเบิลเทนนิส ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
ห้องฟิตเนส ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
ห้องศูนย์สุขศึกษา ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
ห้องปฏิบัติการภาษาไทย  ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
ห้องศูนย์ภาษาไทย  ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
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ชื่อแหล่งเรียนรู ้
จ านวนคร้ังที่ใช้/ปี (3 ปีย้อนหลังล่าสุด)* 

2561 2562 2563 
ห้องศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์  ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
ศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน  ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
ศูนย์การเรียนรู้ภาษาญ่ีปุ่น  ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
ศูนย์การเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส  ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 

  

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   

ชื่อแหล่งเรียนรู ้
จ านวนคร้ังที่ใช้/ปี (3 ปีย้อนหลังล่าสุด)* 

2561 2562 2563 
วัดพุทธสยาม  ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
วัดดอนเมือง ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
วัดไผ่เขียว ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
ชุมชนต่างๆในเขตดอนเมือง ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
สมาคมครูภาษาฝรั่งเศส 1 1 1 
โรงแรมอมาร ี 1 1 1 
ท่าอากาศยานดอนเมือง 1 1 1 
บ้านราชวดี 1   
สวนสัตว์เขาเขียว  1   
สํานักงานปรมณูเพ่ือสันติ 1   
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงนํ้าจืด 1   
พระราชวังบางปะอิน  1  
สนามกีฬาธูปเตมีย์  3  

สนามกีฬาจินดารัตน์  3  

สนามกีฬาโรงเรียนนายเรืออากาศ  3  

สนามฟุตบอลเมืองทองธานี  1  

สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  2  

อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร  1  

ภาควิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร์เกษม  1  

วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต  1  

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ จ.พระนครศรีอยุธยา  1  

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จ.ปทุมธานี  1  

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย จ.สุพรรณบุรี  1  

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

2561 2562 2563 
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จ.กาญจนบุรี  1  

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี  1  

ฟาร์มโชคชัย  1  

ประเทศมาเลเซีย  1  

นิปปอนฮากุ สยามพารากอน  1  

ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท  1  

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  1  
 

*หมายเหตุ   ช่องปีการศึกษาท่ีไม่ได้ระบุจํานวนการใช้ หมายถึง แหล่งเรียนรู้น้ัน ไม่ได้ใช้ในปีน้ัน ๆ 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่โรงเรียนเชิญมาให้ความรู้แก่ครูและนักเรียน  

ที่ ชื่อ – นามสกุล ต้นสังกัด 
หัวข้อ/ประเด็น 

ที่ให้ความรู้ 
จ านวนคร้ัง 

1 พระวิทยากร วัดดอนเมือง วิชาพระพุทธ ม.6 ตลอดปี
การศึกษา 

2 นางขนิษฐา  สวัสดี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

ฟิสิกส์ ตลอดปี
การศึกษา 3 นางสาวฐิตานันท์ จิตถา 

4 รศ.ดร. สุรพล วิเศษสรรค์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชีววิทยา ตลอดปี
การศึกษา 

5 ผศ.ดร. ธันวาวรรณ ด้วงทองอยู่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เคมี ตลอดปี
การศึกษา 6 ผศ.ดร. สุธาสินี กิตยาการ 

7 นางสาวนิธิมา อาจฤทธ์ิ   มหาวิทยาลัยรังสิต คณิตศาสตร์ ตลอดปี
การศึกษา 8 นางสาวพวงรัตน์ ฉันทวิโรจน์   

9 Mr.Gwenael  Rouply สมาคมภาษาฝรั่งเศส วัฒนธรรมประจําชาติ ตลอดปี
การศึกษา 

10 นายสุรเชษฐ์ ศรีพรม P Studio ตัดสินและให้คําแนะนําใน
การการประกวดดนตรี 

1 
11 นายสุวัธชัย สุทธิรัตน์ Gramme 
12 นายประวีร์ อาริยะโชติวรากุล PK Studio 
13 นายสัญชัย กุศลพิศาลสุทธ์ิ Drum tach center 
14 วิทยากรโรงแรมอมารี  โรงแรมอมารี ดอนเมือง จับจีบผ้า  การพับผ้าเน็บกิ้น 

การเสิร์ฟอาหาร  
และการปูเตียง 

1 
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1.7 การจัดสรรงบประมาณ 

หน่วยงาน 
อุดหนุน 
รายหัว 

รายได้ 
เรียนฟรี 15 

ปี 
เงินอื่นๆ รวม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1. กลุ่มบริหารวิชาการ 2,158,925  5,142,300   1,183,190  1,370,935 9,855,350 42.00 
2. กลุ่มบริหารงานบุคคล  690,000   4,571,640   625,440  546,000 6,433,080 27.00 
3. กลุ่มบริหารงานท่ัวไป  510,000   741,695   80,880  3,348,936 3,525,511 15.00 
4. กลุ่มบริหารงบประมาณ  100,000   -     -    145,000 245,000 1.00 
5.รายจ่ายประจํา 
(สาธารณูปโภค) 

2,998,000  - - -  2,998,000  13.00 

6.พัฒนาสถานศึกษา  
(สํารองจ่าย) 

 384,325  - - -  384,325  2.00 

รวม 6,841,250 10,455,635   1,889,510  4,210,871 24,597,266 100.00 
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ตอนที่  3 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

   
 
 
 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 

1. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ)์ มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนดังนี้ 

ประเด็นพิจารณา การด าเนินงาน 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
มีความสามารถในการอ่าน  
การเขียน การส่ือสาร และ  
การคิดคํานวณ 

โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์ ) ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยวิธีการที่ หลากหลาย               
ครูจัดการเรียนรู้ให้ เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน ให้ เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัด             
ของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ อย่างหลากหลายท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน  เช่น
การระดมสมอง การลงมือปฏิบัติจริง การเรียนแบบร่วมมือ การใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหา 
มุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออก เขียนได้  และการคิดคํานวณ เป็น โดยให้นักเรียน
ศึกษาหาความรู้จาก หนังสือ ใบความรู้ ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้โรงเรียนโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียน โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนสู่คุณภาพและความเป็นเลิศ และโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
สู่การประกอบอาชีพในอนาคต เช่น กิจกรรมยอดนักอ่าน กิจกรรมรักการอ่าน การคัดกรอง
การคิดคํานวณ กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์ กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ /
ทักษะทางภาษา  เป็นต้น  ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าทางการเรียนของ
ผู้เรียน 

มีความสามารถใน                 
การวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ)์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น แก้ปัญหา  ออกแบบกิจกรรมและ
สร้างสรรค์ช้ินงาน โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  ได้แก่ การสอนแบบระดม
สมอง (Brainstorming) การสอนแบบแลกเปล่ียนความคิด (Think-Pair-Share) การสอนแบบ
ต้ังคําถาม (Questioning-based Learning) การสอนแบบใช้เกม (Games-based Learning)  
กิจกรรมแบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning) การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project -
base Learning) กิจกรรมการเรียนรู้โดยนําแนวทางของ STEM Education และ Problem 
Based Learning และมีกิจกรรมในการพัฒนาผู้เรียนตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล  โครงการส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าทางการเรียนของ
นักเรียน โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่คุณภาพและความเป็นเลิศ และโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สู่การประกอบอาชีพในอนาคต เช่น กิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมสดุดีครูกลอนสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย กิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะภาษาไทย/ทักษะภาษาต่างประเทศ/ทักษะทางคณิตศาสตร/์ทักษะทางสังคม เป็นต้น 
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ประเด็นพิจารณา การด าเนินงาน 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน (ต่อ) 
มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการดําเนินกิจกรรม ท่ีเน้นการปฏิบัติ เช่น การเรียน แบบโครงงาน ของกลุ่มสาระ         
การเรียนรู้ต่าง ๆ ส่งเสริมให้ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ นักเรียน
สามารถออกแบบสร้างสรรค์ช้ินงานท่ีหลากหลาย และเกิด นวัตกรรมใหม่ ๆ มีกิจกรรมใน
การพัฒนาผู้เรียนตามโครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่คุณภาพและความเป็นเลิศ 
และโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สู่การประกอบอาชีพในอนาคต 
เช่น นวัตกรรมทางศิลปะสู่ทักษะอาชีพ OHHO Concert  โครงงาน IS  โครงงานวิทยาศาสตร์ 
เป็นต้น 

มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การส่ือสาร 

โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์ ) ส่งเสริมให้ ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ           
การส่ือสาร จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านส่ือเทคโนโลยี  เช่น Kahoot, Plicker, Qizizz และ 
Zipgrade เป็นต้น และ ได้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์   
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยใช้ส่ือเทคโนโลยีผ่าน
แอพพลิเคช่ันต่าง ๆ เช่น  Google Meet, Zoom, Line, Quizizz, Google Classroom และ 
Youtube เป็นต้น 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์ ) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะท่ีจําเป็น
ตามหลักสูตร โดย มีการพัฒนา หลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ .ศ. 2560) ดําเนินการจัดการเรียนการสอน          
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ใช้เทคนิคการสอนท่ีหลากหลายต รงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้ส่ือ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีกิจกรรมในการพัฒนาผู้เรียนตามโครงการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล  โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียน เช่น กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      
จัดสอนเส ริมนักเรียนท่ีมีแนวโน้มผลการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ และพัฒนานักเรียน             
สู่ความเป็นเลิศ เป็นต้น 

มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน 
และเจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพ 

โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์ ) มีการดําเนินการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ท่ีเหมาะสม
กับวัยของผู้เรียน มีการจัดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติในรายวิชาต่าง ๆ มีกิจกรรมใน            
การพัฒนาผู้เรียนตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่คุณภาพและความเป็นเลิศ 
และโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะ ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สู่การประกอบอาชีพในอนาคต 
เช่นกิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ 
ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ เป็นต้น 

 
 



รายงานประจําปีโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)  ปีการศึกษา 2563        หน้า 36 

 

ประเด็นพิจารณา การด าเนินงาน 
2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มีคุณลักษณะและค่านิยม
ท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
กําหนด 

โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์ ) มีกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน  ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม  และส่งเสริมให้
นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีผ่านกิจกรรมต่าง  ๆ เช่น มารยา ทในการใช้ห้องเรียน ,
กิจกรรมวันพ่อ  วันแม่  วันไหว้ครู  การแสดงมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ  แต่งกาย  
สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยทุกวันตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน ฯลฯ   

มีความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 

โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์ ) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความภา คภูมิใจในความเป็นไทย         
ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยประเพณีอันดีงานเห็นคุณค่าและภูมิปัญญาไทยจัดกิจกรรม        
ท่ีปลูกฝังความเป็นไทยให้กับนักเรียน ผ่านกิจกรรมมารยาทไทย กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
รวมถึงสนับสนุนให้นักเรียนร่วมกิจกรรมประเพณีไทยท่ีท้องถิ่นตนเองจั ดขึ้น เช่น กิจกรรม
อิ่มบุญวันศุกร์ จัดกิจกรรมวันครูกลอนสุนทรภู่เชิดชูภาษาไทย กิจกรรมรักษ์ภาษาไทย 
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมวัน กตัญญูปู่เทียนเพื่อ รําลึกถึงผู้ก่อตั้งโรงเรียน 
นอกจากนี้ยังร่วมกับกลุ่มสาระ การเรียนรู้ อื่น ๆ จัดสอนหลักสูตรท้องถิ่น แหนมดอน เมือง 
เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าและภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง 

ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและ
หลากหลาย 

โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์ ) ได้จัดการเรียนรู้ ให้ นักเรียนยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกัน             
บนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย และความหลากหลายทางเช้ือชาติ ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีการบริหารจัดการใหน้ักเรียนได้ทํางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานแบ่งกลุ่มปฏิบัติงาน กิจกรรมลูกเสือ - เนตนารี  
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  และการนํานักเรียนเข้าร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติประจําปี 2563   

สุขภาวะทางร่างกาย และ          
จิตสังคม 

โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์ ) จัดกิจกรรมส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต การออกกําลังกายอย่างถูกวิธี สร้ างบรรยากาศการเรียน การสอนเพื่อให้ผู้เรียน
เกิดความคิดสร้างสรรค์  มีอิสระทางความคิด กล้าแสดงออก และเน้นให้ผู้เรียนอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
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2. ผลการด าเนินงาน 
 โดยภาพรวมโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ)์ มีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนดังนี้ 

ประเด็นพิจารณา ผลการพัฒนา 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
มีความสามารถในการอ่าน           
การเขียน การส่ือสาร และ 
การคิดคํานวณ 

ผลจากการพัฒนาทําให้การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ นักเรียนสามารถอ่านออกเขียน
ได้ และคิดคํานวณได้ตามมาตรฐานในแต่ระดับช้ัน สามารถส่ื อสารได้ดี สืบค้นข้อมูล
แสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง นําเสนองานได้โดยใช้เทคโนโลยี คิดคํานวณ
และจัดทําบัญชีรายรับ –  รายจ่ายและบัญชีครัวเรือนเบ้ืองต้นได้ นอกจากนี้นักเรียน
สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้เป็นอย่างดี ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ ใน 
ระดับคุณภาพดีเลิศ ซึ่งมีผลการประเมินแยกตามรายการ ดังนี้ 

การประเมิน 
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป 

ดีเยี่ยม ดี รวม 
1. การอ่าน 33.57 60.96 94.53 
2. การเขียน 29.70 62.32 92.02 
3. การส่ือสาร 30.64 64.08 94.72 
4. การคิดคํานวณ 38.74 26.92 65.66  

มีความสามารถในการ
วิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

ผลจากการพัฒนา ผู้เรียน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหาในการทํางานได้ดี รู้จักการ วิเคราะห์และวาง
แผนการทํางาน  สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี กล้าแสดงออกและสามารถอภิปรายผล 
เสนอความคิดเห็นร่วมกับกลุ่มในการแก้ปัญหาหรือเสนอแนะแนวทางได้ดี  ผลการประเมิน
โดยภาพรวมอยู่ใน ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ซึ่งมีผลการประเมินแยกตามรายการ ดังนี้ 

การประเมิน 
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป 

ดีเยี่ยม ดี รวม 
ความสามารถในการ
วิเคราะหฯ์ 

27.36 62.93 90.29 
 

มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

ผลจากการพัฒนา  ทําให้ ผู้เรียน รู้จักการวางแผน  สามารถประดิษฐ์ช้ินงาน ท่ีสร้างสรรค์ 
นําเสนอผลงาน และนวัตกรรมท่ีหลากหลาย  ผลการประเมินโดยภาพรวม อยู่ใน  ระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม ซึ่งมีผลการประเมินแยกตามรายการ ดังนี้ 

การประเมิน 
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป 

ดีเยี่ยม ดี รวม 
ความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

32.82 62.09 94.91 
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ประเด็นพิจารณา ผลการพัฒนา 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน (ต่อ) 
มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร 

ผลจากการพัฒนาทําให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนรู้ 
และสามารถ สืบค้นข้อมูลจาก แหล่งข้อมูล น่าเช่ือถือ สร้างและนําเสนอช้ินงาน โดยใช้
เทคโนโลยี ได้อย่างเหมาะสม  ผลการประเมิ นโดยภาพรวมอยู่ใน  ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  
ซึ่งมีผลการประเมินแยกตามรายการ ดังนี้ 

การประเมิน 
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป 

ดีเยี่ยม ดี รวม 
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

33.17 62.74 95.92 
 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ผลจากการพัฒนาทําให้ผู้เรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเป้าหมายของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ใน ระดับคุณภาพดีเลิศ ซึ่งมีผลการ
ประเมินแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี ้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ 

ม.ต้น ม.ปลาย เฉลี่ย 
ภาษาไทย 77.88 89.49 83.683 

คณิตศาสตร์ 60.49 71.82 66.157 
วิทยาศาสตร์ 76.19 81.29 78.742 

สังคม ฯ 78.32 81.40 79.862 
ภาษาต่างประเทศ 72.31 79.49 75.898 

สุขศึกษาฯ 90.42 89.41 89.915 
ศิลปะ 79.26 91.42 85.340 

การงานอาชีพ 62.76 82.08 72.422  
มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน  
และเจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพ 

ผลจากการพัฒนาทําให้นักเรียนมีทักษะในการทํางาน  รักการทํางาน สามารถทํางานอย่าง
เป็นระบบและสําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ มีภาวะของการเป็นผู้นําและผู้ตามสามารถ
ทํางานเป็นทีมได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต ส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ อีกท้ังยังสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีความสุ ข ผลการ
ประเมินโดยภาพรวมอยู่ใน ระดับยอดเยี่ยม ซึ่งมีผลการประเมินแยกตามรายการ ดังนี้ 

การประเมิน 
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป 

ดีเยี่ยม ดี รวม 
ความรู้ ทักษะพื้นฐาน  
และเจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพ 

33.07 61.41 94.48 
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ประเด็นพิจารณา ผลการพัฒนา 
2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
มีคุณลักษณะและค่านิยม
ท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
กําหนด 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําห นด ปฏิบัติตนเป็นคนดี  มีกริยา
มารยาทเรียบร้อย แต่งกายสุภาพเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบโรงเรียน  ผลการประเมิน
โดยภาพรวมอยู่ใน ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ซึ่งมีผลการประเมินแยกตามรายการ ดังนี้ 

ระดับชั้น 
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป 

ดีเยี่ยม ดี รวม 
คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษากําหนด 41.88 55.45 97.33 

 

มีความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 

ผลจากการพัฒนา นักเรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น  ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกท่ีดีร่วม
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาได้อย่างเหมาะสม มีระเบียบวินัย  มีจิตสํานึกในความเป็นไทย 
ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ใน  ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  ซึ่งมีผลการประเมินแยกตาม
รายการ ดังนี้ 

ระดับชั้น 
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป 

ดีเยี่ยม ดี รวม 
ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 43.21 54.39 97.60 

 

ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกัน        
บนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

ผลจากการพัฒนา  นักเรียนรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการแบ่งปันและมีจิตสาธารณะ  
ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ใน  ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  ซึ่งมีผลการประเมินแยกตาม
รายการ ดังนี้ 

ระดับชั้น 
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป 

ดีเยี่ยม ดี รวม 
ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 36.46 59.50 95.95 

 

สุขภาวะทางร่างกาย และ
จิตสังคม 

ผลจากการพัฒนา นักเรียนมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมไ ด้อย่าง 
มีความสุข  ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ใน  ระดับคุณภา พดีเลิศ  ซึ่งมีผลการประเมิ น 
แยกตามรายการ ดังนี้ 

ระดับชั้น 
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป 

ดีเยี่ยม ดี รวม 
สุขภาวะทางร่างกาย  
และจิตสังคม 17.38 63.95 81.32  
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3. จุดเด่น 
 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ)์ มีจุดเด่นในด้านคุณภาพของผู้เรียนดังนี้ 

1. จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เน้นการปฏิบัติโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning 
2. จัดกิจกรรม/โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนคุณลักษณะ 

ท่ีพึงประสงค์ 
 3. จัดกิจกรรมท่ีมุ่งมันพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศในความสา มารถด้านทักษะภาษาไทยปลูกฝั งและ
สร้างความตระหนักในความเป็นไทย การใช้ภาษา การอ่าน และการเขียน ให้ได้เป็นตัวตนของนักเรียนเองมาก
ท่ีสุด อยู่บนพื้นฐานความเป็นไทยอย่างชัดเจนและน่าเชิดชู 
 4. จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความคิดสร้างสรรค์ และ มีส่วนร่วมในการ
สร้างห้องเรียนแห่งความสุข 
 
4. จุดควรพัฒนา 
 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ)์ มีจุดท่ีควรพัฒนาในด้านคุณภาพของผู้เรียนคุณภาพผู้เรียน ดังนี้ 
 1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหเ้ป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีกําหนด 
 2. พัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้เทียบเท่ากับค่าเฉล่ียระดับชาติ 
 3. พัฒนาทักษะทางด้านคิดคํานวณของนักเรียนทุกระดับช้ัน 

4. พัฒนาส่ือ และนวัตกรรมเพื่อรองรับการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ 
 
5. แนวทางการพัฒนา 

โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ)์ วางแผนพัฒนาในด้านคุณภาพของผู้เรียน ดังนี้ 
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้เป็นไปตามค่าเป้าหมาย และมี

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้เทียบเท่ากับค่าเฉล่ียระดับชาติ 
 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดคํานวณในทุกระดับช้ัน 
 3. จัดทําส่ือการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างท่ัวถึง และ
รองรับการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 

1. กระบวนการพัฒนา  
 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ)์  มีกระบวนการบริหารและการจัดการดังนี ้

ประเด็นพิจารณา กระบวนการพัฒนา 
มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ 
พันธกิจกําหนดชัดเจน 

โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) มีการกําหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ท่ีชัดเจน โดยใช้ระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา    
ท่ีต้นสังกัดกําหนด โดยการดําเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม ท่ีกําหนดใน
แผนปฏิบัติการประจําปี  ซึ่งเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความสําเร็จ                         
กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการกําหนดเป้าประสงค์                 
ด้านคุณภาพการจัดการศึกษาในระยะ 3 ปี ซึ่งสอดคล้องกับวิสั ยทัศน์                      
พันธกิจ ค่านิยมและความโดดเด่นเฉพาะของสถานศึกษา 

มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพ 

โรงเรียนสีกัน  (วัฒนานันท์อุปถัมภ์ ) ดําเนินการบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ SEEKAN Model และ กระบวนการ PDCA                 
ในการขับเคล่ือนการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ใช้หลักการบริหารโดย
มุ่งเน้นผลงานเชิงกลยุทธ์ แนวปฏิบัติภายในโรงเรียนเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ต่าง ๆ ปรับปรุงกลไกการทํางานของโรงเรียนให้มีความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่ วนเสียมีส่วน
ร่วมรับรู้ แสดงความคิดเห็นในการตัดสินใจปัญหาของโรงเรียน จัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารภายในสถานศึกษา 
ประชุมครูประจําทุกเดือน มีความตระหนักในสิทธิหน้าท่ี สํานึกในความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และใช้ทรัพยากรท่ีมีให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด โรงเรียนมีการวางแผน          
การปฏิบัติงานเป็นแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี มีการปฏิบัติตามแผนท่ี
กําหนดไว้  กํากับติดตามและประเมินผล โดยผู้รับผิดชอบงาน /โครงการ /กิจกรรม 
มีการประเมินโครงการทุกโครงการหลังจากปฏิบัติเสร็จส้ิน และรายงานผลการ
ดําเนินงานตามปฏิทินท่ี กําหนดไว้ มีการประชุมวิเคราะห์ ผลการดําเนินงานและ
นํามากําหนดแผนในปีต่อไป เพื่อปรับปรุงผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง  และ
ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปีละ 1 ครั้ง  

ดําเนินงานพัฒนาวิชาการ
ท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ดําเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่ม เป้าหมาย เช่ือมโยงวิถีกับชีวิตจริง 
ดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นแบบอย่างได้โดยจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการ
พัฒนางาน 
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ประเด็นพิจารณา กระบวนการพัฒนา 
ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ี
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์ ) ดําเนินการ แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ศึกษาวิเคราะห์นโยบายรัฐบาล ข้อมูลสารสนเทศ                  
ของท้องถิ่น ข้อมูลพื้นฐาน ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษา                   
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560) มีการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ พัฒนาการจัดทําหลักสูตร ร่วมพิจารณาโครงสร้างหลักสูตร โดยมี
ผู้บริหารร่วมเป็นคณะกรรมการดําเนินงานด้วยความเห็นชอบ   ซึ่งทางโรงเรียน
เริ่มพิจารณาเป็นระดับช้ัน ห้องเรียน แผนการเรียนมีการวางแผนการศึกษา 3 ปี 
และคํานวณหน่วยกิตให้ผู้เรียนได้จบการศึกษา  ตามเกณฑ์ ตามช่วงช้ัน ท่ี
กระทรวง ศึกษาธิการกําหนด มีการจัดทําคําอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา 
หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้และมีการดําเนินการติดตาม            
การจัดทําข้อมูล /รูปเล่มหลักสูตร ให้เรียบร้อย  โดยจัดทําเป็นเล่มหลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  ท้ังนี้ได้จัดทําประกาศ         
การใช้หลักสูตรสถานศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  และผู้อํานวยการโรงเรียน ครูดําเนินการใช้หลักสูตรที่
จัดทําขึ้น และได้รับการนิเทศติดตามงานพัฒนาหลักสูตรมีการประเมินผลการใช้
หลักสูตรจากครู ผู้ปกครอง  และนักเรียนตามแผนการเรียน เพื่อนําผลข้อ มูลไป
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ มีการเผยแพร่หลักสูตรสถานศึกษา 
และหลักสูตรอื่น ๆ ให้ผู้ปกครองทราบ 

พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

โรงเรียนสีกัน  (วัฒนานนันท์อุปถัมภ์ ) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา                 
มีศักยภาพในการปฏิ บัติงานและการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ                     
วางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่กําหนด ส่งเสริมและสนับสนุน                    
ให้ครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ                        
โดยการจัดอบรมท้ังภายในแล ะภายนอก การอบรมผ่านระบบออนไลน์                         
เพื่อใช้ในการขอม/ีเล่ือนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด 

จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)  คํานึงถึงคุณลักษณะของนักเรียนเป็นสําคัญ 
อาคารเรียนมีความมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีส่ิงอํานวยความสะดวก เช่น 
โต๊ะ เก้าอี ้พัดลม โปรเจคเตอร์ และระบบอินเทอร์เน็ตสําหรับสืบค้นข้อมูลท่ีใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียนอย่างเพียงพอ สภาพแวดล้อมร่มรื่น
และมีแหล่งการเรียนรู้สําหรับการจัดการเรียนการสอน นักเรียนมีความกระตือรือร้น 
มีความสุขกับการเรียนการสอนท้ังใน และนอกห้องเรียน ครูมีความต้ังใจในการ         
จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนานักเรียนโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อ
ดําเนินการจัดการซ่อมแซมอุปกรณ์การเรียน อาคารเรียนให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
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ประเด็นพิจารณา กระบวนการพัฒนา 
จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ (ต่อ) 

นอกจากนี้ ยังดําเนินการจัดโครงการกิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขอนามัยและความปลอดภัย
ของนักเรียน รวมถึงการจัดกิจกรรมรักการอ่าน  ใหบ้ริการส่ือท่ีมีความหลากหลาย  
มีหนังสืออิ เล็กทรอนิกส์ (E-Book) เครื่องคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ         
ท่ีเอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน
มั่นคง สะอาด ปลอดภัย มีส่ิงอํานวยความสะดวกเพียงพออยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
สภาพร่มรื่น มีแหล่งเรียนรู้สําหรับผู้เรยีน มีโครงการ กิจกรรม ท่ีส่งเสริมสุขอนามัย 
และความปลอดภัยของผู้เรียน จัดห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท่ีเอื้อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 

จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรูู ้ 

โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุ ปถัมภ์ ) มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ท่ีมี                     
วัสดุ  อุปกรณ์ และมีระบบเครือข่ายอินเ ทอร์เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้                  
การจัดการเรียนการสอนและการให้บริการดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ                 
และประสิทธิผล จัดกิจกรรมส่งเสริ มความสามารถด้านเทคโนโลยี ให้เอื้อต่อ             
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านเทคโนโลยี                 
เพื่อให้ผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา มีแหล่งศึกษาค้นคว้าได้อย่างท่ัวถึง 

 
2. ผลการด าเนินงาน 
 โดยภาพรวม โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุ ปถัมภ์ ) มีผลการดําเนินงานพัฒนากระบวนการบริหารและ            
การจัดการ ดังนี ้

ประเด็นพิจารณา ผลการพัฒนา 
มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ 
พันธกิจกําหนดชัดเจน 

โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์ ) มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย เหมาะสม                  
กับบริบท สอดคล้องกบันโยบาย สนองความต้องการชุมชน ท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้อง 
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจําปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครู                
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ  ข้อมูลสารส นเทศ                         
มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นระบบ                  
โดยภาพรวมอยู่ใน ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพ 

โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์ ) ดําเนินการบริหารจัดการคุณภาพ                          
ของสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ SEEKAN Model โดยใช้กระบวนการ PDCA                  
ในการขับเคล่ือนการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ใช้หลักการบริหาร
โดยมุ่งเน้นผลงานเชิงกลยุทธ์ การปฏิบัติภายในโรงเรียนต้องเป็นไปตามกฎหมาย 
ข้อบังคับต่าง ๆ ปรับปรุงกลไกการทํางานของโรงเรียนให้มีความโปร่งใส เปิดเผย
ข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ประเด็นพิจารณา ผลการพัฒนา 
มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพ (ต่อ) 

มีส่วนร่วมรับรู้ แสดงความคิดเห็นในการตัดสินใจปัญหาของโรงเรียน จัดให้มีการ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารภายในสถานศึกษา 
ประชุมครูประจําทุกเดือน และมีระบบประกันคุณภาพโรงเรียนภายในและภายนอก 
มีความตระหนักในสิทธิหน้าท่ี สํานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม และใช้ทรัพยากรท่ี
มีให้ เกิดประโยชน์สูงสุด โรงเรียนมี การวางแผนการปฏิบัติงานเป็นแผนกลยุทธ์  
แผนปฏิบัติการประจําปี มีการปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนดไว้ กํากับติดตามและ
ประเมินผล โดยผู้รับผิดชอบงาน /โครงการ/กิจกรรม  มีการประเมินหลักสูตร
สถานศึกษา โครงการทุกโครงการหลังจากปฏิบัติเสร็จส้ิน  และรายงานผลการ
ดําเนินงานตามปฏิทินท่ีกําหนดไว้ มีการประชุมวิเคราะห์ ผลการดําเ นินงานและ
นํามากําหนดแผนปฏิบัติการประจําปีในปีต่อไป เพื่อปรับปรุงผลการดําเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องโดยภาพรวมอยู่ใน ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

ดําเนินงานพัฒนาวิชาการ    
ท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา ท่ีสอดค ล้องกับความต้องการของผู้เรียนและ
ท้องถิ่น ผู้บริหาร  ครูและผู้ปกครอง ตลอดจนชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด                
ทําหลักสูตร โดยมีองค์ประกอบครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์ได้แก่ วิสัยทัศน์ 
จุดหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงสร้างเวลาเรียน คําอธิบายรายวิชา 
แนวดําเนิน การ จัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล หลักสูตรผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา มีการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติ 
มีระบบการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรมีการนําผลการนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการใช้หลักสูตรมาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ผลการประเมิน
โดยภาพรวมอยู่ใน ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์) ได้ดําเนินงานกระบวนการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีศักยภาพและผลงานเป็นท่ีประจักษ์   นําช่ือเสียงมาสู่โรงเรียน 
นําไปสู่การขอมี/เล่ือนวิทยฐานะให้สูงขึ้น  และส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้           
มีทักษะท่ีจําเป็นมุ่งเน้นและส่งเสริมให้มีคุณธรรมและจริยธรรม ผลการประเมิน     
โดยภาพรวมอยู่ใน ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์ ) มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน
มั่นคง สะอาด ปลอดภัย มีส่ิงอํานวยความสะดวกเพียงพอ อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งาน สภาพร่มรื่น มีแหล่งเรียนรู้สําหรับผู้เรียน มีโครงการ กิจกรรม ท่ีส่งเส ริม
สุขอนามัย และความปลอดภัยของผู้เรียน จัดห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือ                      
และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง                                    
ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ใน ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
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ประเด็นพิจารณา ผลการพัฒนา 
จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรูู ้ 

โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ)์ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ท่ีมีวัสดุ อุปกรณ์ 
และมีระบบเครื อข่ายอินเ ทอร์เน็ต เพื่อ สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนและ
การให้บริการดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จัดกิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยี ให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีแหล่งศึกษาค้นคว้าได้อย่างท่ัวถึง  ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ใน  
ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

 

3. จุดเด่น 
  โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) มีการจัดโครงการ กิจกรร ม ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม เป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา มีกิจกรรมตอบสนองนโยบาย จุดเ น้นตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา แล ะมีผลการดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย มีจุด เด่นในด้าน การพัฒนากระบวนการบริหารและ        
การจัดการดังนี้ 

1. การบริหารงาน ด้าน งบประมาณ คํานึงถึงประโยชน์ของราชการ ยึดระเบียบการเงินแล ะพัสดุ             
เป็นสําคัญ มีการบริหารและการจัดการมุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล บุคลากร   มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน             
มีการประเมินควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ โดยมีคณะกรรมการประเมินการควบคุมภายในของโรงเรียน 

2. การพัฒนากระบวนการบริหาร  และการจัดการ มีแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ระยะ 3 ปี (2562-
2564) แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 และปฏิทินการปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา 2563 เป็นแนวทาง
ในการดําเนินงาน  ทําให้มีเป้าหมายการทํางานชัดเจน และตารางการทํางานอย่างเป็นระบบ 

3. การวางแผนดําเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและส่งเสริมสนับสนุ นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมอย่างหลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน  เฝ้าระวังนักเรียนท่ีมีผลการเรียน  0 ร มส 
และ มผ อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพ และปลอดภัย 
5. ครู บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดทําหลักสูตรและการประเมินหลักสูตร 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาตนเองโดย เข้ารับการ อบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนา

ศักยภาพในการปฏิบัติงานและจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
4. จุดควรพัฒนา  

1. ปรับรูปแบบการจัดทําแผนปฏิบัติการจา กปีการศึกษา เป็นปีงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการของสํานักงานเขตพื้นท่ี และงบประมาณแผ่นดิน 

2. การเข้ารับการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรยีนรู้ของผู้เรียน 
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5. แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)  วางแผนพัฒนาในด้าน การพัฒนากระบวนการบริหาร และการจัดการ 
ดังนี้ 

1. ปรับรูปแบ บการจัดทําแผนปฏิบัติการของโรงเรียนจากปีการศึกษา เป็นแบบปีงบประมาณ                       
โดยเริ่มต้ังแต่ปีงบประมาณ 2564 

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึ กษาเข้ารับการอบรมหลักสูตรความรู้เฉพาะทาง และ
หลักสูตรอื่น ๆ ตามความต้องการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 

1. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนสีกนั (วัฒนานันท์อุปถัมภ)์ มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญดังนี ้

ประเด็นพิจารณา กระบวนการพัฒนา 
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

   โรงเรียน สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )  ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ .ศ. 2560) โดยการ
วิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ และออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
นอกจากนี้ ครูได้มีการจัดทําแผนก ารเรียนรู้ที่หลากหลาย รูปแบบ โดยผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง เช่น แผนการจัดการเรียนรู้ท้องถิ่น แผนการจัดการ
เรียนรู้ แบบ Active Learning เป็นต้น ครูมีกิจกรรม ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินกิจกรรมท่ีเน้นการปฏิบัติและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน ได้ 
เช่น ให้นักเรียนจัดทําโครงงานต่าง ๆ  กิจกรรมรายวิชา IS (Independent Study) 
กิจกรรมในรายวิชาต่าง ๆ และทํากิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ ของสถานศึกษา 

ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเช้ือ ไวรัสโคโรน่า (Covid 19) โรงเรียน        
สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์ ) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้           
ของนักเรียน โดยเน้นการใช้เทคโนโลยี  ห้องปฏิบัติการของกลุ่มสาระฯ ในรูปแบบ 
on-line และ on-site ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีอุปกรณ์และส่ือ การเรียน       
การสอนท่ีเกี่ยวข้องกับรายวิชาต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย มีการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ผ่านระบบออนไลน์ เช่น application ของ google , Line , youtube , facbook , 
Zoom เทคโนโลยีการศึกษาผ่านทางไกล DLIT และสถานศึกษามีการส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก 

มีการบริหารชั้นเรียน           
เชิงบวก 

โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ)์ มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริม สนับสนุน
ให้ครูเยี่ยมบ้านนักเรียน มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  และ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้จั ดกิจกรรมท่ีหลากหลาย สร้างวินัย ในช้ันเรียน สร้าง
บรรยากาศ การเรียนรู้ ในห้องเรียน เพื่อให้การ จัดการ เรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
เสริมแรงทางบวกให้กับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข 

ตรวจสอบและประเมิน 
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนํา
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 

โรงเรียน สีกัน (วัฒนานันท์อุป ถัมภ์ ) มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามหลักสูตร             
มีการตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีการจัดทําเกณฑ์ประเมินผล
ผู้เรียน มีเครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย ประเมินผลตามสภาพจริง มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ เรียนและนํา
ผลมาพัฒนาการจัดเรียนรู้ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
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ประเด็นพิจารณา กระบวนการพัฒนา 
มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

โรงเรียน สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์ ) ส่งเสริมให้ครูมีการแลกเปล่ียนความรู้ร่วมกัน
ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การแสดงบทบาทในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
และมีระบบนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบกัลยาณมิตร เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด        
การเรียนรู้ นําผลการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
นวัตกรรม วิจัยในช้ันเรียน อย่างต่อเนื่อง  

 
2. ผลการด าเนินงาน                                                                                                                                  

โดยภาพรวมโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ)์  มีผลการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ ดังนี ้

ประเด็นพิจารณา ผลการพัฒนา 
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

โรงเรียน สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์ ) มีหลักสูตรสถานศึกษา  หลักสูตรกลุ่มสาระ         
การเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง ครูมีการจัดทําแ ผนการจัดการเรียนรู้  
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  ทําให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตาม                 
ค่าเป้าหมายท่ีกําหนด มีคุณลักษณะ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน สามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ คิด  สังเคราะห์  อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผล มีทักษะในการแก้ปัญหา สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ และ
เป็นแนวทางการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพในอนาคต ต่อไป  ผลการประเมิน            
โดยภาพรวมอยู่ใน ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีหลากหลายในการเรียนรู้
อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ปัจจุบัน มีคุณธรรม  จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี 
สร้างสรรค์ และ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภา ยนอกอย่างมี
คุณภาพ ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ใน ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

มีการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก ครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกส่งผลให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก 
สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข และห้องเรียนสะอาด มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อ
การเรี ยนรู้ เป็นห้องเรียนแห่งความสุข ส่งผลให้ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
เจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ มีสุนทรียภาพที่ดี และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น           
ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ใน ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

ตรวจสอบและประเมิน 
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ            
และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน 

โรงเรียน สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์ ) มีการตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพ           
การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น
ตามค่าเป้าหมาย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร
สถานศึกษา อีกท้ังมีการรายงานความก้าวหน้าให้ผู้เรียนและสถานศึกษาทราบต่อไป
ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ใน ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
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ประเด็นพิจารณา ผลการพัฒนา 
มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูล                
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุ งคุณภาพ การจัดการเรียนการสอน  เกิดเป็น
นวัตกรรม วิจัยในช้ันเรียน  ส่งผลให้ผู้เรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ี
สูงขึ้นตามค่าเป้าหมายท่ีกําหนดเพื่อพัฒนาและปรับปรุงจัดการเรียนรู้ 
ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ใน ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

 

3. จุดเด่น 
โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์ ) มีจุดเด่นในด้าน กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

สําคัญ ดังนี้  
1. โรงเรียนมีการจัดการศึกษาตามแผนการเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีหลากหลาย ผู้เรียน

สามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจ 
2. โรงเรียนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ผ่านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยครูที่ปรึกษา  และ

พัฒนาผู้เรียน ด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ สังคม เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
3. ครมูีการพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลย ีในการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Online และ On-site พร้อมนําผลท่ี

ได้จากกระบวนการจัดการเรียนรูเ้ป็นข้อมูลในการจัดทําวิจัยในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มคุีณภาพ 
4. ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและลงมือปฏิบัติจริง สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน

ได้ 
 

4. จุดควรพัฒนา 
ความยืดหยุ่นด้านการวัดและประเมินผลท่ีไม่เอื่อต่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 
 

5. แนวทางการพัฒนา 
โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ)์ วางแผนพัฒนาในด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน

เป็นสําคัญ ดังนี้ 
 1. ปรับรูปแบบการวัดและประเมินผล ให้มีความยืดหยุ่น หลากหลาย และเหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา 
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สรุปภาพรวม 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์ ) ดําเนินการบริหารงาน แบบกระจายอํานาจ แบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย            
8 กลุ่มงาน ตามแผนภูมิบริหารโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) เพื่อให้สามารถดําเนินกิจกรรมต่างๆได้รวดเร็ว 
สามารถต อบสนองนโยบาย และอํานวยความสะดวกให้กับครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และขุมชน               
ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
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 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  ส่งเสริมให้ครู จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตาม
หลักสูตร แกนกลางการศึกษาข้ั นพื้นฐาน พุ ทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ .ศ. 2560 ) ซึ่งดําเนินการตั้งแต่           
การวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ และออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นการปฏิบัติและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน  แต่
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) จึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู
ดําเนินการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Online และ  On-site ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโดยเน้นการใช้
เทคโนโลยีผ่านส่ือท่ีเกี่ยวข้องกับรายวิชาต่าง ๆ ผ่านส่ือออนไลน์และแอปพลิเคช่ันต่างๆ  นอกจากนี้ส่งเสริมให้ครู 
มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ  (PLC) ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาและปรับปรุ ง
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน  
 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์ ) ได้จัดทําแผนปฏิบัติก ารประจําปีการศึกษา  2563 ภายใต้กลยุทธ์            
6 กลยุทธ์ จํานวน 10 โครงการ ดังนี้ 
 

กลยุทธ์ โครงการ 
1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล 
2. ส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียน 

2. ส่งเสริมนักเรียนให้มีพัฒนาการและทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพและเหมาะสมตามวัย 

3. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่คุณภาพและความเป็นเลิศ 
4. ส่งเสริมพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สู่การประกอบ
อาชีพในอนาคต 

3. ส่งเสริมให้นักเรียนดําเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชา 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีความภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

5. ความรู้คู่คุณธรรม ตามแนววิถีพุทธจิตอาสา สู่คุณลักษณะ             
อันพึงประสงค์และค่านิยมไทย 
6. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีไทย(ความเป็นไทย) ศาสตร์
พระราชาและศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตผู้เรียน 
7. ส่ิงแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

4. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
สมรรถนะและความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ มีวัฒนธรรม
การทํางานท่ีมุ่งเน้นคุณภาพและความเป็นเลิศ 

8. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

5. มีการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม เน้นการ
ทํางานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหารจัดการ 
กระจายอํานาจและความรับผิดชอบ สู่กลุ่มบริหาร
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

9. ส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

6. มีการพัฒนานวัตกรรม ระบบข้อมูล สารสนเทศ 
และงานวิจัยเพื่อการบริหารจัดการศึกษา อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

10. พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา 

  



รายงานประจําปีโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)  ปีการศึกษา 2563        หน้า 52 

 

ผลงานวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

ชื่อผลงาน กิจกรรม “TimeูForูChange”ูเวลาในการเปล่ียนแปลง 
ผู้เสนอผลงาน งานวินัยและพฤติกรรมนักเรียน งานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล  
สถานศึกษา โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 
สังกัด  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ความเป็นมาและความส าคัญ 

โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ เปิดสอนต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
1 ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดยมีนักเรียนจํานวน 1,875 คน  ซึ่งนักเรียนของโรงเรียนมีพื้นฐานครอบครัวและ
พฤติกรรมท่ีแตกต่างกัน ดังนั้นโรงเรียนจึงมีกระบวนการในการดูแล เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ แต่
ด้วยนักเรียนมีจํานวนมาก ส่งผลให้นักเ รียนบางคนมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์  ซึ่งจากข้อมูลต้ังแ ต่ปีการศึกษา 
2560 จนถึง 2562 พบว่า นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์  มีจํานวนประมาณร้อยละ 2 – 4 ของนักเรียน
ท้ังหมด 

งานวินัยและพฤติกรรมนักเรียน งานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล  ได้พัฒนาและสร้าง กิจกรรม 
“Timeู Forู Change”ู เวลาในการเปล่ียนแปลง  โดยเริ่ม ดําเนินการมาต้ังแต่ปีการศึกษา  2560 จนมาถึงปี
การศึกษา 2563 ได้รับการต่อยอดโดยให้มีการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาในการดําเนินกิจกรรม ท่ีสามารถแก้ปัญหา
พฤติกรรมนักเรียนท่ีไม่พึงประสงค์ เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเสริมสร้ างระเบียบวินัย ให้เกิดแก่นักเรียน  เพื่อเป็นแนว
ทางการปฏิบัติตน ในชีวิตประจําวั นได้อย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ จนได้รับคําชมเชย จากผู้ปกครอง ชุมชน 
โรงเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ และได้นําเสนอเป็นผลการปฏิบัติงานของ งานวินัยและพฤติกรรมนักเรียน ท่ีเป็นเลิศ 
ในปีการศึกษา 2563 และมีการพัฒนาต่อยอดการดําเนินกิจกรรมต่อไป  

ดังนั้น กลุ่มงานกิ จการนักเรียน ได้เล็งเห็นความสําคัญ ของพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน จึงมี
กิจกรรม เสริมสร้างความมีระเบียบวินัย  มารยาท  และการแต่งกาย ให้เกิดแก่นักเรียน  พร้อมท้ัง วางแผน  และ
หาทางแก้ไขปัญหา พฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มท่ีไม่พึงประสงค์ โดยใช้กิจกรรม “TimeูForูChange”ูเวลาใน
การเปล่ียนแปลง  เพื่อพัฒนาให้นักเรียนให้มีอัตลักษณ์ สอดคล้องกับอัตลักษณ์  ลูกสีกันฯ ท่ีว่า “สะอาด เป็น
ระเบียบ เรียบร้อย ทุกวัน”ู 

 
วัตถุประสงค์                                                                                                                                   
          1. เพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 
          2. เพื่อเสริมสร้างความมีระเบียบวินัยให้เกิดแก่นักเรียน ทุกคน  และนํา ไปสู่การปฏิบัติ  ท่ีต่อเนื่องใน
ชีวิตประจําวัน 
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เป้าหมายการด าเนินงาน 
          เป้าหมายเชิงปริมาณ 
           1. นักเรียนโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ)์ ทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์  
          เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
           1. นักเรียนโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ร้อยละ 95 มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์อยู่ระดับดีเย่ียม 
      2. นักเรียนโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ร้อยละ 95 สามารถปฏิบัติตนเป็นผู้มีระเบียบวินัยในชีวิต 
ประจําวันอยู่ในระดับดีเย่ียม 
 
หลักหรือแนวคิดทฤษฎี / รูปแบบหรือโมเดล : นวัตกรรม   
กระบวนการปฏิบัติงาน 

งานวินัยและพฤติกรรมนักเรียน โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ได้นํากระบวนการ “วงจรคุณภาพ”ู
หรือ  P - D - C – A  มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
            1. ประชุมคณะกรรมการงานวินัยและพฤติกรรมนักเรียน โดยนําประเด็นปัญหาของนักเรียนโรงเรียนสีกัน 
(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ ) ของปีการศึ กษาก่อน มาพิจารณา เพื่อสรุปประเด็นปัญหาและหาทางแก้ไขปัญหา  และ
ดําเนินการจัดทําโครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียน เพื่อเสนอประเด็นปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหา ต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา โดยประชุมช้ีแจง ปรึกษาหารือ เกีย่วกับประเด็นปัญหาท่ีเกิดขึ้น และร่วมกันวางแผนการดํา เนินงาน
เพื่อหาทางแก้ปัญหา ผ่านกิจกรรม “Timeู Forู Change”ู เวลาในการเปล่ียนแปลง โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
เพื่อนําสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม (P) 
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          2. ผู้บริหารสถานศึกษา แต่งต้ัง ครูและบุคลากรเป็นคณะทํางาน  กิจกรรม “TimeูForูChange”ูเวลา
ในการเปล่ียนแปลง โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียน (D)  
          3. หัวหน้าระดับและ ครูที่ปรึกษา  แจ้งแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับกิจกรรม “Timeู Forู Change”ู เวลาใน         
การเปล่ียนแปลง โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียน ให้แก่นักเรียนในช้ันเรียนของตนเองทราบ (D)                  
          4. งานวินัยและพฤติกรรมนักเรียน  อบรมนักเรียนช่วงเช้าบริเวณทางเข้าประตูโรงเรียน (D) 
          5. ผู้บริหาร ครูทุกคน และทีมงานคณะกรรมการนักเรียน ช่วยตรวจสอบการแต่งกายและพฤติกรรมของ
นักเรียน (D) 
          6. นักเรียนทุกคน ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของ กิจกรรม “TimeูForูChange”ู เวลาในการเปล่ียนแปลง  
โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียน (D)  
          7. คณะกรรมการวินัยและพฤติกรรมนักเรียน ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินงาน  ดังนี้ (D) 
                    7.1 หักคะแนนพฤติกรรมสําหรับนักเรียนท่ีมาโรงเรียนสาย โดยปฏิบัติ ดังนี้ 

- ครั้งท่ี 1 ว่ากล่าวตักเตือน 
- ครั้งท่ี 2 ว่ากล่าวตักเตือน 
- ครั้งท่ี 3 โทรแจ้งผู้ปกครองรับทราบพฤติกรรม 
- ครั้งท่ี 4 เชิญผู้ปกครองพบหัวหน้างานวินัยและพฤติกรรมนักเรียนเพื่อหาวิธีแก้ไข 
- ครั้งท่ี 5 เชิญผู้ปกครองพบรองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลเพื่อหาวิธีแก้ไข 

                  7.2 ตรวจบุคลิกภาพประจําเดือนทุกเดือน  
                    7.3 ออกสุ่มตรวจพื้นท่ีเส่ียง หรือพื้นท่ี ท่ีได้รับการแจ้งจากชุมชน 
          7.4 นักเรียนท่ีโดนหักคะแนน นั่งสมาธิในตอนเย็นเพื่อล้างคะแนนพฤติกรรม 

8. คณะกรรมการงานวินัยและพฤติกรรมนักเรียน ตรวจสอบ และติดตามดูนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ และท่ีล้างคะแนนพฤติกรรมยังไม่หมดส้ิน ดําเนิน กิจกรรม “Timeู Forู Change”ู เวลาในการ
เปล่ียนแปลง  และติดตามดูว่านักเรียนมีพฤติกรรมเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึ้นอย่างไรบ้าง โดยการสอบถามจาก
หัวหน้าห้อง ครูที่ปรึกษา และสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเอง (C) 

9. งานวินัยและพฤติกรรมนักเรียน สรุปโครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียน  กิจกรรม “TimeูForู
Change”ู เวลาในการเปล่ียนแปลง  โดยเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ นักเรียนสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมได้และ               
มีพฤติกรรมท่ีดีขึน้ มีระเบียบวินัย พร้อมขึ้นไปในระดับช้ันท่ีสูงขึ้นและมีพฤติกรรมท่ีดีต่อไป โดยสามารถลดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างวิทยากร เพราะใช้ครูเป็นวิทยากรด้านวินัยและพฤติกรรมนักเรียน และแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์
ของนักเรียน โดยการพัฒนาโรงเรียนเพื่อปลูกฝังให้รักโรงเรียนและมีจิตอาสา (A) 
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กระบวนการปฏิบัติงานข้างต้น สามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการปฏิบัติงาน 

งานวินัยและพฤติกรรมนักเรียน งานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ดําเนินกิจกรรม    “Timeู
ForูChange”ูเวลาในการเปล่ียนแปลงกิจกรรม  โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียน  โดยจัดกิจกรรมนี้ขึ้น
เนื่องจากโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ)์ ต้องการให้นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ เหมาะสมกับอัตลักษณ์
ลูกสีกันฯ ท่ีว่า “สะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย ทุกวัน ”ูและเป็นท่ีชมเชยของคนในชุมชุนรอบข้างโรงเรียน  จึง
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ดําเนิน กิจกรรม “TimeูForูChange”ูเวลาในการเปล่ียนแปลงกิจกรรม  โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียน
ซึ่งได้มีการกําหนดรูปแบบหรือโมเดล : นวัตกรรม เพื่อนํามาใช้เป็นกระบวนการในการแก้ปัญหาดังกล่าว   
           ในปีการศึกษา 2563 นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์มากกวา่ร้อยละ 95 บรรลุตามเป้าหมายท่ีกําหนด 
สามารถสรุปผลการดําเนินงานได้ดังนี้ 

1. นักเรียนโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ ในระดับดีเย่ียม 
2. นักเรียนโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ)์ สามารถปฏิบัติตนเป็นผู้มีระเบียบวินัยในชีวิตประจําวัน

ได้ในระดับดีเย่ียม 
3. นักเรียนโรงเรียน สีกัน  (วัฒนานันท์อุปถัมภ์ ) สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมและเป็นส่วนหนึ่งของ          

การพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้น และได้รับการชมเชยจากผู้ปกครอง ชุมชน โรงเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ เรื่องความมี
ระเบียบวินัย 
 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ 
 1. ปัจจัยภายใน 
  - งานวินัยและพฤติกรรมนักเรียน งานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล  ดําเนินการ
ประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นระยะ และได้รับความร่วมมือจากครูและบุคลากรในการ
ดําเนินกิจกรรม 
  - งานวินัยและพฤติกรรมนักเรียน งานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล  ดําเนินการเพิ่ม
ช่องทางประสานงานกับผู้ปกครองและครูที่ปรึกษาแบบออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคช่ัน MISschool เพื่อส่งข้อมูล
ต่าง ๆ ของโรงเรียน การเข้าเรียน และพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน 
 

     
                                 สําหรับนักเรียน    สําหรับผู้ปกครอง      สําหรับครู 
 

  - งานอาคารและสถานท่ี กลุ่มบริหารงานท่ัวไปได้ดําเนินการติดต้ังกล้องวงจรปิดจํานวน 36
ตําแหน่ง ตามพื้นท่ีต่าง ๆ ของโรงเรียน (เพิ่มอีก 16 ตําแหน่ง ในปีการศึกษา 2563 ) ทําให้สามารถติดตาม และ
ดูแล เพื่อแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่ถึงประสงค์ต่าง ๆ ของนักเรียน 
  - ครูและบุคลากรร่วมกันดูแลพฤติกรรมและระเบียบวินัยต่าง ๆ ของนักเรียน โดยเริ่มต้ังแต่
นักเรียนเข้าสู่โรงเรียน จนกระท่ังนักเรียนกลับบ้านหลังเลิกเรียน รวมท้ังตรวจบุคลิกภาพเป็นประจําทุกเดือน 
และดําเนินการแก้ไขบุคลิกภาพอย่างสม่ําเสมอ 
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 2. ปัจจัยภายนอก 
  - ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการดูแล ส่งเสริมพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน  และสนับสนุน
การดําเนินกิจกรรมของทางโรงเรียน 
  - ชุมชนโดยรอบโรงเรียนให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และสะท้อนพฤติกรรมของนักเรียน 
เมื่ออยู่ภายนอกโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนนําไปวางแผนส่งเสริม แล ะพัฒนาพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน
ต่อไป 
 
บทเรียนที่ได้รับ 

กิจกรรม “TimeูForูChange”ูเวลาในการเปล่ียนแปลง โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียน   ได้ผ่าน
การวางแผน และดําเนินกิจกรรมมาต้ังแต่ปีการศึกษา 2560 จนถึงปีการศึกษา 2563 เพื่อดําเนินการเสริมสร้าง
ระเบียบวินัยให้แก่นักเรียน และแก้ปัญหาพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของนักเรียน ผ่านการประชุมวางแผนเพื่อ
กําหนดกิจกรรมย่อยและกระบวนการดําเนินงาน โดยได้รับความร่วมมือจากครู ผู้ปกครอง และชุมชนโดยรอบ
โรงเรียน 

ผลจากการดําเนิน กิจกรรม “TimeูForูChange”ูเวลาในการเปล่ียนแปลง โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
นักเรียน ทําให้นักเรียน  ได้รับการชมเชยจากผู้ ปกครอง ชมชน โรงเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ  นอกจากนี้ ยังได้รับ
ความพึงพอใจในการดําเนินงานตามรูปแบบหรือโมเดลท่ีกลุ่มงานกิจการนักเรียน งานวินัยและพฤติกรรมนักเรียน 
โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ได้สร้างขึ้น ส่งผลให้โรงเรียนมีช่ือเสียง  ได้รับการชมเชย  จนเป็นท่ียอมรับแก่
บุคคลภายนอก ซึ่งปรากฏหลักฐานการปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 

1.  นักเรียนปีการศึกษา 2563 ไม่มีเข้าค่ายปรับพฤติกรรมแม้แต่คนเดียว   
   2.  โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียน   
           3.  คําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการงานวินัยและพฤติกรรมนักเรียน  

4.  คําส่ังแต่งต้ังคณะทํางาน กิจกรรม นั่งสมาธิเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม  
5.   แฟ้มบันทึกคะแนนพฤติกรรมของนักเรียน 
6.   แฟ้มบันทึกการมาสายของนักเรียน 
7.   แฟ้มบันทึกการรายงานพฤติกรรมของนักเรียน 
8.   เล่มรายงานสรปุโครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียน   

           9.  ภาพกิจกรรมการดําเนินงาน  
           10. เกียรติบัตรพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่น 
 
แนวทางการพัฒนา 
          จากการประชุมหลังเสร็จส้ินการ ดําเนินงานกิจกรรม “Timeู Forู Change”ู เวลาในการเปล่ียนแปลง  
โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียน ได้ศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนากิจกรรม  โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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1.  ในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน  นักเรียนยังคงมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ เนื่องจากนักเรียนยัง
ไม่ทราบแนวปฏิบัติต่างๆ งานวินัยและพฤติกรรมนักเรีย นได้ประชุมเพื่อช้ี แจงครูที่ปรึกษาให้ทราบถึง แนวทาง        
การปฏิบัติท่ีชัดเจน และแจ้งให้นักเรียนทุกคนรับทราบ เพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีถูกต้อง 

2.  กิจกรรม “TimeูForูChange”ู เวลาในการเปล่ียนแปลง  เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไววัสโคโรนา 2019 จึงทําให้การมาเรียนของนักเรียนมีน้อย จึงทําให้การดูแลพฤติกรรมนักเรียนได้
อย่างท่ัวถึง ส่งผลให้นักเรียนในปีการศึกษา 2563 ไม่มีนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ถึงขั้นเข้าค่าย
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมแม้แต่คนเดียว คิดได้ว่าควรเพิ่มการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดมากขึ้น เพื่อในปีการศึกษา
ต่อไปนักเรียนจะได้มีพฤติกรรมท่ีดีมากขึ้น 
 

ภาพการท างานตามกระบวนการ  P – D – C – A 
1. การประชุมเพื่อวางแผนการดําเนินงานและติดตามผลการดําเนินงาน 
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2. การส่งเสริมพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ในระหว่างวัน โดยเริ่ มต้ังแต่นักเรียนเข้าสู่โรงเรียน จนกระท่ัง
นักเรียนกลับบ้านหลังเลิกเรียน 
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3. การปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์โดยใช้การนั่งสมาธิ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. การประสานความร่วมกับผู้ปกครอง และชุมชนเพื่อร่วมกันดูแล ส่งเสริม และปรับเ ปล่ียนพฤติกรรม
นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการนักเรียนในการช่วยออกกฎระเบียบต่างๆ ในโรงเรียน 
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ภาคผนวก 
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ผลงานนักเรียนดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2563 

ท่ี ชื่อนักเรียน 
ระดับ 

การแข่งขัน 
รางวัล 

หน่วยงาน 
ท่ีมอบให ้

1. 

นายพัชพล การกล้า 
นายพัทธดนย์  จันทร 
นายวชิรรุจน์  วงษ์วัฒนะตระกูล 
นางสาวพัชรกาญจน์  ต้ังพลังกูล 
นางสาวสมัญญา  ชนะสงคราม 

- 
สอบผ่านการวัดระดับความสามารถ           
ทางภาษาญี่ปุ่น JLPT Japanese 
Language Proficiency Test 

Japan 
Foundation 

2. ด.ญ.กัลย์ณารักษ์  อยู่รักษ์ 
สพม.กท.
เขต 2 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 โครงการ
รณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์

วันวาเลนไทน์ ประจําปี 2564 
สพม.กท.เขต 2 

3. น.ส.มุขสุดา  จันทร์ขุน 
สพม.กท.
เขต 2 

รางวัลชมเชย 
โครงการรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริม

สร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจําปี 2564 
สพม.กท.เขต 2 

4. ด.ญ.ธารารัตน์  รัตนเมืองงาว 
สพม.กท.
เขต 2 

รางวัลชมเชย 
โครงการรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริม

สร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจําปี 2564 
สพม.กท.เขต 2 

5. นางสาวชฎาพร  สุขเจริญ 
สพม.กท.
เขต 2 

รางวัลชมเชย 
โครงการรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริม

สร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจําปี 2564 
สพม.กท.เขต 2 

6. นายรัชชานันท์  วีรชีวิน - 

ผ่านเกณฑ์ระดับเหรียญเงิน ACADEMIC 
WAR งานแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ 

ครั้งท่ี 2 ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หมวดวิชาชีววิทยา 

TCASter 
ร่วมกับนิสิต
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

7. นางสาวภาวีนีย์  รัชฎาเมธีพัฒน์ - 

ผ่านเกณฑ์ระดับเหรียญทองแดง 
ACADEMIC WAR งานแข่งขันตอบปัญหา
วิชาการ ครั้งท่ี 2 ระดับช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลาย หมวดวิชาฟิสิกส์ 

TCASter 
ร่วมกับนิสิต
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

8. 

นายรัชชานนท์  วีรชีวิน 
นายจิรานุวัฒน์  กิจเต่ง 
นางสาวญาดา   ผูกโพธิ์ 
นางสาวกัญญาพัชร  มะลิเลิศ 
นางสาวณัฐพร   เพิ่มสมบัติ 

ระดับ
จังหวัด 

ผ่านรอบคัดเลือกการประกวดนวัตกรรม
ทางวิศวกรรม แต่งดการแข่งขัน 

เนื่องจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส 
Covid-19 

มหาวิยาลัย
ปทุมธานี 
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รางวัลครูดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2563 
ท่ี ชื่อ – นามสกุล รางวัล/ผลงาน หน่วยงานที่มอบให ้

1 นางสาวชาลิสา  มหามาตย์ 

ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน 
โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน 
เจริญรอยตามเบ้ืองพระยุคลบาท 

2563 

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

ครูดีไม่มีอบายมุข 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ร่วมกับ 
สํานักงานเครือข่ายองค์กรงด
เหล้า. และ สํานักงานกองทุน

สนับสนุน 
การสร้างเสริมสุขภาพ 

2 นางสาวอมรวดี  ทัพช่างไม้ ครูดีไม่มีอบายมุข 
3 นายวิทวัส  ชูจิตร ครูดีไม่มีอบายมุข 
4 ว่าท่ี ร.ต. หญิงจุฑาพรรณ  กินามณีย์ ครูดีไม่มีอบายมุข 
5 นางสุทธิวรรณ  จ๋ิวสุข ครูดีไม่มีอบายมุข 
6 นางสาวชญากาณฑ์  จันทาบ ครูดีไม่มีอบายมุข 
7 นางสาวจีราพร  วอนเจียม ครูดีไม่มีอบายมุข 
8 นางสาวภักด์ิสุดา  เจริญวงศ์ ครูดีไม่มีอบายมุข 

9 นายปฏิวัติ  สุภาษี 
ครูดีไม่มีอบายมุข 

ครุชนคนคุณธรรม 
สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

10 นางสาวปุญญิศา  ใจน้อย ครุชนคนคุณธรรม 
สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

11 นางสาวพีชนิกา  จิตรมา ครูดีในดวงใจ 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร 

เขต 2 
12 นางศศิรินทร์  ขันติวรพันธุ ์

ครูในดวงใจศิษย์ ครั้งท่ี 17 
วิทยาลัยเทคโนโลยี 
สยามบริหารธุรกิจ 13 นางสาวพรสุดา  เปล้ืองหน่าย 

 
รางวัลโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563 

ท่ี รางวัล/ผลงาน หน่วยงานที่มอบให ้

1 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน ์

ประจําปีงบประมาณ 2563  
อยู่ในอันดับ 8 ค่าคะแนน ITA ร้อยละ 88.47 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน และสํานักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามทุจริตแห่งชาติ 
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ภาพกิจกรรมของโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ)์ 
ปีการศึกษา 2563 
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สามารถเข้าชมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ)์ เพิ่มเติมได้ตามลิงค์ดังต่อไปนี้ 
1. เว็บไซต์โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ)์ www.seekan.ac.th. 

 
 

2. เว็บไซต์ Facebook Seekan Photo 

 

http://www.seekan.ac.th/
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คณะกรรมการผู้จัดท ารายงานประจ าปีการศึกษา 2563 
1. นายไพฑูรย์  สีสังข์   ผู้อํานวยการโรงเรียน 

 2. นางสาวอรอนงค์  นครเขต  รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
3. นายสุทธิศักดิ์  นันทวิทย์  รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
4. นายอนุพงศ์  สุวรรณโชติ  รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 

   5. นางกุลวดี  วิมะลิน   รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
6. นางจิรัฐิติกาล  ก้อนเพชร  ผู้แทนกลุ่มบริหารวิชาการ  
7. นายวิจิตร  เย็นเสมอ   ผู้แทนกลุ่มบริหารวิชาการ 
8. นางพรรณี  ศรีสยามไพศาล  ผู้แทนกลุ่มบริหารงานบุคคล  
9. นางศศิรินทร์  ขันติวรพันธุ ์  ผู้แทนกลุ่มบริหารงานบุคคล  
10. นายชัชชัย  จ้อยใบ   ผู้แทนกลุ่มบริหารทั่วไป 
11. นางสาวมุขสุดา  วิชาพร  ผู้แทนกลุ่มบริหารทั่วไป 
12. นางสาวจุฑารัตน์  ไวยดี  ผู้แทนกลุ่มบริหารงบประมาณ 
13. นายอนันต์ชัย  คติธรรม์กุล  ผู้แทนกลุ่มบริหารงบประมาณ  
14. นางสุธารัตน์  สียางนอก  ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
15. นายวิทวัส  ชูจิตร   ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
16. นายพิทักษ์ชัย  แก้วพิทักษ์  ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
17. นางสาวภักด์ิสุดา  เจริญวงศ์  ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
18. นางประนอม   สิทธิไกร  ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
19. นางสาวกาญจน์สุดา  ดวงใจ  ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
20. ว่าท่ี ร.ต. นิติกร  สมชาติ  ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตคศาสตร์ 
21. นางสาวอชิรญา  ชุ่มวงศ์  ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตคศาสตร์ 
22. นางสาวเปรมิกา   มงคลยุทธ  ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 
23. นางสาวภัทรีญา  เฉ่ือยทอง  ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 
24. นางสาววราเพ็ญ  โกมะหะวงศ์  ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
25. นายกรกฤช ศรีพุทธากุล  ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา ฯ 
26. นางสาวณัฏฐ์นรี  สิทธิไกรพงษ์  ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา ฯ 
27. นายณฐพงศ์  ทรงสัตย์  ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
28. นางสาวดารัตน  วรธรรมพิทักษ์ ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
29. นายขิง  ขอพึ่ง   ผู้แทนงานพัฒนาผู้เรียน 
30. นายมารุต  ศักดิ์แสงวิจิตร  ผู้แทนงานพัฒนาผู้เรียน 
31. นางสาวปรานิสา  ทองอ่อน  หัวหน้างานนิเทศการจัดการเรียนรู้ ฯ 
32. นางสาวภัคชนัญ  ศรีจ๊ะ  หัวหน้างานสารสนเทศ 
33. นางสาวนิศารัตน์  เผ่ากันทรากร หัวหน้างงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ฯ 
34. นางสาวโสรยา  ทองสมัย  เลขาหัวหน้างงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ฯ  


