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ค าน า 
 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์ ) ประจ าปีการศึกษา 2561 
จัดท าขึ้นเพื่อสรุปและประเมินผลการด าเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษา  ในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา และ
เพื่อรายงานการจัดการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัดและต่อสาธารณชน  
 การจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )                      
ได้ด าเนินการโดยรวบรวมผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมาในรอบปีการศึกษา 2561 ตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจ านวน 3 มาตรฐาน  
 โรงเรียนหวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นแห ล่งข้อมูลส าคัญในการใช้เป็นตัวชี้วัดและแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นไป ขอขอบคุณคณะกรรมการและบุคลากรทุกท่านท่ีมีส่วนร่วม
ในการจัดท ารายงานฉบับนี้ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
 
 
 
 
 
 

           (นายนโรดม  นรินทร์รัมย์) 
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ตอนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 

 

ตอนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
1.1 ข้อมูลท่ัวไป 
 โรงเรียน สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์ ) เป็นโรงเรียนสหศึกษาขนาดใหญ่  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี  
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีต้ัง 567 
ถนน สรงประภา แขวง ดอนเมือง เขต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร  สังกัดส านักงานเ ขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 เนื้อที ่8 ไร ่ 3 งาน  94 ตารางวา เขตพื้นท่ีบริการ  
Website : www.seekan.ac.th   
E-mail : seekan.academic@gamil.com 
หมายเลขโทรศัพท ์02-566-1456, 0-2566-2329    
หมายเลขโทรสาร 02-566-1455   
เปิดสอนระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 
เคร่ืองหมายประจ าโรงเรียน 
 เสมาธรรมจักร  หมายถึง  แหล่งท่ีท าให้เกิดสติปัญญา 
 เปลวไฟ  หมายถึง  ความรุ่งโรจน์แห่งสติปัญญา 
สีประจ าโรงเรียน 
 เหลือง  หมายถึง  ความเฉลียวฉลาด  ว่องไว 
 ม่วง    หมายถึง   ความเด็ดเด่ียว  กล้าหาญ  อดทน 
ปรัชญาโรงเรียน 

นตฺถิปญฺญา  สมาอาภา  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาเป็นไม่มี  
คติพจน์โรงเรียน 

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

โรงเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นสถานศึกษาให้กับชุมชนย่านดอนเมือง โดยต้ังช่ือว่า 
โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ ) เพื่อเป็นเกียรติกับวง ศ์ตระกูลของนายเทียน วัฒนานันท์ ผู้บริจาคท่ีดิน
สร้างโรงเรียน 
          โรงเรียนเริ่มสร้างในปี พ .ศ.2508 ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ 
สร้างเป็นอาคารเรียนแบบ 004 จ านวน 1 หลัง 8 ห้องเรียน พร้อมอุปกรณ์การเรียน และเปิดสอนในระดับ
ประถมศึกษาปีท่ี 5 เมื่อวันท่ี 18 พฤษภาคม 2508 มีครู 5 คน นักเรียน 117 คน 

ปีการศึกษา 2520 ได้รับค าส่ังจากกรมสามัญศึกษาให้ยุบระดับช้ันประถมศึกษา ต้ังเป็นโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดสอนในระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2518  และนับต้ังแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนมี
ผู้บริหาร 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 ผู้อ านวยการ 2522 – 2525 
5 นายวิโรจน์ หุตะจูฑะ ผู้อ านวยการ 2525 – 2529 
6 นางอาร ี ปิ่นบุญมา ผู้อ านวยการ 2529 – 2535 
7 นายสมรัก แพทย์พันธุ ์ ผู้อ านวยการ 2535 – 2539 
8 นายประเสริฐ อหิงสโก ผู้อ านวยการ 2539 – 2540 
9 นายวินัย นุ่นพันธ ์ ผู้อ านวยการ 2540 – 2542 
10 นางพัลลภา จันทรุจิรากร ผู้อ านวยการ 2542 – 2546 
11 นางปิยนันท์ ภิรมย์ไกรภักดิ ์ ผู้อ านวยการ 2547 – 2551   
12 นายเลิศศิลป์ รัตนมุสิก ผู้อ านวยการ 2551 –2555 
13 นายสุทธิพงษ์                   โมราวรรณ ผู้อ านวยการ 2555 – 2557 
14 นายปัญญา สุขะวณิชย์ ผู้อ านวยการ 2557 – 2559  
15 ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อ านวยการ 2559 – 2561 
16 นายนโรดม   นรินทร์รัมย์ ผู้อ านวยการ 2561 – ปัจจุบัน 
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วิสัยทัศน์ 
 โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ)์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรมตามแนววิถีพุทธจิตอาสา

พัฒนาสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย 

 
พันธกิจ 

พัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ การส่ือสารสองภาษา พัฒนากระบวนการคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ ต่อ
สังคมและส่ิงแวดล้อม พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้นักเรียนเป็น
บุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีระเบียบวินัยและคุณธรรมจริยธรรม ตามแนววิถีพุทธจิตอาสาบนพื้นฐาน
ความเป็นไทย และส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
 
เป้าประสงค์ระดับองค์กร 
 1. โรงเรียนจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและมาตรฐานสากล 
 2. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
 3. นักเรียนมีระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  
              รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 4. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ  
 5. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 6. โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
กลยุทธ์ 

1. พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลและประชาคมอาเซียน  
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามแนววิถีพุทธจิตอาสา 
4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่ิงแวดล้อมและบริการชุมชน 
 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน :  โรงเรียนวิถีพุทธ จิตอาสา 
 
อัตลักษณ์ลูกสีกันฯ : มีศีล  สมาธิ  ปัญญา  และจิตอาสา 
 
เอกลักษณ์ลูกสีกันฯ : สะอาด  เป็นระเบียบ  เรียบร้อย  ทุกวัน 
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 แผนผังภายในโรงเรียนและพื้นที่รอบ ๆ โรงเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 
567 ถนนสรงประภา แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 



รายงานประจ าปีโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)           หน้า 5 

 

1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 1)  จ านวนบุคลากร (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน ครูอัตราจ้าง ครูธุรการ เจ้าหน้าที่อื่นๆ 
ปีการศึกษา 2561 3 87 12 11 20 

22%

18%
27%

21%

12%

ต าแหน่งครูท้ังหมด ช านาญการพิเศษ

ช านาญการ

ครู

ครูผูช่้วย

อัตราจ้าง
 

  

 2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) 
 ปริญญาเอก  รวมท้ังส้ิน 1 คน   คิดเป็น ร้อยละ 1.01 ของครูทั้งหมด 
 ปริญญาโท  รวมท้ังส้ิน 21 คน  คิดเป็น ร้อยละ 21.21 ของครูทั้งหมด 
 ปริญญาตรี  รวมท้ังส้ิน 77 คน  คิดเป็น ร้อยละ 78.78 ของครูทั้งหมด 

1%

21%

78%

ระดับการศึกษา ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

 
 

 3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

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

1. บริหารการศึกษา 3 - 
2. คณิตศาสตร์ 12 18 
3. วิทยาศาสตร์ 13 17 
4. ภาษาไทย 11 18 
5. ภาษาต่างประเทศ 20 18 
6. สังคมศึกษา 14 18 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 13 15 
8. สุขศึกษาและพลศึกษา 7 16 
9. ศิลปะ 8 16 
10. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 18 
11. ฝ่ายสนับสนุนการสอน 3 5 
รวม 107 16 
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1.3 ข้อมูลนักเรียน 
จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2561 รวม 1,858 คน (ข้อมูล 10 ม.ิย. 61)  

ระดับชั้น จ านวนห้องเรียน 
จ านวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น 

ชาย หญิง รวม 
มัธยมศึกษาปีท่ี  1 9 165 191 356 
มัธยมศึกษาปีท่ี  2 9 169 205 374 
มัธยมศึกษาปีท่ี  3 8 143 196 339 
รวมนักเรียนระดับ ม.ต้น 26 477 592 1069 

จ านวนนักเรียนระดับ ม.ต้น :  ห้อง  คิดเป็น   40.96  คน  :  ห้อง 
มัธยมศึกษาปีท่ี  4 9 129 171 300 
มัธยมศึกษาปีท่ี  5 9 106 139 245 
มัธยมศึกษาปีท่ี  6 9 110 134 244 
รวมนักเรียนระดับ ม.ปลาย 27 345 444 789 

จ านวนนักเรียนระดับ ม.ปลาย :  ห้อง  คิดเป็น   28.41   คน  :    ห้อง 
รวมทั้งสิ้น 53 822 1036 1858 

จ านวนนักเรียนเฉลี่ย: ห้อง  35.05  คน : ห้อง 
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เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.6 
ปีการศึกษา 2559 - 2561 
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1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 1.4.1 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยเป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียน 
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 

ชั้น/ 
กลุ่มสาระฯ 

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

ม.1 2.5 53.97 2.5 59.10 2.5 71.31 2.5 75.28 2.5 62.50 3.0 93.60 3.0 85.52 3.0 22.73 

ม.2 2.5 75.06 2.5 35.06 2.5 70.24 2.5 71.95 2.5 39.02 3.0 70.55 3.0 83.92 3.0 67.56 

ม.3 2.5 87.99 2.5 53.86 2.5 60.95 2.5 73.76 2.5 63.73 3.0 75.38 3.0 86.48 3.0 64.04 

ม.4 2.5 73.63 2.5 62.63 2.5 51.68 2.5 80.22 2.5 72.06 3.0 79.42 3.0 91.21 3.0 53.77 

ม.5 2.5 87.20 2.5 33.67 2.5 56.25 2.5 74.13 2.5 77.84 3.0 79.50 3.0 90.11 3.0 81.77 

ม.6 2.5 84.68 2.5 26.84 2.5 75.00 2.5 69.43 2.5 47.88 3.0 79.34 3.0 66.94 3.0 49.16 

ภาพรวม 2.5 77.09 2.5 45.19 2.5 64.24 2.5 74.13 2.5 60.51 3.0 79.63 3.0 84.03 3.0 56.51 
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ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยเป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียน 
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 

ชั้น/ 
กลุ่มสาระฯ 

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

ม.1 2.5 62.57 2.5 61.32 2.5 66.19 2.5 66.33 2.5 54.44 3.0 84.10 3.0 99.43 3.0 84.81 

ม.2 2.5 83.65 2.5 54.30 2.5 69.38 2.5 66.04 2.5 52.42 3.0 76.29 3.0 64.38 3.0 58.54 

ม.3 2.5 83.13 2.5 46.83 2.5 71.60 2.5 76.13 2.5 56.33 3.0 74.78 3.0 73.80 3.0 63.70 

ม.4 2.5 78.17 2.5 68.90 2.5 72.69 2.5 72.89 2.5 48.94 3.0 67.08 3.0 94.72 3.0 57.95 

ม.5 2.5 89.59 2.5 37.56 2.5 62.18 2.5 66.81 2.5 79.00 3.0 84.17 3.0 96.50 3.0 62.91 

ม.6 2.5 98.76 2.5 56.20 2.5 59.82 2.5 86.55 2.5 43.51 3.0 70.66 3.0 87.60 3.0 61.57 

ภาพรวม 2.5 82.65 2.5 54.19 2.5 66.98 2.5 72.46 2.5 56.77 3.0 76.18 3.0 86.07 3.0 64.91 
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ตารางเปรียบค่าเป้าหมายกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2561 
ระดับ ม.1 ม.2 ม.3 
สาระ เกณฑ์ที่

คาดหวัง 
เป้า 

หมาย 
ภาค

เรียนที1่ 
ภาค

เรียนที2่ 
เฉลี่ย ความ 

ส าเร็จ 
เกณฑ์ที่
คาดหวัง 

เป้า 
หมาย 

ภาค
เรียนที1่ 

ภาค
เรียนที2่ 

เฉลี่ย ความ 
ส าเร็จ 

เกณฑ์ที่
คาดหวัง 

เป้า 
หมาย 

ภาค
เรียนที1่ 

ภาค
เรียนที2่ 

เฉลี่ย ความ 
ส าเร็จ 

ภาษาไทย 2.5 72.00 53.97 62.57 58.27 -13.73 2.5 79.00 75.06 83.65 79.36 +0.36 2.5 82.00 87.99 83.13 85.56 +3.56 
คณิตศาสตร์ 2.5 55.00 59.10 61.32 60.21 +5.21 2.5 50.00 35.06 54.30 44.68 -5.32 2.5 50.00 53.86 46.83 50.35 +0.35 
วิทยาศาสตร์ 2.5 66.00 71.31 66.19 68.75 +1.25 2.5 65.00 70.24 69.38 69.81 +4.81 2.5 66.00 60.95 71.60 66.28 +0.28 

สังคม ฯ 2.5 65.00 75.28 66.33 70.81 +5.81 2.5 65.00 71.95 66.04 69.00 +4.00 2.5 65.00 73.76 76.13 74.95 +9.95 
ภาษาต่างประเทศ 2.5 50.00 62.50 54.44 58.47 +8.47 2.5 50.00 39.02 52.42 45.72 -4.28 2.5 65.00 63.73 56.33 60.03 -4.97 

สุขศึกษาฯ 3.0 85.00 93.60 84.10 88.85 +3.85 3.0 72.00 70.55 76.29 73.42 +1.42 3.0 75.00 75.38 74.78 75.08 +0.08 
ศิลปะ 3.0 84.00 85.52 99.43 92.48 +8.48 3.0 78.00 83.92 64.38 74.15 -3.85 3.0 80.00 86.48 73.80 80.14 +0.14 

การงานอาชีพ 3.0 64.00 22.73 84.81 53.77 -10.23 3.0 63.00 67.56 58.54 63.05 +0.05 3.0 63.00 64.04 63.70 63.87 +0.87 

 
ระดับ ม.4 ม.5 ม.6 
สาระ เกณฑ์ที่

คาดหวัง 
เป้า 

หมาย 
ภาค

เรียนที1่ 
ภาค

เรียนที2่ 
เฉลี่ย ความ 

ส าเร็จ 
เกณฑ์ที่
คาดหวัง 

เป้า 
หมาย 

ภาค
เรียนที1่ 

ภาค
เรียนที2่ 

เฉลี่ย ความ 
ส าเร็จ 

เกณฑ์ที่
คาดหวัง 

เป้า 
หมาย 

ภาค
เรียนที1่ 

ภาค
เรียนที2่ 

เฉลี่ย ความ 
ส าเร็จ 

ภาษาไทย 2.5 72.00 73.63 78.17 75.90 +3.90 2.5 86.00 87.20 89.59 88.40 +2.40 2.5 87.50 84.68 98.76 91.72 +4.22 
คณิตศาสตร์ 2.5 55.00 62.63 68.90 65.77 +10.77 2.5 50.00 33.67 37.56 35.62 -14.38 2.5 50.00 26.84 56.20 41.52 -8.48 
วิทยาศาสตร์ 2.5 62.00 51.68 72.69 62.19 +0.19 2.5 50.00 56.25 62.18 59.22 +9.22 2.5 66.50 75.00 59.82 67.41 +0.91 

สังคม ฯ 2.5 65.00 80.22 72.89 76.56 +11.56 2.5 65.00 74.13 66.81 70.47 +5.47 2.5 65.00 69.43 86.55 77.99 +12.99 
ภาษาต่างประเทศ 2.5 65.00 72.06 48.94 60.50 -4.50 2.5 76.50 77.84 79.00 78.42 +1.92 2.5 50.00 47.88 43.51 45.70 -4.30 

สุขศึกษาฯ 3.0 73.00 79.42 67.08 73.25 +0.25 3.0 80.50 79.50 84.17 81.84 +1.34 3.0 74.00 79.34 70.66 75.00 +1.00 
ศิลปะ 3.0 90.00 91.21 94.72 92.97 +2.97 3.0 90.00 90.11 96.50 93.31 +3.31 3.0 76.00 66.94 87.60 77.27 +1.27 

การงานอาชีพ 3.0 55.00 53.77 57.95 55.86 +0.86 3.0 53.00 81.77 62.91 72.34 +19.34 3.0 52.00 49.16 61.57 55.37 +3.37 
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 1.4.2 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ จ านวนนักเรียน

ระดับขึ้นไป 
ร้อยละของนักเรียน

ระดับดีขึ้นไป ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ม.1 353 174 155 24 0 329 93.20 
ม.2 373 24 271 78 0 295 79.09 
ม.3 332 74 211 46 1 285 85.84 
ม.4 294 18 227 48 1 245 83.33 
ม.5 244 112 115 16 1 227 93.03 
ม.6 242 43 191 7 0 234 96.69 
รวม 1838 445 1170 219 3 1615 88.53 

 
  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ จ านวนนักเรียน

ระดับขึ้นไป 
ร้อยละของนักเรียน

ระดับดีขึ้นไป ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ม.1 349 156 174 18 1 330 94.56 
ม.2 372 84 226 59 3 310 83.33 
ม.3 332 100 175 55 2 275 82.83 
ม.4 274 61 204 8 1 265 96.72 
ม.5 200 90 87 21 2 177 88.50 
ม.6 242 39 186 17 0 225 92.98 
รวม 1769 530 1052 178 9 1582 89.82 
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ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ ดี ข้ึนไป 

ภาคเรียนที่ 1                                                                                                      ภาคเรียนที่ 2 
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เปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ ดี ขึ้นไป 
(ปีการศึกษา 2559 – 2561) 
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   1.4.3 ผลการประเมินสมรรถนะ 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ จ านวนนักเรียน

ระดับขึ้นไป 
ร้อยละของนักเรียน

ระดับดีขึ้นไป ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ม.1 353 95 226 32 0 321 90.93 
ม.2 373 16 267 89 1 283 75.87 
ม.3 332 86 199 46 1 285 85.84 
ม.4 294 20 225 48 1 245 83.33 
ม.5 244 76 128 39 1 204 83.61 
ม.6 242 33 189 20 0 222 91.74 
รวม 1838 326 1234 274 4 1560 85.22 

 
   ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ จ านวนนักเรียน

ระดับขึ้นไป 
ร้อยละของนักเรียน

ระดับดีขึ้นไป ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ม.1 349 88 246 15 0 334 95.70 
ม.2 372 57 239 74 2 296 79.57 
ม.3 332 66 235 29 2 301 90.66 
ม.4 274 20 243 10 1 263 95.99 
ม.5 200 66 113 19 2 179 89.50 
ม.6 242 35 191 16 0 226 93.39 
รวม 1769 332 1267 163 7 1599 90.80 
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ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะในระดับ ดี ข้ึนไป 
 

ภาคเรียนที่ 1                                                                                                      ภาคเรียนที่ 2 
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เปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะในระดับ ดี ขึ้นไป 
(ปีการศึกษา 2559 – 2561) 

 

72.
07 77.

10
90.

19

73.
22 76.

90
88.

43

77.
43 78.

94
90.

65

80.
35

80.
51

91.
56

84.
21 84.

22 93.
13

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

 ารคิด

 ารแ ้ปัญ
หา

 ารสือ่สาร

 ารใช้ทั ษะชีวติ

 ารใช้เทคโนโลยี

ป  2559

ป  2560

ป  2561

 
 
 



รายงานประจ าปีโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) หน้า 17 
 

1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 
 1.5.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 59.07 28.38 37.32 29.47 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 60.40 36.82 39.31 36.51 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ ท้ังหมด 55.04 30.28 36.43 29.10 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 54.42 30.04 36.10 29.45 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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คะแนนเฉล่ีย สังกัด สพ  ทั งหมด คะแนนเฉล่ีย ระดับประเทศ

 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 45.29 24.88 30.04 34.96 29.28 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 54.42 41.64 34.80 38.45 43.27 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ ท้ังหมด 48.16 31.04 30.75 35.48 31.15 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 47.31 30.72 30.51 35.16 31.41 
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 1.5.2 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา  
2559 – 2561 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 – 2561 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 – 2561 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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1.6 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
จ านวนคร้ังท่ีใช้/ปี   (3 ปีย้อนหลังล่าสุด)* 
2559 2560 2561 

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

  

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
จ านวนคร้ังท่ีใช้/ปี   (3 ปีย้อนหลังล่าสุด)* 
2559 2560 2561 

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

วัดดอนเมือง ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 

วัดไผ่เขียว ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 

ชุมชนต่างๆในเขตดอนเมือง ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 

ส านักงานปรมณูเพื่อสันติ   1 

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ าจืด   1 

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 1 1 1 

พระราชวังบางประอินทร์ 1   

สมาคมฝรั่งเศส 1 1 1 

*หมายเหตุ   ช่องปีการศึกษาท่ีไม่ได้ระบุจ านวนการใช้ หมายถึง แหล่งเรียนรู้น้ัน ไม่ได้ใช้ในปีน้ัน ๆ 
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 ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีโรงเรียนเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ในปีการศึกษาท่ีรายงาน 

  1.  พระวาทิต ฐานรโต  วัดพุทธสยาม ให้ความรู้เรื่อง พระพุทธศาสนา มัธยมศึกษาปีที่ 6  ตลอดปีการศึกษา 
  2.  นางสาวชุติมา  กุยรีย์   ให้ความรู้เรื่อง แกะสลักผักและผลไม ้สถิติการให้ความรู้จ านวน 1 ครั้ง/ปี 
  3.  ทีมงานวิทยากรโรงแรมอมารี ดอนเมือง ให้ความรู้เรื่อง การฝึกทักษะการโรงแรมเบื้องต้น , การปูเตียง , 
การจับจีบผ้า , การพับผ้าเน็บกิ้น การเสิร์ฟอาหาร และการรับปร ะทานอาหารแบบตะวันตก สถิติการให้ความรู้ จ านวน            
1 ครั้ง/ปี 
  4.  ทีมวิทยากรการท่าอากาศยาน ดอนเมือง  ให้ความรู้เรื่อง  การบริหารจัดการ ท่าอากาศยาน ดอนเมือง  
สถิติการให้ความรู้ จ านวน 1 ครั้ง/ปี 
  5.  นางขนิษฐา  สวัสดี  ให้ความรู้เรื่อง  ฟิสิกส์   สถิติการให้ความรู้  ตลอดปีการศึกษา 
  6.  นางสาวฐิตานันท์ จิตถา  ให้ความรู้เรื่อง  ฟิสิกส์ สถิติการให้ความรู้ ตลอดปีการศึกษา 
  7.  รศ.ดร. สุรพล วิเศษสรรค์  ให้ความรู้เรื่อง ชีววิทยา  สถิติการให้ความรู้ ตลอดปีการศึกษา 
  8.  ผศ.ดร. ธันวาวรรณ ด้วงทองอยู่ ให้ความรู้เรื่อง เคมี สถิติการให้ความรู้ ตลอดปีการศึกษา 
  9.  อ.ดร. สุธาสินี กิตยาการ ให้ความรู้เรื่อง เคมี สถิติการให้ความรู้ ตลอดปีการศึกษา 
  10.  นางสาวนิธิมา อาจฤทธ์ิ  ให้ความรู้เรื่อง  คณิตศาสตร์ สถิติการให้ความรู้ ตลอดปีการศึกษา 
  11.  นางสาวพวงรัตน์ ฉันทวิโรจน์  ให้ความรู้เรื่อง  คณิตศาสตร์ สถิติการให้ความรู้ ตลอดปีการศึกษา 
  12.  นายสวัธชัย สุทธิรัตน์  ให้ความรู้เรื่อง  การประกวดวงดนตรี สถิติการให้ความรู้ จ านวน 1 ครั้ง/ปี 
  13.  นายปราโมทย์ ปาทาน ให้ความรู้เรื่อง  การประกวดวงดนตรี  สถิติการให้ความรู้ จ านวน 1 ครั้ง/ปี 
  14.  Mr.Julien Peltier ให้ความรู้เรื่อง  ภาษาฝรั่งเศส   สถิติการให้ความรู้ ตลอดปีการศึกษา 
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1.7 การจัดสรรงบประมาณ 

หน่วยงาน 
อุดหนุน 
รายหัว 

รายได้ 
เรียนฟรี 15 

ปี 
เงินอื่นๆ รวม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1. กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

 2,420,000   5,022,987   1,122,300   1,145,750   9,711,037  36.00 

2. กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 

 406,000   534,880   1,161,220   662,300   2,764,400  10.00 

3. กลุ่มบริหาร 
งานท่ัวไป 

 530,850   2,810,420   59,990   2,185,000   5,586,260  20.00 

4. กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

 176,000   5,535,000   -     8,000   5,719,000  21.00 

5.รายจ่ายประจ า 
(สาธารณูปโภค) 

 2,850,000      2,850,000  10.00 

6.พัฒนา
สถานศึกษา 
(ส ารองจ่าย) 

 700,000      700,000  3.00 

รวม  7,082,850  13,903,287   2,343,510   4,001,050  27,330,697  100.00 
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10% 3%
 ลุ่มบริหารวิชา าร

 ลุ่มบริหารบุคคล

 ลุ่มบริหารงานทั่วไป

 ลุ่มบริหารงบประมาณ

รายจ่ายประจ า

ส ารองจ่าย
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ตอนที่  2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

   
 
 
 

 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดี 
 

1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ ) มีกระบวนการพัฒนา ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คือ มุ่งให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีการประเมินความสามารถการอ่าน ก ารเขียน การส่ือสาร และ            
การคิดค านวณ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติสังคม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ สมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน 5 ประการ เกิดความภูมิใจในท้ องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย เพิ่มเติมกิจกรรมของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา
ผู้เรียนตามธรรมชาติวิชา และธรรมชาติของผู้เรียน เกิดการประเมินตามสภาพจริง เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  ค่ายพัฒนา
ศักยภาพการโรงแรมและมารยาทในการรับประทานอาหารแบบตะวันตก อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลาดนัดอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาชุม ชน
แห่งการเรียนรู้วิชาชีพครู (PLC) พัฒนาศักยภาพครู นิทรรศการวิชาการ กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพ   
ทางกาย กิจกรรมสุขภาพดีไม่มีโรค กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันสุขภาพตามศาสตร์พระราชา กิจกรรมเปิดโลกทัศน์  
ศิลปะสร้างศิลปิน 
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2. ผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์ ) ได้พัฒนาผู้เรียนท้ั งในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน โดยมีผลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นไปตามเป้าหมาย           
ที่โรงเรียนก าหนด อยู่ในระดับคุณภาพดี ซึ่งมีผลการประเมินตามประเด็นตัวชี้วัด ดังนี้ 

ประเดน็ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
ความสามารถในการอ่าน          
การเขียน การส่ือสาร                
และการคิดค านวณ 

ผลการประเมิน ความสามารถในการอ่า น การเขียน การส่ือสาร และการคิด
ค านวณ ต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป โดยค่าเฉล่ียต้ังแต่ ม.1 – ม.6 มีค่าร้อยละ 76.30  

ความสามารถในการวิเคราะห์และ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

ผลการประเมิน ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  ต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป โดยค่าเฉล่ียต้ังแต่             
ม.1 – ม.6 มีค่าร้อยละ 83.59 

ความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

ผลการประเมิน ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  ต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป โดย
ค่าเฉล่ียต้ังแต่ ม .1 – ม.6 มีค่าร้อยละ 86.07 และมีผลงานท่ีสามารถเข้าร่วม  
การประกวดและการแข่งขันรายการต่างๆ 

ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร 

ผลการประเมิน ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
ต้ังแต่ระดับดี ขึ้นไป โดยค่าเฉล่ียต้ังแต่ ม.1 – ม.6 มีค่าร้อยละ 88.55 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  8 กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้ โดยค่าเฉล่ียต้ังแต่ ม .1 – ม.6 เป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีโรงเรียน
ก าหนด (ตามตารางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2561 หน้า 10)  

ความรู้ ทักษะพื้นฐาน และ
เจตคติสังคม 

ผลการประเมินความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติสังคม ต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป โดย
ค่าเฉล่ียต้ังแต่ ม.1 – ม.6 มีค่าร้อยละ 88.21 

การมีคุณลักษณะและค่านิยม
ท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

ผลการประเมิน การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
ต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป โดยค่าเฉล่ียต้ังแต่ ม.1 – ม.6 มีค่าร้อยละ 88.59 

ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

ผลการประเมิ นความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป  
โดยค่าเฉล่ียต้ังแต่ ม.1 – ม.6 มีค่าร้อยละ 89.66 

การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและ
หลากหลาย 

ผลการประเมิน การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
ต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป  โดยค่าเฉล่ียต้ังแต่ ม.1 – ม.6 มีค่าร้อยละ 89.80 

สุขภาวะทางร่างกาย  
และจิตสังคม 

ผลการประเมิน สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  ต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป                 
โดยค่าเฉล่ียต้ังแต่ ม.1 – ม.6 มีค่าร้อยละ 89.91 
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ผลงานนักเรียนดีเด่น ในปีการศึกษา 2561 

ท่ี ชื่อนักเรียน 
ระดับการ
แข่งขัน 

รางวัล หน่วยงานที่จัด 

1 นางสาวก้านแก้ว   
นางสาวอังศุลี   
นายพัฒนยุทธ 
นายกลวัชร       
นางสาวสวรรญา  
นายเสฏฐวุฒิ  

จันทะเกตุ 
ยางตาล 
เทียมผลา 
ภุมรินทร์ 
พ่วงเพียร 
จรรยพิพัฒน ์

ระดับ
นานาชาติ 

ผ่านเกณฑ์การสอบวัดระดับความรู้
ทางภาษาฝรั่งเศส ระดับ A1 

สถานเอกอัครราชทูต
ฝรั่งเศสประจ า
ประเทศไทย 

2 นางสาวธนารีย์        
นางสาวเข็มอัปสร    
นางธนาภา 
นายจิรภาส         

สอนศร ี
อ่วมบ ารุง 
จันทร 
สายสิงห์ 

ระดับ
นานาชาติ 

ผ่านเกณฑ์การสอบวัดระดับความรู้
ทางภาษาฝรั่งเศส ระดับ A2 

สถานเอกอัครราชทูต
ฝรั่งเศสประจ า
ประเทศไทย 

3 นางสาวชฎาวรรณ 
นายกิตติเทพ    
นางสาวเบญญาภา 
นางสาวพิมพ์ชนก    
นายปัณณวัฒน์       
นางสาวจิรพรรณ    
นางสาวปิยะดา       
นายบัณฑิต            
นางสาวอาทิตยา   
นางสาวสุจิตรา     
นางสาวกัลย์รัตน์     

เสือศิร ิ
สุพรรณรัตน์ 
ศรีโชติ 
ทวีชีพ   
จีระสังข์   
รักษธรรม 
ชมชื่น 
พิบูลย์ 
รัตนสงคราม 
ชัยธรรมมา   
ตระกูลจารุกิตต์ 

ระดับ
นานาชาติ 

ผ่านเกณฑ์การทดสอบเคมี
ระดับชาติ 

สถานบัน 
Australian 
National 

Chemistry Quiz 

4 นางสาวพรนัชชา 
นายวิทยนันท์ 
นางสาวสุนิดา 
นางสาวณัฎฐ์รดา
นางสาวรฐา 
นางสาวน้ าฝน 

สามเต้ีย 
ด้วงค าภา 
สายลือนาม 
เลิศสุริยะตระกูล 
จิรธิติวณิช 
สังข์นุช 

ระดับ
นานาชาติ 

ผ่านเกณฑ์การสอบวัดระดับความรู้
ด้านภาษาจีน (HSK) 

กระทรวงศึกษาธิการ 
ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

5 นายธรรมรงค์   ธนสุนทรสุทธ์ิ ระดับ
นานาชาติ 

ผ่านเกณฑ์การสอบวัดระดับความรู้
ด้านภาษาญ่ีปุ่น 

มูลนิธิญ่ีปุ่น Japan 
Foundation 
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ท่ี ชื่อนักเรียน 
ระดับการ
แข่งขัน 

รางวัล หน่วยงานที่จัด 

6 นายชินพัฒน ์
นางสาวปิยะฉัตร  

โพธิ์ทอง   
ศรีมี 

ระดับชาติ เหรียญทอง การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพ
ภาษาฝรั่งเศส ม.4 - ม.6  
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน (ภูมิภาคภาค
กลางและภาคตะวันออก) 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

7 เด็กหญิงชฎาพร  
เด็กหญิงพศิกา  
เด็กหญิงศิรประภา 

สหายา 
ไชยเวช 
จันทะลา 

ระดับชาติ เหรียญเงิน การแข่งขันการแกะสลัก
ผักผลไม้ ม.1 - ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาค
ตะวันออก) 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

8 เด็กชายพงศ์ภรณ์  
เด็กชายธิติกร  
   

เครือแก้ว 
กฤษดี 

ระดับชาติ เหรียญทองแดง การแข่งขันตอบ
ปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
ม.1 - ม.3 งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน (ภูมิภาคภาค
กลางและภาคตะวันออก) 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

9 นายบัณฑิต    
นางสาวทักษพร   
นางสาววิปัศยา          

พิบูลย์ 
ศิริพันธ์ุ 
ทองบุญชู 

 

ระดับภาค เหรียญเงิน การประกวดโครงงาน 
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ศูนย์ภาคกลาง 
ประเภททีม สาขาวิทยาศาสตร์
ประยุกต์   

อพวช. ร่วมกับ
สมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ ์

10 นายบัณฑิต    

  
พิบูลย์ 

 
ระดับภาค ชนะเลิศ การประกวดโครงงาน 

วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
มหกรรมการประกวดเทคโนโลยี 
สารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18  

สวทช. ร่วมกับ
สมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ ์

11 เด็กชายจิรานุวัฒน์   
เด็กชายปุรเชษฐ์   

กิจเต่ง 
เชาวนทัศน์ 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 

เหรียญทอง การแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1 - ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 
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ท่ี ชื่อนักเรียน 
ระดับการ
แข่งขัน 

รางวัล หน่วยงานที่จัด 

12 นางสาววริศรา  ครามเขียว 
นางสาววันวิสาข์  มิ่งโพธ์ิทอง 
นางสาวเมธาวี  ยางม่วง 
 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 

เหรียญทอง(รองชนะเลิศ อันดับ 1)   
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ์
ประเภททดลอง ม.4 - ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

13 นางสาวคณิศร  ขันทอง 
นายชาคริต  ทองอร่าม 
นางสาวณัฐมนฑ์  พินิจมนตรี 
นางสาวสุภัชชา  ใคร่ครวญ 
นางสาวอัจฉรา  พลเสน 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 

เหรียญทอง(รองชนะเลิศ อันดับ 1)    
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส  
ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

14 นางสาวณัฐณิชา  โพธ์ิผ่อง 
นางสาวปิยาภัสร์  เย็นนุ่ม 
นางสาววริษนันท์  เอ่ียมคงธนภัทร์ 
 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 

เหรียญทอง(รองชนะเลิศ อันดับ 1)    
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้  
ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

15 เด็กชายนิรวิทย์  ดวงจันทร์ 
เด็กชายอดุลวิทย์  ประคองสิน 
เด็กชายอาทิตย์  สุขส าราญ 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 

เหรียญทอง(รองชนะเลิศ อันดับ 1)    
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น  
ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

16 นางสาวจันทรัช  ทับชัย 
นางสาวฉัตรตราภรณ์  ชูคุ้ม 
 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 

เหรียญทอง การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพ 
ภาษาญ่ีปุ่น ม.4 - ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

17 นางสาวกชกร  เพชรธ ารงกุล 
นายพงศภัค  อรุมชูตี 
นางสาวอิชย์ญาดา  พวงเงิน 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 

เหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

18 นายนิภาส  พิบูลย์วัฒน์วงษ์ ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 

เหรียญเงิน การแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4 - ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

19 นายภูผา  ธนพรโชคตระกูล 
นางสาวเกวลิน  พลายละหาร 
 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 

เหรียญเงิน การประกวดมารยาทไทย  
ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 
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ท่ี ชื่อนักเรียน 
ระดับการ
แข่งขัน 

รางวัล หน่วยงานที่จัด 

20 นางสาวจีรนา  อินทร์จันทร์ 
เด็กหญิงชนาภา  บุญถม 
เด็กหญิงนิชดา  เกิดนพคุณ 
เด็กหญิงสุธีวรางค์  จ าปาแถม 
นางสาวอัจฉรา  แก้วไชย์ 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 

เหรียญเงิน การประกวดเพลงคุณธรรม 
ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

21 เด็กหญิงกัลยาพร  เอ้ียวเจริญลาภ 
เด็กหญิงธนภรณ์  โขงจ าปา 
เด็กหญิงนิภาวรรณ  บุญเรือง 
เด็กหญิงปัญญาพร  ธรรมเจริญ 
เด็กหญิงพรรณวษา  น่ิมประเสริฐ 
เด็กหญิงรพินท์นิภา  ชูรี 
เด็กหญิงศรุตา  อิ่มก านัน 
เด็กหญิงเพชรลักษณ ์ หวันดี 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 

เหรียญเงิน การแข่งขันนาฏศิลป์ไทย
อนุรักษ์ ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

22 นางสาวกิตติมา  ระวาดชัย 
นางสาวจินณภา  แย้มโสภ ี
นางสาวดลพร  สิงห์ทอง 
นางสาวทุติยา  กาฬสินธ์ุ 
นางสาวปภาวรินท์  สนส่ง 
นางสาวพรฐิตา  ทองกรุง 
นางสาวศศินี  ฉิมจีน 
นางสาวอิชย์ญาดา  พวงเงิน 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 

เหรียญเงิน การแข่งขันนาฏศิลป์ไทย
อนุรักษ์ ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

23 เด็กชายธิติกร  กฤษดี 
เด็กหญิงศรินทร์รา  ศรีเมือง 
เด็กหญิงเพชรแพรวา  ประจันตะเสน 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 

เหรียญเงิน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก 
ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 
24 นางสาวกมนรัตน์  เอ่ียมสอาด 

นางสาวณัฐฐาพร  อนุโยธา 
นางสาวธนัชพร  แก้วโย 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 

เหรียญเงิน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก 
ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 
25 เด็กหญิงภัศรดาภา  จันทร์ส่อง 

 
ระดับ 

เขตพ้ืนที่ 
เหรียญเงิน การแข่งขันเล่านิทาน  
(Story Telling) ม.1 - ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

26 นางสาววรรัตน์  น้อยสังวาลย์ 
 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 

เหรียญเงิน การแข่งขันเล่านิทาน  
(Story Telling) ม.4 - ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 
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ท่ี ชื่อนักเรียน 
ระดับการ
แข่งขัน 

รางวัล หน่วยงานที่จัด 

27 เด็กชายธีรวัฒน์  แจ้ค า 
นางสาวพัชรกาญจน์  ต้ังพลังกุล 
 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 

เหรียญเงิน การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพ 
ภาษาญ่ีปุ่น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

28 นางสาวภัทรรินทร ์ หินซุย 
นายศรัณย์ เควิน เคลเลอร์ 
 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 

เหรียญเงิน การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ 
ภาษาญ่ีปุ่น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

29 นางสาวนรีกานต์  แก้ววิเศษ 
 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 

เหรียญเงิน การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ  
 (Impromptu Speech) ม.4 - ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

30 นายศุภเกียรติ  ทองแพง 
เด็กชายอชิรวิทย์  นาเงิน 
 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 

เหรียญเงิน การแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด) ม.1 - ม.3 
 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

31 นางสาววาริน  มาศวิเชียร 
 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 

เหรียญเงิน การแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด) ม.4 - ม.6 
 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

32 นายจิรายุ  ศิริวัฒน์ 
นางสาวลลนา  ศรีทองใบ 
 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 

เหรียญเงิน การแข่งขันการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช ้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.4 - ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

33 1. นายธนปกรณ์  ศรีเมือง 
2. นางสาวนิภาพร  ฟักทองค า 
3. นางสาวสโรชา  ปาลศรี 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 

เหรียญเงิน การแข่งขันการจัดสวนแก้ว 
ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 
34 1. นางสาวกฤติกา  กฤษณทรัพย์ 

2. นางสาววรรณพร  เนียมนาค 
3. นายศรันย์  เควิน เคลเลอร์ 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 

เหรียญเงิน การประกวดโครงงานอาชีพ 
ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 
35 นางสาวภัทรฤดี  ดีสร้อย 

นางสาวมัลลิกา  ชิงดวง 
นางสาววาสนา  ปานเม่ง 
 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 

เหรียญทองแดง การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ ์
ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 
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ท่ี ชื่อนักเรียน 
ระดับการ
แข่งขัน 

รางวัล หน่วยงานที่จัด 

36 เด็กหญิงพชรเนตตี  สุขขี 
เด็กหญิงพรธิตา  สันติสุข 
เด็กหญิงพัชราภรณ ์ สุระขันธ์ 
 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 

เหรียญทองแดง การแข่งขันการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  
ม.1- ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

37 เด็กหญิงภัทรลภา  ตาแหลม 
เด็กชายวรเมธ  ทองดีศรีสวัสด์ิ 
 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 

เหรียญทองแดง การประกวดมารยาท
ไทย ม.1 - ม.3  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

38 นายกิตติศักด์ิ  ทับทิมด า 
นายชัยเดช  ภูเขาแก้ว 
นางสาวพรพัตรา  แก้วผง 
นายยมนา  วิญญาเย็น 
นางสาวเมธาพร  พิมกันต์ 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 

เหรียญทองแดง การประกวดภาพยนตร์
สั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

39 นางสาวศศธร  ตัณฑประศาสน์ 
นางสาวอารียา  สังข์วิฑูณ 
 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 

เหรียญทองแดง การแข่งขันตอบปัญหา
สุขศึกษาและพลศึกษา  ม.4 - ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

40 เด็กหญิงศุภลักษณ ์ เทพวัลย์ 
 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 

เหรียญทองแดง การแข่งขันพูด
ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) 
ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

41 เด็กชายเฉลิมชนม์  ปานเกิด 
เด็กชายเฉลิมเกียรติ  แซ่ฉ่ัว 
 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 

เหรียญทองแดง การแข่งขันการ
ออกแบบสิ่งของเครื่องใช ้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.1 - ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 
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3. จุดเด่น 
 โรงเรียน สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ ) ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนในด้านต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือ  
จากบุคคลากรในโรงเรียน หน่วยงานภายในประเทศและภายนอกประเทศ ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนท้ังด้าน
ผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ส่งผลให้การประเมินในด้านคุณภาพผู้เรียน เป็นไปตามเกณฑ์              
ท่ีโรงเรียนก าหนด และมีผลการสอบวัดระดับ การแข่งขัน การประกวด ในรายการต่างๆ เป็นผลงาน               
เชิงประจักษ์ ต้ังแต่ระดับเขต ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับนานาขาติ  
 

4. จุดควรพัฒนา 
 1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียนให้มีผลการประเมินสูงขึ้น 
 2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐานให้เท่าระดับประเทศ 
 

5. แนวทางการพัฒนา 
1. ครูศึกษารูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียน ท่ีเหมาะกับนักเรียน 
2. ครูปรับแนวทางแบบทดสอ บระดับโรงเรียน โดยให้เกิดความสอด คล้องกั บแบบทดสอบ

ระดับชาติ เพื่อให้นักเรียนเกิดความคุ้นเคยกับลักษณะแบบทดสอบระดับชาติ 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 

1. กระบวนการพัฒนา  
 โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมจากภายใน และภายนอกเป็นจุดแข็งและ
โอกาส จากโครงสร้างและนโยบายของโรงเรียนท่ีเป็นโรงเรียนวิถีพุทธจิตอาสา และโรงเรียนมาตรฐานสากล 
โรงเรียนมีความสามารถในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนท่ีส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
ในทุกด้าน นักเรียนมีระเบียบวินัย มี ความประพฤติดี ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีประสิทธิภาพ    
ในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนโรงเรียนต้ังในแหล่งชุมชน การคมนาคมสะดวกและเป็นท่ียอมรับ และได้รับ
การสนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรท้ังภาครัฐและเอก ชน แต่ยังมีจุดอ่อนและอุปสรรคบางประการ                
ท่ีโรงเรียนตระหนัก และเร่งรัดมาตรการป้องกัน แก้ไข เพื่อให้โรงเรียนมีการพัฒนาทางด้านคุณภาพที่สูงขึ้น  
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เช่น การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เป็นต้น โดยมีกระบวนการดังนี้ 
 1. ด้านหลักสูตร มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความรู้คว ามสามารถตามหลักสูตรสถานศึกษา มีการพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ โดยเน้นไปท่ีการคิดวิเคราะห์ มีการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมนักเรียนท่ีเก่ง  
ให้ไปสู่ความเป็นเลิศ และจัดกิจกรรมท่ีพัฒนาผู้เรียนท่ีมีปัญหาด้านการเรียน  มีการจัดหลักสูตรสถานศึกษา 
2561 (ฉบับปรับป รุง 2560 ) เพิ่มรายวิชาวิทยาการค านวณ และการออกแบบเทคโนโลยี ในนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 มีการจัดการพัฒนาอบรมครู ในเรื่องของ PLC เพื่อเป็นแนวทางให้ครู           
ได้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันช่วยกันคิดวิเคราะห์ปัญหา และแนวทางการแก้ไข ตลอดจน มีการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา การจัดท าหน่วยบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อลดการบ้านของนักเรียน  
ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดย ให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้มาประชุม 
ปรึกษาหารือ และวางแนวทางในการก าหนดช้ินงานของนักเรียนร่วมกันโดยมีการแบ่งหน่วยบูรณาการ ดังนี้ 

- ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ4  ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
- ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และ5  การอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม  
- ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ6  สีกัน Thailand 4.0 ก้าวไกลสู่อาชีพ 

 2.  ด้านการวัดและประเมินผล กลุ่มงานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนมีกระบวนการ  
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับช้ัน โดยการด าเนินการให้นักเรียนแก้ไขผลการเรียน          
ไม่ผ่านเกณฑ์ให้เสร็จส้ินภายในภาคเรียน และภายในปีการศึกษา ตามระเบียบการวัดผลประเมินผล การแก้ไข
ผลการเรียนนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ในภาคเรียนท่ี 1/2561 นักเรียนมีการด าเนินการแก้ไขผลการเรียน 2 ครั้ง 
ในภาคเรียนท่ี 1 ส าหรับนักเรียนท่ียังคงมีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  

- ส่วนท่ี 1 นักเรียนมีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ (เวลาเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด) ด าเนินการ
ใหน้ักเรียนลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชาและเรียนซ่อมเสริม  

- ส่วนท่ี 2 นักเรียนท่ียังคงมีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์หลังการแก้ไขผลการเรียนท่ีจัดให้ 2 ครั้ง
ตามระเบียบ ด าเนินการให้นักเรียนร่วมกิจกรรมค่ายลด 0, มผ, มส ของภาคเรียนท่ี 1/2561 และภาคเรียน
ท่ี 2/2561  ได้มีการก ากับ ติดตาม ดูแลนักเรียน และการประกันคะแนนของครูผู้สอน จากคะแนนเก็บ 80 
คะแนน  ต้องมีคะแนนเก็บ 45 คะแนน ส่วนคะแนนเก็บ 70 คะแนน ต้องมีคะแนนเก็บ 40 คะแนน โดย
ครูผู้สอนและครูที่ปรึกษาให้ความร่วมมือด้วยการก ากับ ติดตาม ดูแล นักเรียนอย่างดี  
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 3. ด้านงานนโยบายและแผน จัดท า แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ระยะ  3 ปี  มีการจัดท าแผน          
การปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2561  ท่ีผ่านการเห็นชอบ จากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของ
โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ)์ และมีการก ากับติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ภาคเรียนละ 1 ครัง้ เพื่อติดตาม ความก้าวหน้าและประเมินสรุปผลเมื่อส้ินสุดปีการศึกษา 
 4. การพัฒนาในด้านการเงินและบัญชีใช้ระบบคุณภาพของเดมมิ่ง (Plan –  Do –  Check –  Action)  
และใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน คือ มีขั้นวางแผน ขั้นลงมือท า ขั้นตรวจส อบ และขั้นการพัฒนา
ปรับปรุง มีโครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน เพือ่พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน
มั่นคงสะอาดปลอดภัย มีส่ิงอ านวยความสะดวกพอเพี ยงและอยู่ในสภาพใช้งานได้ ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น 
เหมาะแก่การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีการ ด าเนินโครงการ Energy Mind 
Award (โครงการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียน) อย่างต่อเนื่อง 
 5. กลุ่มงานกิจการนักเรียนมีกระบวนการพัฒนา ท่ีเน้นเรื่องคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน เช่น อบรม
นักเรียนแกนน าด้านความเป็นผู้น าจิตอาสา ค่ายพุทธบุตรนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 เพื่อพัฒนาจิต 
ปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม  เพื่อให้พุทธบุตรมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
สามารถน าหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง “ดี เก่ง และมีความสุข” กิจกรรมกราบคุณครู เชิดชูเพชร
อินทนิลเพื่อปลูกฝังความกตัญญูต่อผู้ให้ความรู้ และ ขอบคุณคุณครูที่ปรึกษา ท่ีดูแล เอาใจใส่ อบรม ส่ังสอน
ให้นักเรียนเป็นคนดีควบคู่กับการมีความรู้ตลอดปีการศึกษาและประกาศเกียรติคุณนักเรียนท่ีมีความโดด
เด่นด้านการเรียน คุณธรรมจริยธรรม ความเป็นผู้น า จนน าไปสู่การได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมระดับ 3 ดาว   
 6. กระบวนการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ)์ มีแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ในรูปแบบแผนพัฒนาท้ังองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ 
และมีศักยภาพในการท างาน  โดยก าหนดเป้าหมายในองค์กรร่วมกัน เพื่อให้โรงเรียนพัฒนาสู่คุณภาพ ท้ัง
ด้านผู้สอนและผู้เรียน  มีการจัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล  ซึ่งมีเป้าหมายให้บุคลากรได้เรียนรู้ทักษะใหม่
ในการปรับปรุงงานปัจจุบันให้ดีขึน้ เพิ่มความพึงพอใจในการท างาน ท าให้บุคลากรมีขวัญและก าลังใจการท างาน
มากขึ้น  อันส่งผลให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงระดับบุคคล และหน่วยงานให้เพิ่มมากขึ้น จากการที่บุคลากรมี
ความรู้ ความสามารถเพิ่มมากขึ้น บุคลากรมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย อันส่งผลเช่ือมโยงไปสู่การประเมินผลการปฏิบัติงาน กระบวนการท่ีโรงเรียนได้
ด าเนินการพัฒนาบุคลากรท้ังองค์กรร่วมกัน การพัฒนาบุคลากรสู่วิทยฐานะ  และความก้าวหน้าในวิชาชีพ             
จัดอบรมพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อแสวงหาความรู้ สนับสนุนการ อบรมราย บุคคล          
ตามความสนใจท่ีสอดคล้องในรายวิชาท่ีสอนและบริบทของหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 

 7. งานอาคารสถานท่ีมีกระบวนการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ โดยส่งเสริมการจัดงาน
โครงการและกิจกรรมเพื่อให้สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ มีอาคารเรยีน และ
สถานท่ีท่ีสะดวกปลอดภัย ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 8. กลุ่มบริหารทั่วไปมีกระบวนการพัฒนา กระบวนการบริหารและการจัดการ โดยสนับสนุนส่งเสริม 
การปฏิบัติงานของโรงเรียนให้บรรลุตามนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาท่ีโรงเรียนก าหนดให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เช่น การด าเนินงานธุรการ การประชาสัมพันธ์ งานประสานราชการ การจัดระบบการบริหาร
และพัฒนาองค์กร งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ งานบริการสาธารณะ การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
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อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในการบริการด้านการศึกษา  การส่งเสริมสนับสนุนงานในฝ่ายต่างๆ งานการศึกษา
ของบคุคล ชุมชน  องค์กร หน่วยงานสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา ตามแผนกลยุทธ์นโยบายและจุดเน้นต่างๆ 
ของโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)           หน้า 35 

 

2. ผลการด าเนินงาน 
 โดยภาพรวม โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) มีกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ ซึ่งมีผลการประเมินตามประเด็น
ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ประเดน็ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ 
พันธกิจท่ีสถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

1. โรงเรียนด าเ นินการประชุม ท า SWOT โดยวิเคราะห์บริบทของสถานศึกษา 
และความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อ จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา ระยะ 3 ปี   
2. วิเคราะห์ความต้องการของชุมชน นโยบาย รัฐบาล แผนการศึกษาระดับชาติ 
เพื่อก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พัน ธกิจ กลยุทธ์ และ จัดท าแผนการ ปฏิบัติ           
การประจ าปีการศึกษา  2561 และมีการก ากับติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจ า ปี ภาคเรียน ละ 1 ครั้ ง เพื่อติดตาม ความก้าวหน้าและ
ประเมินสรุปผลเมื่อส้ินสุดปีการศึกษา 

ระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

โรงเรียนแบ่งการบริหารจัดการเป็น 4 กลุ่มบริหาร  โดยได้รับความร่วมมือ        
จากหน่วยงาน และบุคลากรในโรงเรียน  เพื่อท าให้เกิดประสิทธิภาพใน               
การบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา (ตามแผนภาพ หน้า 34) 

การพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

โรงเรียนด าเนินการให้มีแผนการเรียนตามความต้องการของผู้เรียนและชุมชน 
และจัดหลักสูตรสถานศึกษา  เพื่อพัฒนาทางด้านวิชาท่ีเน้นผู้เรียนรอบด้านและ
สามารถเช่ือมโยงกับชีวิตจริง โดยส่งเสริมให้นักเรียนฝึกศึกษาด้วยตนเอง ผ่าน
การเรียนIS โครงงาน และผลงานต่างๆ (ตามมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน) 

การพัฒนาครูและบุคลากร              
ให้มีความเช่ียวชาญ                 
ทางวิชาชีพ 

โรงเรียนด าเนิน การพัฒนาบุคลากร  ตามความ ต้องการของครูและความ จ าเป็น
ของ โรงเรียน  เพื่อ ให้ครูมีความรู้และประสบการณ์   ส่งผลต่อการ พัฒนา
ความสามารถในการปฏิบัติงานขอ งครู  การจัดการเรียนรู้ที่ ส่งเสริมผู้เรียนท้ังใน
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

การจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอื้อ         
ต่อการจัดการเรียนรู้                
อย่างมีคุณภาพ 

โรงเรียนด าเนินการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ด้านอาคารสถานท่ี และส่ิงแวดล้อม รวมท้ังประสานและ
พัฒนาเครือข่ายการศึกษา การบริการต่างๆ สถานศึกษา  มีการร่วมมือกัน
ระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการและองค์กรภาครัฐ และ
เอกชนเพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน ส่งผลให้สถ านศึกษามีกระบวนการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน และ
พัฒนาในเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของบุคลากร 

การจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน          
การบริหารจัดการ            
และการจัดการเรียนร   ้ 

โรงเรียนด าเนินการ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อสนับสนุน   
การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนร    ้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน โดย
ความร่วมมือของบุคลากรในโรงเรียน และหน่วยงานภายนอก ส่งผลให้นักเรียน 
ครู และโรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆ 
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รางวัล ในปีการศึกษา 2561 
ท่ี รางวัล หน่วยงานที่จัด 
1 รางวัลโรงเรียนคุณธรรมระดับ 3 ดาว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2 รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการจัดการเรียนการสอน 

โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ 3 ดาว 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3 รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการบริหาร  โรงเรียน
คุณธรรมต้นแบบ 3 ดาว 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4 รางวัล Energy Mind award 2018 การไฟฟ้านครหลวง 
5. รางวัล Young Energy Master award 2018 การไฟฟ้านครหลวง 

 

3. จุดเด่น 
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนมีการประชุมวางแผ นงานก่อนท่ี           

ด าเนินงาน ส่งผลให้การด าเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครูและบุ คลากรมีความรู้ 
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ มีศักยภาพในการเรียนรู้ พร้อม
ส่งผลให้นักเรียนก้าวสู่ความเป็นเลิศในเวทีการแข่งขันต่างๆ อ ย่างมีประสิท ธิภาพ โดยปฏิบัติตามแผนการ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561 เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 

 

4. จุดควรพัฒนา  
1. การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาการค านวณ ซึ่งครูผู้สอนยังไม่มีความเช่ียวชาญ  และ

ช านาญในวิชาเฉพาะทาง  
 2. บุคลากรท่ีบรรจุใหม่มปีระสบการณ์การท างานน้อย ท าให้เกิดความคลาดเคล่ือนบางประการ ใน
การเบิก-จ่าย ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบการใช้เงิน 
 

5. แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาการค านวณ เข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถ

ในการจัดการเรียนรู้ 
 2. จัดท าคู่มือการเบิก-จ่าย ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบการใช้เงิน เพื่อให้บุคลากรใหม่
สามารถด าเนินการได้ถูกต้อง 
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 

1. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีกระบวนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียน

การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมต่อ  
การเรียนรู้ของตนเอง อ านวยความสะดวกให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มท่ี ผลักดันผู้เรียน
ไปสู่การบรรลุศักยภาพของตนเอง ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนการสอน ผู้เรียนจะได้รับความสนุกสนานจากการเรียน ได้ท างานร่วมกันกับเพื่อนๆ ได้
ค้นพบข้อค าถามและค าตอบใหม่ๆ ส่ิงใหม่ๆ ประเด็นท่ีท้าทายและความ สามารถในเรื่องใหม่ๆท่ีเกิดขึ้น 
ส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกันของผู้เรียน  ท าให้ผู้เรียนมีโอกาสเห็นตนเองในแง่มุมท่ีแตกต่าง
จากเดิม มีการวางแผนการท างานและการแก้ไขปรับปรุงการท างาน การจัดการกับชีวิตและการน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันของแต่ละบุคคล เพื่อให้ผู้ เรียนมีความรู้ ดี เก่งและมีสุข โดยแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้
ด าเนินงานจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้มี
ส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติ โดยครูเป็นผู้วางแผนการจัดกิจกรรม และเตรียมส่ือการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ เรียนเกิด
การเรียนรู้ อย่างเต็มศักยภาพ   ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี         
การรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข  และเน้น
ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติในรูปแบบระบบหมู่ การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เป็นผู้มีจิตสาธารณะ และ การแนะน า
ให้ค าปรึกษา 
 

2. ผลการด าเนินงาน                                                                                                                                  
จากการด าเนินงาน /โครงการ /กิจกรรมอย่างหลากหลาย เ พื่อพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ี

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พบว่า นักเรียนให้ความสนใจกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และสนุกสนานกับ   
การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมให้ และสามารถน าความรู้ท่ีได้รับจาก  
การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ มาปรับใช้ในชีวิตประวันได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ดังนี้ 

ประเดน็ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 1. ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน

การเรียนรู้ ตัวชี้วัด และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรสถานศึกษา  
2. ครูจัดท า หน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน โดยครูได้น าแผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และมุ่งสู่การน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต 
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ประเดน็ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
การใช้ส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศ แหล่งเรียนรู้  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. ครูมีการอบรม และศึกษาดูงานการผลิต/การใช้ส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จากหน่วยงานภายนอก 
2. ครมูีการคัดเลือก สร้างหรือประยุกต์ใช้ส่ือ และเทคโนโลยีสารสนเทศแบบต่าง ๆ
เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน เกิดกระบวนกา รเรียนรู้ ส่งเสริมก ระบวนการคิดของ
นักเรียน  
3. ครูน านักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียน รู้ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากสถานท่ีจริง และวิทยากรท่ีมีความช านาญเฉพาะ
ด้าน  
4. ครูเชิญวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาให้ความรู้ อบรม และฝึกทักษะ             
ท่ีเกี่ยวข้องในการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งส่งผลให้นักเรียนเกิดความรู้ ทักษะ 
และความช านาญในเบ้ืองต้น  

การตรวจสอบ และประเมิน 
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

1. ครูมีการวางแผนการวัดผลและประเมินตามตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง 
ซึ่งเป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา  
2. ครูด าเนินการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง โดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับนักเรียนและเป็นไปตาม
เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ รวมท้ังสะท้อนกลับผลการประเมินให้กับ
นักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพของตน 

การบริหารชั้นเรียนเชิงบวก 1. ครูเปิดโอกาสนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการบริหารชั้นเรียน  
2. ครูสร้างบรรยากาศในช้ันเรียนให้เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โดย
ใช้ส่ือ เทคโนลยีสารสนเทศ และป้ายนิเทศต่างๆ 
3. ครูส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
โดยมีการศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพระหว่างครูและ
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา และ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

1. โรงเรียนจัดคาบให้ครูได้มีโอกาสแลกเปล่ียน วางแผน และร่วมกันแก้ไข
ปัญหาเพื่อพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
2. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูได้มีโอกาสเข้าร่วมการอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
และสัมมนาทางวิชาการ เพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม พร้อมท้ังให้ครูได้เผยแพร่
ผลการศึกษาเรียนรู้ให้ครูท่านอื่น 
3. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูท าวิจัยปฏิบัติการในช้ัน เรียน  เพื่อส่งเสริม พัฒนา 
ปรับปรุง หรือแก้ไขกระบวนการจัดการเรียนรู้ พฤติกรรมนักเรียน ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน และด้านอื่นๆ 
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รางวัลของครู ในปีการศึกษา 2561 
ท่ี ชื่อ – นามสกุล รางวัล/ผลงาน หน่วยงานที่จัด 
1 ดร.สุรวุฒิ  ยัญญลักษณ์ นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี  

ด้านการบริหาร 
ส านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2 นางพรทิพย์ โตมอญ รางวัลบุคคลผู้เสียสละอุทิศตนเพ่ือประโยชน์

ทางการศึกษา 
ส านักงานศึกษาธิการ

จังหวัดกรุงเทพมหานครฯ 
3 นางสาวนิศารัตน์ เผ่ากันทรากร นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี  

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
ส านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
4 นางสาวนิศารัตน์ เผ่ากันทรากร รางวัลครูดีในดวงใจประจ า 

ปีการศึกษา 2561 
สหวิทยาเขตวิภาวดี 

5 นางสาวดารัตน  วรธรรมพิทักษ์ รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

6. นางสาวพรสุดา เปลื้องหน่าย การประกาศเกียรติคุณ 
ด้านสร้างคุณงามความดีในวิชาชีพคร ู 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
บริหารธุรกิจ 

7 นางสาวภัคชนัญ  ศรีจ๊ะ ได้รับตีพิมพ์บทความวิจัยระดับชาติ TCI 1  
วารสารวิชาการ เวอร์ริเดียน 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

3. จุดเด่น  
ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรูจ้ากการคิด ปฏิบัติจริง 

มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ตามแตกต่างของลักษณะรายวิชา ส่งผลให้ครู และนักเรียน
ได้รับรางวัลต่างๆ 
  

4. จุดควรพัฒนา 
 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนให้สูงขึ้น ท้ังระดับโรงเรียนและระดับประเทศ 
 

5. แนวทางการพัฒนา 
ครูศึกษารูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียน ท่ีเหมาะกับนักเรียน  และปรับ

แนวทางแบบทดสอบระดับโรงเรียน โดยให้เกิดความสอด คล้องกับแบบทดสอบระดับชาติ เพื่อให้ นักเรียน
เกิดความคุ้นเคยกับลักษณะแบบทดสอบระดับชาติ 
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
 

 จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ก าหนด
กลยุทธ์ในการด าเนินงาน 6 กลยุทธ์ และบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความส าเร็จด้วย SEEK Model ส่งผล
ให้มีโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ และพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท้ังส้ิน 14 โครงการ  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้ปกครอง สมาคมครูและผู้ปกครอง มูลนิธิสีกัน มูลนิธิฮั่วกี่เปเปอร์ ชุมชน และ
หน่วยงานภายนอกต่างๆ  
 จากผลการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการและกลยุทธ์ ส่งผลให้การประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของ โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์ ) บรรลุตามค่าเป้าหมายตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
โดยมีผลการประเมินดังนี้  
 

 จุดเด่น 
 1. ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
 โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ ) ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนในด้านต่ างๆ โดยได้รับความร่วมมือ 
จากบุคลากรในโรงเรียน หน่วยงานภายในประเทศและภายนอกประเทศ ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนท้ังด้าน
ผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ส่งผลให้การประเมินในด้านคุณภาพผู้เรียนเป็นไปตามเกณ ฑ์             
ท่ีโรงเรียนก าหนด และมีผลการสอบวัดระดับ การแข่งขัน การประกวด ในรายการต่างๆ เป็นผลงาน              
เชิงประจักษ์ ต้ังแต่ระดับเขต ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับนานาขาติ 
  

 2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) มีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนด าเนินการ

ประชุมวางแผนงานก่อนท่ีจะด าเนินงาน ส่งผลให้การด าเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครู
และบคุลากรมีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ มีศักยภาพใน
การเรียนรู้ พร้อมส่งผลให้นักเรียนก้าวสู่ความเป็นเลิศในเวทีการแข่งขันต่างๆ อย่างมีประสิท ธิภาพ โดย
ปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561 เป็นแนวทาง
ในการด าเนินงาน 
 

 3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ครมูีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการคิด ปฏิบัติจริง 

มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ตามแตกต่างของลักษณะรายวิชา ส่งผลให้ครู และนักเรียน
ได้รับรางวัลต่างๆ 
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จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1. ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียนให้มี
ผลการประเมินสูงขึ้น 
2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้น
พื้นฐานให้เท่าระดับประเทศ 
 

 

1. ครูศึกษารูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับโรงเรียน ท่ีเหมาะกับนักเรียน 
2. ครูปรับแนวทางแบบทดสอ บระดับโรงเรียน โดย
ให้เกิดความสอด คล้องกับแบบทดสอบระดับชาติ 
เพื่อให้ นักเรียนเกิดความคุ้นเคยกับลักษณ ะ
แบบทดสอบระดับชาติ 

2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
1. การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาการค านวณ 
ซึ่งครูผู้สอนยังไม่มีความเช่ียวชาญ  และช านาญในวิชา
เฉพาะทาง  
2. บุคลากรท่ีบรรจุใหม่ มีประสบการณ์การท างาน น้อย 
ท าให้เกิดความคลาดเคล่ือนบางประการ ในการเบิก-จ่าย 
ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบการใช้เงิน  

1. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาการค านวณ เข้า
ร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้ 
2. จัดท าคู่มือการเบิก-จ่าย ตามระเบียบการจัดซื้อจัด
จ้าง และระเบียบการใช้เงิน  เพื่อให้บุคลากรใหม่
สามารถด าเนินการได้ถูกต้อง 

3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนให้
สูงขึ้น ท้ังระดับโรงเรียนและระดับประเทศ 
 

ครูศึกษารูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับโรงเรียน ท่ีเหมาะกับนักเรียน  และปรับ
แนวทางแบบทดสอบระดับโรงเรียน โดยให้เกิ ด
ความสอด คล้องกับแบบทดสอบระดับชาติ เพื่อให้
นักเรียนเกิดความคุ้นเคยกับลักษณ ะแบบทดสอบ
ระดับชาติ 

 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
1. ด้านคุณภาพผู้เรียน  

- ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น  
2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

- ส่งเสริมให้ครูได้มีการพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนรู้ และงานท่ีได้รับมอบหมาย 
3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

- ส่งเสริมให้ครูศึกษาและออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อ
กระตุ้นให้นักเรียนได้มีความสนใจ และส่งเสริมด้านการเรียนรู้ของนักเรียน 

 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 การอบรม หรือประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือวิทยากร เพื่อให้ความรู้ และแนวทางในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้วิชาวิทยาการค านวณ  หุ่นยนต์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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ภาคผนวก 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

โรงเรียนสีกนั(วัฒนานันท์อุปถัมภ)์ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ  ระดับดี/ร้อยละ ๗๕ 
๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียน

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
ระดับดี/ร้อยละ ๘๐ 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับดี/ร้อยละ ๘๐ 
๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ระดับดี/ร้อยละ ๘๐ 
๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับดี/ร้อยละ ๖๕ 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติสังคม ระดับดี/ร้อยละ ๘๐ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ระดับดี/ร้อยละ ๘๐ 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ระดับดี/ร้อยละ ๘๐ 
๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ระดับดี/ร้อยละ ๘๐ 
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ระดับดี/ร้อยละ ๘๐ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดีเลิศ 
๑. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ระดับดีเลิศ 
๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับดีเลิศ 
๓. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ระดับดีเลิศ 

๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  ระดับดีเลิศ 
๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 
ระดับดีเลิศ 

๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ระดับดีเลิศ 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับดี 
๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
ระดับดี 

๒. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ระดับดีเลิศ 
๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ระดับดีเลิศ 
๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
๕. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง

การจัดการเรียนรู้ 
ระดับดีเลิศ 

 
 

ตารางเทียบเคียงระดับคุณภาพของค่าเป้าหมาย 
 

ระดับคุณภาพ ค่าร้อยละ 
ยอดเย่ียม นักเรียนหรือครูมีพฤติกรรมอยู่ในระดับดี ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 

ดีเลิศ นักเรียนหรือครูมีพฤติกรรมอยู่ในระดับดี ร้อยละ ๘๐ – ๘๙.๙๙ 
ดี นักเรียนหรือครูมีพฤติกรรมอยู่ในระดับดี ร้อยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙ 

ปานกลาง นักเรียนหรือครูมีพฤติกรรมอยู่ในระดับดี ร้อยละ ๖๐ - ๖๙.๙๙ 
ก าลังพัฒนา นักเรียนหรือครูมีพฤติกรรมอยู่ในระดับดี ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ)์ 

 
การพัฒนามาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีแนว คิด

ว่าต้องเป็นมาตรฐานท่ีสถานศึกษาปฏิบัติได้ ประเมินได้จริง และสามารถสะท้อนคุณภาพการศึกษาได้จริง           
ข้อมูลท่ีได้เกิดประโยชน์ ในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ต้ังแต่ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ระดับหน่วยงานต้นสังกัด และระดับชาติ ดังนั้น การก าหนด มาตรฐานจึงเน้นท่ีคุณภาพผู้เรียน คุณภาพครู 
คุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา และคุณภาพของสถานศึกษา โดยให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน                    
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกตามท่ีก าหนดไว้ใน กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ. ๒๕๖๑ โดยได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 

มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
   ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โดยแต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนท้ังด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วยความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดค าน วณ การคิดประเภทต่างๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและ
เจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท่ีเป็นค่านิยมท่ีดีตามท่ีโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์
อุปถัมภ์) ก าหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย รวมท้ังสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม โดยมีประเด็นพิจารณา ดังนี้ 
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๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ หมายถึง ผู้ เรียนมีทักษะ

ในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับช้ัน 
 ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา  หมายถึง ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล  
 ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม หมายถึง ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้
ท้ังด้วยตัวเองและการท างานเป็นทีม เช่ือมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ 
อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ช้ินงาน ผลผลิต 
 ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร หมายถึง ผู้เรียนมีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารเพื่อการพัฒนาตนเอง และสังคมในการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน           
อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
 ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง ผู้เรียนบรรลุ และมีความก้าวหน้า            
ในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ 
รวมท้ังมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอื่นๆ 
 ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  หมายถึง ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน             
ในการจัดการ เจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น การท างานหรืออาชีพ 
 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑) การมีคุณลักษณะ ค่านิยมท่ีดีและอัตลักษณ์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด หมายถึง ผู้เรียนมีพฤติกรรม
เป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึก ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่
ขัดแย้งกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
 ๒) ความภูมใิจในท้องถิ่นและความเป็นไทย หมายถึง ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมท้ังภูมิปัญญาไทย 
 ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย หมายถึง ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม และประเพณี 
 ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม หมายถึง ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ 
และ สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข เข้าใจ
ผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 
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การให้ระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ก าลังพัฒนา ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

       ๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ            
ต่ ากว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 
       ๒. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาต่ ากว่าเป้าหมายท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
        ๑. ผู้เรียนมีคุณลักษณะ ค่านิยม และอัตลักษณ์ ต่ ากว่าท่ีสถานศึกษาก าหนด  
        ๒. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมต่ ากว่าท่ีสถานศึกษาก าหนด 

ปานกลาง ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
       ๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 
       ๒. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
        ๑. ผู้เรียนมีคุณลักษณะ ค่านิยม และอัตลักษณ์ เป็นไปตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
        ๒. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมเป็นไปตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  

ดี ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
       ๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 
       ๒. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
        ๓. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ 
        ๔. ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม 
        ๕. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนา
ตนเองได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย 
        ๖. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
        ๑. ผู้เรียนมีคุณลักษณะ ค่านิยม และอัตลักษณ์ เป็นไปตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
        ๒. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมเป็นไปตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
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ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ดีเลิศ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

       ๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ             
สูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 
       ๒. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมาย
สถานศึกษาก าหนด 
        ๓. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้  
        ๔. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
        ๕. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนา
ตนเอง และสังคม ในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร และการท างาน ได้อย่างเหมาะสม 
ปลอดภัย 
        ๖. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ี
สูงขึ้น และการท างานหรืองานอาชีพ 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
        ๑. ผู้เรียนมีคุณลักษณะ ค่านิยม และอัตลักษณ์ สูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 
         ๒. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

ยอดเย่ียม ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
       ๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ             
สูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 
       ๒. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมาย
สถานศึกษาก าหนด 
        ๓. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ 
        ๔. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการน าไปใช้ และเผยแพร่ได้ 
        ๕. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนา
ตนเองได้และสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร และการท างาน อย่างสร้างสรรค์ และ             
มีคุณธรรม 
        ๖. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ัน             
ท่ีสูงขึ้น และการท างานหรืองานอาชีพ 
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ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

ยอดเย่ียม 
(ต่อ) 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
        ๑. ผู้เรียนมีคุณลักษณะ ค่านิยม และอัตลักษณ์ สูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด และเป็นแบบอย่างได้ 
         ๒. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 
         ๓. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วม                 
ในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 
         ๔. ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ และ           
พันธกิจอย่างชัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด าเนินการพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุ นการบริหาร
จัดการและการเรียนรู้ รวมท้ังจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
 ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล
และของต้นสังกัดรวมท้ังทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม 
 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบท้ังในส่วนการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุ คลากรและผู้ท่ีเกี่ย วข้อง 
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
 ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ             
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ท้ังด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการจัดการเรียน
การสอนของกลุ่มท่ีเรียนแบบรวบรวมหรือกลุ่มท่ีเรียนร่วมด้วย 
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 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มี
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้อ งเรียน และสภาพแวดล้อม
ทางสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 
 สถานศึกษาจัดระบบ การพัฒนา การบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 
การให้ระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ก าลังพัฒนา ๑. เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดไม่ชัดเจน  

๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแต่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

ปานกลาง ๑. เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน เป็นไปได้ในการปฏิบัติ  
๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

ดี ๑. เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท                 
ของสถานศึกษา เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
๒. มีระบบบริหารการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๓. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
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ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ดีเลิศ ๑. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ

สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ใน             
การปฏิบัติ 
๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
๓. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ       
ทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่ือมโยงกับชีวิตจริง 
๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู และ
สถานศึกษา 
๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และ   
มีความปลอดภัย 
๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้         
ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

ยอดเย่ียม ๑. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท                 
ของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้
ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปล่ียนแปลง 
๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย                   
มีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้  
๓. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ  
ทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่ือมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้ 
๔. พัฒนาครู และบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู และ
สถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน 
๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมี
ความปลอดภัย 
๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้              
ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
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มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนมีส่ วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้ เรียนอย่างเป็นระบบ  
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมท้ังร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้ และน าผลท่ีได้มาใ ห้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนา 
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียน             
ได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง              
มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ท่ีมีความจ าเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับ             
การฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้           
ในชีวิตได้ 
 ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย 
 ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก 
และเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือ
และวิธีการวัด และประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ          
แก่ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
 ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุง และพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 
 ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลสะท้อนกลับ  
เพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
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การให้ระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ก าลังพัฒนา ๑. จัดการเรียนรู้ที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิด และปฏิบัติจริง 

๒. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
๓. ตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างไม่เป็นระบบ 

ปานกลาง ๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด               
ของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
๒. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
๓. ตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ดี ๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด               
ของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
๒. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
๓. ตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๔. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
๕. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาต รฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๒. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
๓. ตรวจสอบ และประเมินผู้เรียน อย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือ และวิธีการวัด
และประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่ผู้เรียน 
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๔. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
๕. มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ยอดเย่ียม ๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ

หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ และมีการเผยแพร่ 
๒. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง 
๓. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือ และวิธีการวัด
และประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่ผู้เรียน 
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๔. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
๕. มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา และปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
การให้ระดับคุณภาพ 

การให้ระดับคุณภาพของมาตรฐานมี ๕ ระดับ ได้แก่ 
๑. ยอดเย่ียม    
๒. ดีเลิศ  
๓. ดี 
๔. ปานกลาง 
๕. ก าลังพัฒนา   
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