สารสนเทศประจาปีของสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2561
ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน
1. ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) เป็นโรงเรียนสหศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ตั้งอยู่เลขที่ 567 ถนนสรงประภา แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 บนเนื้อที่ 8 ไร่
3 งาน 94 ตารางวา หมายเลขโทรศัพท์ 0-2566-1456, 0-2566-2329 หมายเลขโทรสาร 0-2566-1455
E-mail : seekan school@gamil.com Website : www.seekan.ac.th
เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

เครื่องหมายประจาโรงเรียน
เสมาธรรมจักร หมายถึง
แหล่งที่ทําให้เกิดสติปัญญา
เปลวไฟ
หมายถึง
ความรุ่งโรจน์แห่งสติปัญญา
สีประจาโรงเรียน
เหลือง หมายถึง
ความเฉลียวฉลาด ว่องไว
ม่วง หมายถึง
ความเด็ดเดี่ยว กล้าหาญ อดทน
ปรัชญาโรงเรียน
นตฺถิปญฺญา สมาอาภา
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาเป็นไม่มี
คติพจน์โรงเรียน
ศรัทธา วิริยะ ปัญญา

ภาพที่ 1 แผนที่โรงเรียน
1.2 ประวัติโรงเรียน
ในปี พ.ศ.2502 นายเทีย น วัฒนานันท์ บริจาคที่ดินจํานวน 8 ไร่ 3 งาน 94 ตารางวา เพื่อ เริ่ม
ดําเนินการสร้างโรงเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย ในปี พ.ศ. 2507 โดยตั้งชื่อว่า โรงเรียนสีกัน(วัฒนา
นันท์อุปถัมภ์) เพื่อเป็นเกียรติกับวงศ์ตระกูลของนายเทียน วัฒนานันท์ ผู้บริจาคที่ดินสร้างโรงเรียน
โรงเรียนเริ่มสร้างในปี พ.ศ.2508 ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สร้างเป็น
อาคารเรียนแบบ 004 จํานวน 1 หลัง 8 ห้องเรียน พร้อมอุปกรณ์การเรียน และเปิดสอนในระดับประถมศึกษา
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2508 มีครู 5 คน นักเรียน 117 คน ปีการศึกษา 2520 ได้รับคําสั่งจากกรมสามัญ
ศึกษาให้ยุบระดับชั้นประถมศึกษา ตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2518
นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนมีผู้บริหาร ดังนี้

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อ
นางไพวรรณ
นายประสิทธิ์
นางนิยพรรณ
คุณหญิงพรรณี
นายวิโรจน์
นางอารี
นายสมรัก
นายประเสริฐ
นายวินัย
นางพัลลภา
นางปิยนันท์
นายเลิศศิลป์
นายสุทธิพงษ์
นายปัญญา
ดร.สุรวุฒิ

นามสกุล
ชาญศึก
ธานี
ศรีสารคาม
กาญจนะวสิต
หุตะจูฑะ
ปิ่นบุญมา
แพทย์พันธุ์
อหิงสโก
นุ่นพันธ์
จันทรุจิรากร
ภิรมย์ไกรภักดิ์
รัตนมุสิก
โมราวรรณ
สุขะวณิชย์
ยัญญลักษณ์

ดารงตาแหน่ง
ครูใหญ่
ครูใหญ่
อาจารย์ใหญ่
ผู้อํานวยการ
ผู้อํานวยการ
ผู้อํานวยการ
ผู้อํานวยการ
ผู้อํานวยการ
ผู้อํานวยการ
ผู้อํานวยการ
ผู้อํานวยการ
ผู้อํานวยการ
ผู้อํานวยการ
ผู้อํานวยการ
ผู้อํานวยการ

ปีการศึกษา
2508 – 2513
2513 – 2521
2522 – 2522
2523 – 2525
2526 – 2529
2529 – 2535
2535 – 2539
2539 – 2540
2540 – 2542
2542 – 2546
2547 –2551
2551 – 2555
2555 - 2557
2557 - 2559
2559 – 2561

1.3 สภาพชุมชน
โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ตั้งอยู่ในเขตชุมชน แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง
โดยเมื่อปี พ.ศ. 2552 เขตดอนเมืองได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 แขวง ดังนี้
แขวงสีกัน แนวเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
ทิศใต้ ติดต่อกับ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
แขวงดอนเมือง แนวเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
ทิศใต้ ติดต่อกับ แขวงตลาดบางเขน และแขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
แขวงสนามบิน แนวเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แขวงสายไหม และแขวงคลองถนน เขตสายไหม
ทิศใต้ ติดต่อกับ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน และแขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ แขวงสีกัน และแขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง
พื้นที่เดิมส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมจึงได้ชื่อว่าทุ่งสีกัน อาชีพดั้งเดิมของประชากรทําการเกษตร
เป็นส่วนใหญ่ ชุมชนดั้งเดิมคือชุมชนตลาดกลาง ชุมชนตลาดฝั่งโขง ชุมชนม่วงมณีและยังมีชุมชนอยู่เลียบ
คลองนายกิม ต่อมามี ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ความต้องการพื้นที่เพื่ออยู่ อาศัย
และการประกอบการด้านพาณิชการมีมากขึ้น มีชุมชนเป็นหมู่บ้านจัดสรรเพิ่มขึ้น เช่น หมู่บ้านปิ่นเจริญ 1 -4
หมู่บ้านแหลมทอง หมู่บ้าน ศิริสุข หมู่บ้านบุญอนันต์ ฯลฯ ตลอดทั้งชุมชนที่เป็นอาคารพาณิชย์ จากการ
สํารวจข้อมูล พ.ศ. 2559 พบว่ามีประชากร รวมทั้งหมด 168,667 คน เป็นชาย 84,336 คน หญิง 84,331
คน จํานวนครัวเรือน 68,544 หลังคาเรือน มีถนนสายสําคัญ เช่น ถนนสรงประภา ถนนวิภาวดีรังสิต มีเขต
ติดต่อได้แก่ เขตหลักสี่ แจ้งวัฒนะ พหลโยธิน ลําลูกกา บางเขน ปากเกร็ด ปทุมธานี การเดินทางสะดวก
ทั้งเข้าในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด โดยรถโดยสารประจําทาง รถไฟ ตลอดทั้งเครื่องบิน
มีสถานศึกษาในเขตดอนเมือง ดังนี้
โรงเรียนสังกัด กทม. จํานวน 6 แห่ง โรงเรียน เอกชน จํานวน 13 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) โรงเรียนดอนเมือง
จาตุรจินดา และโรงเรียนดอนเมือง (ทหารอากาศบํารุง) และสํานักงานอาชีวศึกษา จํานวน 1 แห่ง ได้แก่
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง จํานวนวัดในพุทธศาสนา จํานวน 6 วัด

การศึ ก ษาของผู้ ป กครองของนั ก เรี ย นโรงเรี ย นสี กั น (วั ฒ นานั น ท์ อุ ป ถั ม ภ์ ) อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง
ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรีร้อยละ 82.41 จบการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 17.58
และสูงกว่าปริญญาตรีร้อยละ 0.01
อาชีพหลักของผู้ปกครองส่วนมากมีอาชีพรับจ้าง ค้าขายและเป็นข้าราชการทหารมากกว่าข้าราชการ
อื่น เนื่องจากดอนเมืองมีฐานทัพอากาศและกองทัพบกตั้งอยู่ นอกจากนี้มีอาชีพเกษตรกรและไม่มีอาชีพ
ศาสนาที่ผู้ ปกครองนั บถือส่ว นมากเป็นศาสนาพุทธ มีวัดในแหล่งชุมชนดอนเมืองเป็นจํานวนมาก
เช่น วัดดอนเมืองพระอารามหลวง วัดเวฬุวนาราม วัดสีกัน(พุทธสยาม) วัดเทพนิมิตต์ วัดคลองบ้านใหม่
(สันติบุญมาราม) วัดพรหมรังสี วัดสายอําพันธ์เอมสาร และมีโบสถ์ของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
ได้แก่ วัดมารีสวรรค์ ตั้งอยู่ในโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
2. ข้อมูลผู้บริหาร
1) ผู้อํานวยการโรงเรียน ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก (ศศ.ด.) สาขา การบริหารการศึกษา
โทรศัพท์ 081-6475694 E-mail: Pusan04@hotmail.com
2) รองผู้อํานวยการโรงเรียน 2 คน
2.1 นางอมรรัตน์ จามรพิพัฒน์
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (วท.ม.)
โทรศัพท์ 084 - 3344696
E-mail; รับผิดชอบกลุ่มบริหารงบประมาณ
2.2 นายปรินทร์ธรณ์ ชาโท
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (กศ.ม.)
โทรศัพท์ E-mail; รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานบุคคล

แผนภูมิบริหารโรงเรียนสีกนั (วัฒนานันท์อปุ ถัมภ์)
ผูอ้ านวยการโรงเรียนสีกนั (วัฒนานันท์อปุ ถัมภ์)
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ

คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

มูลนิธโิ รงเรียนสีกนั ฯ

คณะกรรมการเครือข่ายผูป้ กครอง

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสีกนั ฯ

มูลนิธโิ รงเรียนสีกนั (วัฒนานันท์อปุ ถัมภ์) ฮัว่ กี่เปเปอร์อนุสรณ์

ชมรมครูอาวุโสโรงเรียนสีกนั ฯ
กลุม่ บริหารวิชาการ

กลุม่ งานพัฒนาหลักสูตรและงาน
บริหารกลุ่มสาระฯ
- งานสานักงานกลุ่มบริหารวิชาการ
- งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้
- งานพัฒนาหลักสุตรสถานศึกษา
- งานนิเทศการจัดการเรียน
การสอน
- งานห้องสมุดและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
- งานแนะแนวการศึกษา

- งานประสาน ส่งเสริมและสนับสนุน
งานวิชาการแก่ครอบครัว ชุมชน
- งานรับนักเรียน
- งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา
- โครงการห้องเรียนพิเศษ
- โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
- โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

- งานอื่นๆตามที่มอบหมาย

กลุม่ งานวัดผล ประเมินผล และ
เทียบโอนผลการเรียนรู้

กลุม่ บริหารงบประมาณ

กลุม่ งานนโยบายและแผน

กลุม่ งานสารบรรณ

กลุม่ งานบุคคล

และ

บริการ

- งานสานักงานกลุ่มบริหาร

- งานสานักงานกลุ่มบริหารงาน

งบประมาณ

บุคคล

- สานักผู้อานวยการ

- งานแผนงาน/กรรมการสถานศึกษา

- งานวางแผนอัตรากาลังและการ

- งานสานักงานกลุ่มบริหารงาน

ขั้นพื้นฐาน

กาหนดตาแหน่ง

ทั่วไป

- งานสารสนเทศ

- งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง

- งานสารบรรณ

- งานควบคุมภายใน

- งานทะเบียนประวัติ และบาเหน็จ

- งานสัมพันธ์ชุมชน

- มูลนิธิฮั่วกี่เปเปอร์อนุสรณ์

ความชอบ

- งานอนามัยโรงเรียน

- มูลนิธิสีกันฯ

- งานวินัยและรักษาวินัยครู/

- งานโภชนาการ

- งานอื่นๆตามที่มอบหมาย

บุคลากร

- งานสวัสดิการโรงเรียน

- งานพัฒนาครู/บุคลากรและ

- งานยานพาหนะและบริการ

กลุม่ งานการเงินและบัญชี
- งานการเงิน
- งานบัญชีและระดมทรัพยากร
- งานตรวจสอบภายใน
- งานพัสดุและสินทรัพย์
- โครงการธนาคารโรงเรียน
- งานอื่นๆตามที่มอบหมาย

เสริมสร้างประสิทธิภาพ

การ

ปฏิบัติราชการ

สาธารณะ
- ชมรมครูอาวุโสโรงเรียนสีกันฯ
- งานอื่นๆตามที่มอบหมาย

กลุม่ งานกิจการนักเรียน

กลุม่ งานอาคารสถานที่ และ

- งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน

สิง่ แวดล้อม

- งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- ส่งเสริมคุณธรรณจริยธรรม

- งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

นักเรียน
- งานส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียน
- งานระดับชั้น
- งานป้องกันและแก้ไข
เสพติด เอดส์ และอบายมุข

- งานทะเบียนนักเรียน

- งานวินัยและความประพฤติ

- งานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

นักเรียน

- งานเทียบโอนฯ

- สมาคมศิษย์เก่าฯ

- โครงการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

- งานเครือข่ายผู้ปกครองฯ

- งานสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสี

- โครงการพิเศษ

กัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

- งานอื่นๆตามที่มอบหมาย

- งานลูกจ้างและลูกจ้างชั่วคราว
- งานพัฒนาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์
พลังงาน

- งานคณะนักเรียน

- งานวัดผลและประเมินผล

- งานอื่นๆตามที่มอบหมาย

กลุม่ บริหารทัว่ ไป

กลุม่ บริหารงานบุคคล

สิ่ง

- โครงการอนุรักษ์พลังงาน
- งานพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- งานโสตทัศนูปกรณ์
- งานประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
องค์กร
- งานอื่นๆตามที่มอบหมาย

3. รายนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. นางนงลักษณ์
จันทร์แสนโรจน์
ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.สุดารัตน์
สารสว่าง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ว่าที่ร.ต.จรูญ
ชัยยะ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ดร.สิรินธร
สินจินดาวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นางพัธนา
เพ็ญภาคกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6. รศ.ศุภวรรณ์
เล็กวิไล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นายสุพจน์
ประกิจจานุรักษณ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นางปฐมาภรณ์
จิรพนธ์โชติการ
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
9. นางพรทิพย์
โตมอญ
กรรมการผู้แทนครู
10. พ.อ.อ.เฉลิม
หันกระสัน
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
11. นายอนุวัฒน์
เครือชะเอม
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12. นายสหชาติ
ตะโกอยู่
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
13. พระครูวศินวรกิจ ดร.
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
14. พระครูวิวิธธรรมานุสิฐ ดร.
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
15. ผู้อํานวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ
นอกจากนี้มีคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ คณะกรรมการมูลนิธิ
คณะกรรมการศิษย์เก่า และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ร่วมในการพัฒนาโรงเรียน
4.ข้อมูลอาคารสถานที่
- อาคารเรียนและอาคารฝึกงาน จํานวน 4 หลัง ดังนี้
อาคารเรียนแบบพิเศษ 5 ชั้น
จํานวน 28 ห้อง รวม 1 หลัง
อาคารเรียนแบบ 418,418 ค
จํานวน 18 ห้อง รวม 2 หลัง
อาคารฝึกงานแบบ 306 ล/27 จํานวน 8 ห้อง รวม 1 หลัง
-การใช้อาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่แล้ว
ห้องเรียนปกติ รวม 55 ห้อง
ห้องพักผู้บริหารและห้องพักครู
รวม 25 ห้อง
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
รวม 8 ห้อง
ห้องปฏิบัติการทางภาษา
รวม 10 ห้อง
ห้องปฏิบัติการทางดนตรี
รวม 2 ห้อง
ห้องปฏิบัติการทางนาฏศิลป์
รวม 2 ห้อง
ห้องปฏิบัติการทางศิลปะ
รวม 2 ห้อง
ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์
รวม 3 ห้อง
ห้องปฏิบัติการทางด้านการงานอาชีพ
รวม 6 ห้อง

โรงยิม
ห้องไฮเทค
ห้องสมุด
ห้องพยาบาล

รวม 2 ห้อง
รวม 5 ห้อง
รวม 1 ห้อง
รวม 1 ห้อง

หอพระพุทธสิริวัฒนานันท์
หอพระพิฆเนศ
ห้องรับประทานอาหารครูและบุคลากร
โรงอาหาร CANTEEN
ศาลเจ้าพ่อขุนธง
ศาลเจ้าแม่สร้อยสังวาล
สนามฟุตบอล
สนามบาสเกตบอล
อาคารหอประชุม
บ้านพักนักการ
สุขานักเรียน

1 แห่ง
1 แห่ง
1 แห่ง
1 แห่ง
1 แห่ง
1 แห่ง
1 สนาม
1 สนาม
1 หลัง
1 หลัง
3 หลัง

- อื่นๆ

ปีการศึกษา 2524
ปีการศึกษา 2526
ปีการศึกษา 2528
ปีการศึกษา 2529
ปีการศึกษา 2530

ปีการศึกษา 2531
ปีการศึกษา2532
ปีการศึกษา 2533
ปีการศึกษา 2535
ปีการศึกษา 2537
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560

ประวัติการก่อสร้างอาคารในโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
สร้างอาคาร 3 จํานวน 18 ห้อง 4 ชั้น แบบอาคาร 418 ค.
สร้างอาคาร 2 จํานวน 15 ห้อง 4 ชั้น แบบอาคาร 436ค. ต่อเติมใต้ถุนอาคาร 1ห้อง
กั้นห้อง 4 ห้อง ชั้นล่างอาคาร 2
สร้างหอพระ
สร้างอาคารฝึกงาน(อาคาร4) จํานวน 6 ห้อง 4ชั้น แบบอาคาร 306 ล/27
ประกอบด้วย ห้องดูแลรักษาบ้าน ห้องตัดเย็บเสื้อผ้า ห้องเขียนแบบ ห้องงานไฟฟูา
ห้องโภชนาการ 1 และ ห้องโภชนาการ 2
สร้างโรงอาหารชั้นล่างอาคาร 3
สร้างหอประชุมและโรงอาหาร แบบอาคาร 101ล/27และ ต่อเติมอาคารฝึกงาน
(อาคาร4) จํานวน2 ห้อง ได้แก่ ห้องงานไม้และห้องงานโลหะ
สร้างแบบแฟลตหลังที่1ในบริเวณโรงเรียน (ด้านหลังอาคาร4)
สร้างแบบแฟลตหลังที่ 2ในบริเวณโรงเรียน(ด้านหลังอาคาร4)
สร้างอาคาร 5 ชั้น ใต้ถุนโล่ง แบบพิเศษ จํานวน 28 ห้อง
ต่อเติม บริเวณชั้นล่างอาคาร 1 จํานวน 1 ทําห้อง ห้องพยาบาล
อาคาร1 ชั้น2 ทําห้องศิลปะและ อาคาร1 ชั้น3 ห้องศูนย์ภาษาไทย
ดําเนินการรื้อหอพระบริเวณหน้าอาคาร 1 แล้วสร้างหอพระใหม่และศาลพระ
พิฆเนศบริเวณประตูหน้าโรงเรียน
- รับงบประมาณปรับปรุงทาสีอาคาร 1 5 ชั้น , ปรับปรุงห้องงบประมาณ
รับงบประมาณปรับปรุงทาสีอาคาร4 ด้านนอก และปรับปรุงห้องเรียน
ภาษาต่างประเทศ , ห้องกิจการนักเรียนชั้นล่างอาคาร4 , เสริมรั้วโรงเรียนให้สูงขึ้น
- ปรับปรุงทาสีอาคาร 3 / จัดทําปูายชื่อโรงเรียนโลหะติดอาคาร3และ4
- ปรับปรุงย้ายห้องยาม / ประชาสัมพันธ์ และห้องพักนักการภารโรง
- รับงบประมาณปรับปรุงห้องน้ําอาคาร 1 จํานวน 5 ห้อง 36 ที่
- ปรับปรุงห้องสุขศึกษาเป็นห้องศูนย์กีฬาออกกําลังกาย ใต้ถุนอาคาร 2 และร้านค้า
สวัสดิการโรงเรียน

ปีการศึกษา 2561

- ห้องอาหารครู ห้องอัญมณีสีกันฯ
- โรงอาหารนักเรียน Canteen
- ปรับปรุงห้องภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
- ปรับปรุงห้องนาฏศิลป์ ศิลปอนันต์ ติดตั้งแอร์
- ปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย ห้อง 631

5.ข้อมูลทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้
สถานที่ราชการและรัฐวิสาหกิจ
สนามบินดอนเมือง อนุสรสถานฐานทัพทหารอากาศ กงสุล โทรคมนาคม ทีโอที
ศูนยการค้าและองค์กรธุรกิจเอกชน
ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต เซียร์รังสิต ไอทีสแคว เมืองทองธานี ตลาดบุญอนันต์ โรงแรมอามารี
โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ห้างอแวนิว
ศาสนสถาน
วัดดอนเมือง วัดพุทธสยาม วัดหลักสี่ วัดเทพนิมิต วัดไพ่เขียว วัดพรหมรังสี และ
มีโบส์ถของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
ธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารออมสิน ธนาคารทหารไทย ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารไทยพานิชย์ และสถานธนานุบาล
ห้องสมุด
ห้องสมุดวัดพรหมรังสี ห้องสมุดสวนรมณีย์
สรุปโดยรวม
สิ่งแวดล้อมภายนอก
โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ตั้งอยู่ในเขตชุมชน แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง ซึ่งมีพื้นที่เดิม
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมจึงได้ชื่อว่าทุ่งสีกัน อาชีพดั้งเดิมของประชากรทําการเกษตรเป็นส่วนใหญ่
ชุมชนดั้งเดิมคือชุมชนตลาดกลาง ชุมชนตลาดฝั่งโขง ชุมชนม่วงมณีและยังมีชุมชนอยู่เลียบคลองนายกิม ต่อมา
มีท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ความต้องการพื้นที่เพื่ออยู่อาศัยและการประกอบการด้าน
พาณิชการมีมากขึ้น มีชุมชนเป็นหมู่บ้านจัดสรรเพิ่มขึ้น เช่น หมู่บ้านปิ่นเจริญ 1 – 4หมู่บ้านแหลมทอง
หมู่บ้านศิริสุข หมู่บ้านบุญอนันต์ ฯลฯ ตลอดทั้งชุมชนที่เป็นอาคารพาณิชย์ มีการสํารวจปี พ.ศ. 2558
มีการสํารวจพบว่า มีประชากร รวมทั้งหมด 168,667คน มีจํานวนบ้าน 68,544 หลังคาเรือนมีถนนสาย
สําคัญ เช่น ถนนสรงประภา ถนนวิภาวดีรังสิต มีเขตติดต่อได้แก่ เขตหลักสี่แจ้งวัฒนะ พหลโยธิน ลําลูกกา
บางเขน ปากเกร็ด ปทุมธานี การเดินทางสะดวกทั้งเข้าในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด โดยรถโดยสาร
ประจําทาง รถไฟ ตลอดทั้งเครื่องบิน ปัจจุบันท่าอากาศยานหรือสนามบินดอนเมืองเปิดทําการทั้งอาคาร
ผู้โดยสารภายในประเทศและต่างประเทศทําให้สภาพเศรษฐกิจดีขึ้น มีอาคารพาณิชย์ ห้าง และคอนโดมิเนียม
มากขึ้น ภายในปี 2563 รถไฟฟูามหานครจะเปิดใช้บริการเดินทางถึงโรงเรียน 5 นาที มีศูนย์บริการสาธารณสุข
1 แห่ง คือ ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร ตั้งอยู่ เลขที่ 60 หมู่ 4 ถนนสรงประภา แขวง
ดอนเมือง มีบุคลากร 23 คน และศูนย์บริการสาธารณสุขสาขาอีก 2 แห่ง คือ ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา
วัดดอนเมืองมีบุคลากร 2 คนและศูนย์บริการสาธารณสุขสาขาสีกัน ตั้งอยู่หมู่บ้าน กรป.กลาง ถนนเลียบคูนาย
กิมมีบุคลากร 2 คน

อาชีพหลักของผู้ปกครองส่วนมากมีอาชีพรับจ้าง ค้าขายและเป็นข้าราชการทหารมากกว่าข้าราชการ
อื่น เนื่องจากดอนเมืองมีฐานทัพอากาศและกองทัพบกตั้งอยู่ นอกจากนี้มีเกษตรกรและไม่มีอาชีพ ศาสนาที่
ผู้ปกครองนับถือส่วนมากเป็นศาสนาพุทธ มีวัดในแหล่งชุมชนดอนเมืองเป็นจํานวนมาก เช่น วัดดอนเมือง
วัดเวฬุวนาราม วัดสีกัน(พุทธสยาม) วัดเทพนิมิตร วัดพรหมรังสี วัดสันติวนารามและมีโบสถ์ของศาสนา
คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

การบริหารจัดการในโรงเรียน
โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) มีผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่มี
ชื่อเสียงเป็นที่นิยมของชุมชน สร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ทันสมัย อุปกรณ์และเครื่องมือครบพร้อมสําหรับการ
จัดการเรียนรู้ ภายใต้การจัดโครงสร้างการบริหารแบบการกระจายอํานาจและมอบหมายหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานจากคณะผู้บริหารสู่หัวหน้างาน หัวหน้าโครงการ หัวหน้ากลุ่มสาระฯและประธานนักเรียน
การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความสําเร็จ SEEKAN Model เพื่อการขับเคลื่อนการบริหารจัดการตามเกณฑ์
รางวัลคุณภาพ ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีเปูาหมายเพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้
บรรลุตามเปูาหมายที่กําหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปีของโรงเรียนตามหลัก PDCA เปิด
โอกาสให้ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องได้ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมยินดีในความสําเร็จ มีการประชุมวางแผนการทํางานกับกลุ่ม
บริหารทั้ง 4 ฝุาย การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําทุกเดือน การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างน้อยภาคเรียนละ1ครั้ง การประชุมกับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและ
คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) การส่งเสริมประชาธิปไตยเพื่อ
เลือกประธานคณะกรรมการนักเรียนและสนับสนุนสภานักเรียน รวมถึงการร่วมมือกับระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนจัดประชุมพบผู้ปกครอง (Class Room Meeting)ภาคเรียนละ 2 ครั้ง เพื่อพัฒนาระบบการจัด
การศึกษาให้เหมาะกับผู้เรียน

ส่ วนที่ ๒
สภาพการบริหารและ
การจัดโครงการบริหาร

ส่วนที่ 2
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนปี 2559-2561 : องค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรมตามแนววิถีพุทธจิตอาสา
พัฒนาสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย
พันธกิจ
พัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ การสื่อสารสองภาษา พัฒนากระบวนการคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ ต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มี
ความรู้ ความสามารถ มีระเบียบวินัยและคุณธรรมจริยธรรม ตามแนววิถีพุทธจิตอาสาบนพื้นฐานความเป็นไทย
และส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน
เป้าประสงค์ระดับองค์กร
1. โรงเรียนจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานแลมาตรฐานสากล
2. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถเต็มตามศักยภาพ
3. นักเรียนมีระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
5. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีคุณภาพ
6. โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน
กลยุทธ์
1. พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลและประชาคมอาเซียน
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน
3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามแนววิถีพุทธจิตอาสา
4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมและบริการชุมชน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน : โรงเรียนวิถีพุทธ จิตอาสา
อัตลักษณ์ลูกสีกัน : มีศีล สมาธิ ปัญญา และจิตอาสา
เอกลักษณ์ลูกสีกัน : สะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย ทุกวัน

การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความสาเร็จ
SEEKAN Model เพื่อการขับเคลื่อนการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
************************************************
รูปแบบการบริหารจัดการของโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) SEEKAN Model โดยความหมาย ดังนี้
S (Strategy)
การวางแผนและใช้แผนกลยุทธ์ในการนํา กําหนดและควบคุมการทํางานทุกอย่าง เพื่อให้การทํางาน
หรือทํากิจกรรมต่างๆ มีทิศทางที่ถูกต้อง ตรงเปูาหมายและเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด
E (Education management technology)
การใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการการศึกษา ทั้งในด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอนและ
การบริหารจัดการด้านอื่นๆ เพื่อให้ทันสมัย ถูกต้อง รวดเร็ว และมีความเป็นสากล
E (Ethics)
มุ่งเน้นและเสริมสร้างให้ครู บุคลากรและผู้เรียน มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณในการทํางาน
มีความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถใช้เป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจและใช้นําชีวิตได้
K (Knowledge management)
มีการจัดการความรู้ที่ดี มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิควิธีการทํางาน
ระหว่างเพื่อนครูและบุคลากรด้วยกัน ให้เกิดการขยายผลและต่อยอดในทุกๆด้าน
A (Achievement)
การทํางานมุ่งเน้นประสิทธิภาพ โดยใช้วงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA) เป็นหลักในการกําหนดควบคุม
ขั้นตอนการทํางาน และเรียนรู้พัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
N (Network building and participatory)
การสร้างเครือข่ายในการทํางานและการมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการทํางานเป็นทีม สร้างประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลที่มากขึ้น ลดความขัดแย้ง

กลยุทธ์และชื่อโครงการประจาปีการศึกษา 2561
ที่
กลยุทธ์
1 พัฒนาคุณภาพนักเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา
สู่มาตรฐานสากลและ
ประชาคมอาเซียน
2 ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน

โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กลุ่มบริหาร
วิชาการ

หัวหน้าโครงการ
นางพัชรินทร์ ชูเมฆ

2

ส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษาสู่
มาตรฐานสากล

วิชาการ

นางพรทิพย์ โตมอญ

3

ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

วิชาการ

นางนิศากร ภัสสรากุล

4

ส่งเสริมสุขภาพดีในโรงเรียนและ
งานบุคคล
ห่างไกลยาเสพติด
ส่งเสริมศักยภาพด้านศิลปะ ดนตรี
วิชาการ
นาฏศิลป์ และกีฬา
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ งานบุคคล
ค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย

นายนวพล รัตนรัตน์

7

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

งานบุคคล

นางสาวพูลศรี ใหม่เจริญ

8

ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทย
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร

งานบุคคล

นางนฤมล วงศ์หิรัณยปาล

งานบุคคล

นางกมลมาศ มีสุข

1

5
3 ส่งเสริมและพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมตาม
แนววิถีพุทธจิตอาสา

6

4 ส่งเสริมและพัฒนา
9
ศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
5 พัฒนาประสิทธิภาพการ 10
บริหารจัดการ
สถานศึกษา
11

6 พัฒนาแหล่งเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมและบริการ
ชุมชน

นายณฐพงศ์ ทรงสัตย์
นางกาญจนา จําเนียรพันธุ์
นายปรินทร์ธรณ์ ชาโท

น้อมนําศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ วิชาการ
ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
งบประมาณ
สถานศึกษา
12 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
งานบุคคล

นางสาวภัทรีญา เฉื่อยทอง

13 พัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

ทั่วไป

นายพินิจ อัครสานนท์
นายจักรพันธ์ เขียนเอี่ยม

14 เครือข่ายการศึกษาและสานสัมพันธ์
ชุมชน

ทั่วไป

นางศศิกาญจน์ แก้วคํา
นายวิทวัส ชูจิตร

นางสาวจุฑารัตน์ ไวยดี
นางสาวกาญจน์สุดา ดวงใจ

การจัดสรรเงินปีการศึกษา 2561 แยกตามกลยุทธ์และโครงการ
กลยุทธ์/โครงการ

อุดหนุน
รายหัว

รายได้

เรียนฟรีฯ
15 ปี

เงินอื่นๆ

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลและประชาคมอาเซียน
300,215
116,000
69,800
545,200
1.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
136,475
3,392,620
234,500
416,600
2. ส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษาสู่
มาตรฐานสากล
436,690
3,508,620
304,300
961,800
รวม กลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน
110,310
51,680
60,000
74,600
3.ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
72,400
570,000
20,000
4.ส่งเสริมสุขภาพดีในโรงเรียนและห่างไกลยา
เสพติด
111,000
180,820
5.ส่งเสริมศักยภาพด้านศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์
และกีฬา
293,710
621,680
240,820
94,600
รวม กลยุทธ์ที่ 2

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถีพุทธจิตอาสา
164,420
15,320
719,180
6. พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย
2,000
70,060
829,300
7. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
52,000
10,000
8. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
218,420
95,380 1,548,480
รวม กลยุทธ์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
23,485
742,320
9.ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
23,485
742,320
รวม กลยุทธ์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
50,219
1,000
3,000
10. น้อมนําศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5,582,614
6,219,722
59,990
11. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา
140,490
1,475
12.พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

รวม

1,031,215
4,180,195
5,211,410
296,590
662,400
291,820
1,250,810

162,300

1,061,220

232,920

1,134,280

5,000

67,000

400,220

2,262,500

231,850

997,655

231,850

997,655

1,000

55,219

131,000

11,993,326

192,500

334,465

กลยุทธ์/โครงการ

อุดหนุน
รายหัว

เรียนฟรีฯ
15 ปี

รายได้

เงินอื่นๆ

5,773,323
6,222,197
62,990
324,500
รวม กลยุทธ์ที่ 5
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมและบริการชุมชน
322,907
2,553,090
- 2,000,000
13. พัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่อื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้
14,315
160,000
175,000
14 .เครือข่ายการศึกษาพัฒนาชุมชน
337,222
2,713,090
- 2,175,000
รวม กลยุทธ์ที่ 6
7,082,850 13,903,287 2,156,590 4,187,970
รวมทั้งสิ้น

รวม
12,383,010
4,875,997
349,315
5,225,312
27,330,697

กราฟแสดงการจัดสรรงบประมาณจาแนกตามกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 6
19%

กลยุทธ์ที่ 1
19%

กลยุทธ์ที่ 1

กลยุทธ์ที่ 2
5%

กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 3

กลยุทธ์ที่ 3
8%

กลยุทธ์ที่ 5
45%

กลยุทธ์ที่ 4
4%

กลยุทธ์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 5
กลยุทธ์ที่ 6

ตารางที่ 3 แสดงการจัดสรรงบประมาณโดยแยกตามประเภทของเงิน
ประเภทของเงิน
จานวนเงิน
เงินอุดหนุนรายหัว
7,082,850
เงินรายได้สถานศึกษา
13,903,287
เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปีฯ
2,343,510
เงินอื่นๆ
4,001,050
รวม
27,330,697

คิดเป็นร้อยละ
26
51
8
15
100

กราฟแสดงการจัดสรรงบประมาณโดยจาแนกตามประเภทของเงิน
15%
26%

8%

เงินอุดหนุนรายหัว

เงินรายได้ สถานศึกษา

ตารางที่ 4 แสดงการจัดสรรเงินปีการศึกษา 2561 แยกตามหน่วยงานและรายจ่ายประจา

เงินอุดหนุนเรี ยนฟรี 15 ปี ฯ

เงินอื่นๆ
51%

หน่วยงาน
1. กลุ่มบริหารวิชาการ
2. กลุ่มบริหารงานบุคคล
3. กลุ่มบริหารทั่วไป
4. กลุ่มบริหาร
งบประมาณ
5.รายจ่ายประจํา
(สาธารณูปโภค)
6.พัฒนาสถานศึกษา
(สํารองจ่าย)
รวม

อุดหนุน
รายหัว
2,420,000
406,000
530,850
176,000

เรียนฟรี
15 ปี
1,122,300
1,161,220
59,990
-

เงินอื่นๆ

รวม

1,145,750
662,300
2,185,000
8,000

9,711,037
2,764,400
5,586,260
5,719,000

คิดเป็น
ร้อยละ
36
10
20
21

2,850,000

2,850,000

10

700,000

700,000

3

7,082,850

รายได้
5,022,987
534,880
2,810,420
5,535,000

13,903,287

2,343,510

4,001,050 27,330,697

100

กราฟแสดงการจัดสรรเงินปี การศึกษา 2561 จาแนกตามหน่ วยงานและ
รายจ่ ายประจา
10%

3%
36%

20%

10%

21%

วิชาการ

งบประมาณ

บุคคล

ทัว่ ไป

สาธารูปโภค

สารองจ่าย

ตารางที่ 5 แสดงการจัดสรรเงินปีการศึกษา 2561 แยกตามกลุ่มบริหาร
เรียนฟรี

หน่วยงาน

อุดหนุนราย
หัว

รายได้

1.กลุ่มบริหารวิชาการ
2.กลุ่มงานบุคคล
3.กลุ่มบริหารทั่วไป
4.กลุ่มบริหารงบประมาณ
รวม

2,420,000
406,000
530,850
176,000
3,532,850

5,022,987
534,880
2,810,420
5,535,000
13,903,287

15 ปี
1,122,300
1,161,220
59,990
2,343,510

เงินอื่นๆ

รวม

1,145,750
662,300
2,185,000
8,000
4,001,050

9,711,037
2,764,400
5,586,260
5,719,000
23,780,697

คิด
เป็น
ร้อยละ
41
12
23
24
100

กราฟแสดงการจัดสรรเงินปี การศึกษา 2561 จาแนกตามกลุ่มบริหาร
23%
41%

12%

24%

วิชาการ

งบประมาณ

บุคคล

ทัว่ ไป

ส่วนที่ 3
เกียรติประวัติโรงเรียน

ส่วนที่ 3
เกียรติประวัติโรงเรียน

ประวัติผลงานดีเด่น
ในปีการศึกษา 2533 นี้โรงเรียนมีผลงานดีเด่นด้านห้องสมุด 2 รางวัล คือ
1. รางวัลห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนกลางดีเด่นของสมาคมห้องสมุดแห่ง
ประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ท่านผู้อํานวยการได้
เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2533 ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ
2. รางวันห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ดีเด่นของกรมสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
นอกจากนี้ นางฟองจันทร์ สุขยิ่ง หัวหน้าหมวดวิชาภาษาไทย ได้ทําหน้าที่พัฒนาการ
เรียนการสอนและโครงการของหมวดวิชาภาษาไทยประสบผลสําเร็จดีเยี่ยม และมีผลงานสื่อการ
สอนจํานวนมาก จึงได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมศิลปากรเป็นผู้ดําเนินงานให้
เป็นครูภาไทยดีเด่นระดับมัธยมศึกษาของกรุงเทพมหานคร ประจําปี 2533
ปีการศึกษา 2538 โรงเรียนดีเด่นมัธยมศึกษากรมสามัญศึกษา
ปีการศึกษา 2541 โรงเรียนที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมดีเด่นด้านปิโตเลียมแห่ง
ประเทศไทย
ปีการศึกษา 2542 วงโยธวาทิต ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากกรมสามัญศึกษา และ
เหรียญทองแดงจากสยามกลการยามาฮ่า
ปีการศึกษา 2543 ได้รับเลือกเป็นตัวอย่างที่ดีในการอนุรักษ์พลังงานของชาติจากกรม
พัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิ่งแวดล้อม
ปีการศึกษา 2544 ได้รับการแต่งตั้งจากสภาวัฒนธรรมเขตดอนเมือง ให้เป็นศูนย์
วัฒนธรรม
โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
ปีการศึกษา 2545 นางสาวอทิตยา ดาราเรือง ได้รับรางวัลพระราชทานรางวัล
นักเรียนรางวัลพระราชทาน
ปีการศึกษา 2546 รางวัลธนาคารดีเด่น จากธนาคารออมสิน
ปีการศึกษา 2547 เริ่มโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
“ขยับกาย สบายชีวี วิถีพุทธ ”

ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานรอบ2 จากสมศ.
ปีการศึกษา 2549 การดําเนินการ โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ได้รับคัดเลือก
เป็นสุดยอดต้นแบบกิจกรรม (Best Practice) ประจําปีการศึกษา 2549 จากกระทรวงศึกษาธิการ
ปีการศึกษา 2551 – สอบประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้และทักษะภาษาฝรั่งเศสตาม
มาตรฐานยุโรป นางสาวสมาพร พงศ์รักษ์ ได้คะแนนเป็นลําดับที่ 1 ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
ได้ที่ 5 ของประเทศ ได้รับเกียรติบัตร Diplomed etude en francaise (DELE A2) จากปารีส
ฝรั่งเศส
- ได้รับรางวัลโล่มาตรฐานการศึกษาดีเด่น ด้านพลังงาน ตาม
โครงการ
คืนโลกสดใส ลดใช้พลังงาน ประจําปี 2551 ENERGY MIND AWARD จากการไฟฟูานครหลวง
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551
ปีการศึกษา 2552 – ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการอ่านร้อยแก้วชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ได้รับรางวัลเหรียญทอง การจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น
มัธยมศึกษา
ตอนต้น จากงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 59
- ได้รับเลือกจาก สพฐ.ให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธจิตอาสารุ่นที่ 1
- ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนมาตรฐานสากลของ
สพฐ.
ปีการศึกษา 2553 – ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ของธนาคารนครหลวงไทย ในการอ่านร้อยแก้ว ระดับมัธยมศึกษา
ระดับประเทศ
- ได้รับโล่ประทานโครงการเครือข่ายแกนนําจิตอาสาปูองกัน
เอดส์เฉลิม
พระเกียรติจากพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
- ได้รับโล่รางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประการเพชร)
ของศูนย์

เยาวชนกรุงเทพ (ไทย – ญี่ปุน)
- ได้รับถ้วยพระราชทานรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด
ดนตรีสากล
ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Rangsit Competition ของสหวิทยาเขต
วิภาวดี
ปีการศึกษา 2554 – ได้รับรางวัลชนะเลิศดนตรียอดเยี่ยมของมหาวิทยาลัยรังสิต
ปีการศึกษา 2555 – ได้รับรางวัลเกียรติบัตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารีเป็นรางวัลเหรียญทองแดงรางวัลที่ 2 ด้านการแข่งขันวาดภาพตามคําบอก
(ภาษาฝรั่งเศส)
จาก สมาคมครูสอนภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย
ปีการศึกษา 2556
- ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลาง/ภาคตะวันตก ครั้งที่63 (การทําแกงมัสมั่น ระดับม.ต้น,
การทําบายสีสู่ขวัญ ระดับม.ปลาย, การขับขานประสานเสียง ม.ปลาย และการขับร้องเพลงไทย
สากลหญิง ระดับม.ต้น ) ของสํานักงานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดให้มีการประกวดคํา
ขวัญ เนื่องในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจําปี 2556 โดยแบ่งเป็น
ประเภทนักเรียน และประชาชนทั่วไป ร่วมคิดและเขียนคําขวัญ ในหัวข้อ "กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี" รางวัลประเภทนักเรียนได้แก่ นายตรีวิทย์ ปัทมารุณ ม.5/6
ปีการศึกษา 2557 - ครูพรทิพย์ โตมอญ ได้รับยกย่องเป็นครูสอนภาษาฝรั่งเศส
ดีเด่น ประจําปี พ.ศ.2557 ตามมาตรฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณประโยชน์ต่อการศึกษา
อย่างยิ่ง
- นางสาววิชชา พูลมี ม.6/4 ชนะเลิศการเขียนบรรยายภาพเป็น
ภาษา
ฝรั่งเศส รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ได้รับรางวัลเหรียญทอง ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ การ
แข่งขัน
การพูดภาษาฝรั่งเศส ระดับชั้นม.4-ม.6 , การแข่งขันแกะสลักผลไม้ ระดับชั้นม.4-ม.6 และการ
แข่งขันประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้นม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
ครั้งที่ 64 ประจําปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2558 – ตัวแทนภาคกลาง เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ (ระดับประเทศ) ได้รับรางวัลเชิด
ชูเกียรติ
- ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 65 ประจําปีการศึกษา 2558 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้นม.1-ม.3,
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ระดับชั้นม.4-ม.6 ,การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข
ระดับชั้นม.1-ม.6 และการแข่งขันประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้นม.4-ม.6
ปีการศึกษา 2559 - รางวัลคุณภาพแห่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานรางวัลโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ OBECQA
– รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน TNI Origam Camp ครั้งที่
1ในหัวข้อท่องเที่ยววิถีไทย
- รางวัลชนะเลิศ การจัดทําวีดิทัศน์ หัวข้อ “ประชารัฐร่วมใจ
กองทัพอากาศปลอดภัยยาเสพติด” เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์
- รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
สาขา
ชีวภาพ มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภาคกลาง
- ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจําปีการศึกษา 2559 การ
แข่งขันการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้นม.1-ม.3, จัดสวน
ถาดแบบชื้น ระดับชั้นม.1-ม.3, การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้
ระดับชั้นม.4-ม.6 , และการแข่งขันประกวดขับขานประสาน
เสียง ระดับชั้นม.4-ม.6

ปีการศึกษา 2560 - รางวัลเหรียญทองการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ,
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 , รางวัลเหรียญทองการแข่งขันประกวดขับขาน
ประสานเสียง,รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข,รางวัลเหรียญ
ทองแดง
การแข่งขันการแกะสลักผลไม้ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับภาคกลาง
- รางวัลเหรียญทองการแข่งขันประดิษฐ์บอร์ดตามหัวข้อที่กําหนดให้,รางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันประดิษฐ์บอร์ดตามหัวข้อที่กําหนดให้,รางวัลเหรียญทองการแข่งขันละครสั้นภาษา ฝรั่งเศส,
รางวัลเหรียญทองการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส,รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษา
ฝรั่งเศส กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส จากศูนย์ เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษา
ฝรั่งเศส
- รางวัลเหรียญทองการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส,รางวัลเหรียญทองการ
แข่งขัน ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6,รางวัลเหรียญทองการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส,รางวัล
เหรียญทองการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย,รางวัลเหรียญทองการแข่งขันอ่านเอา
เรื่องตามแนว PISA,
รางวัลเหรียญทองการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ,รางวัลเหรียญทอง
(รองชนะเลิศอันดับ 1) การแข่งขัน
เรียงร้อยถ้อยความ,รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันท่อง
อาขยานทํานองเสนาะ,รางวัลเหรียญทองการ
แข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย,รางวัล
เหรียญเงินการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย,
รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันกวีเยาวชน
คนรุ่นใหม่ (กาพย์ยานี 11) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่
67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3,
รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6,รางวัลเหรียญเงินการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6,รางวัลเหรียญเงินการประกวด โครงงาน
วิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6,รางวัลเหรียญเงินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ม.4-ม.6 จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
ปีการศึกษา 2561 - รางวัลโรงเรียนคุณธรรมระดับ 3 ดาว จากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- รางวัล Energy Mind award 2018ได้รับการประเมินมาตรฐาน
ฯ ระดับ 4 ดาว จากการไฟฟูานครหลวง

ผลงานดีเด่นของนักเรียน 2561
1. งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปี การศึกษา 2561
ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อ
รายการ
นางสาวมัณฑนา อินทพงษ์ วรรณกรรมพิจารณ์
เด็กชายพงศ์ภรณ์ เครือแก้ว การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
เด็กชายธิติกร กฤษดี
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
เด็กหญิงชฎาพร สหายา การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
เด็กหญิงพศิกา ไชยเวช การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
เด็กหญิงศิรประภา จันทะลา การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
นายชินพัฒน์ โพธิ์ทอง
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
นางสาวปิยะฉัตร ศรีมี
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6

รางวัล
เข้าร่วม
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
เหรียญเงิน
เหรียญเงิน
เหรียญเงิน
เหรียญทอง
เหรียญทอง

2. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ปี2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์ภาคกลาง
ประเภททีม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ลําดับ
ชื่อ
1
นายบัณฑิต พิบูลย์
2
นางสาวทักษพร ศิริพันธุ์
3
นางสาววิปัศยา ทองบุญชู

รายการ
โครงงานเฝือกชีวภาพจากเส้นใยกาบมะพร้าว
โครงงานเฝือกชีวภาพจากเส้นใยกาบมะพร้าว
โครงงานเฝือกชีวภาพจากเส้นใยกาบมะพร้าว

รางวัล
เหรียญเงิน
เหรียญเงิน
เหรียญเงิน

3. ผลการทดสอบเคมีออสเตรเลีย การทดสอบเคมีระดับชาติครั้งที่ 21
ลําดับ
ชื่อ
1
นางสาวชฎาวรรณ เสือศิริ
2
นายกิตติเทพ สุพรรณรัตน์

รายการ
เคมีระดับชาติ
เคมีระดับชาติ

รางวัล
ระดับดี
ระดับดี

ผลงานดีเด่นของครู 2560
1. นางกมลมาศ มีสุข และ นายวิทวัส ชูจิตร รางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข จากคุรุสภา
ผลงานดีเด่นของครู 2561
1. นางสาวนิศารัตน์ เผ่ากันทรากร รางวัลครูดีในดวงใจ ประจําปีการศึกษา 2561
2. นางสาวพรสุดา เปลื้องหน่าย ได้รับการประกาศเกียรติคุณด้านสร้างคุณงามความดีในวิชาชีพครู
ประจําปีการศึกษา 2561 จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
3. นางสาวภัคชนัญ ศรีจ๊ะ ได้รับตีพิมพ์บทความวิจัยระดับชาติ TCI 1 วารสารวิชาการเวอร์ริเดียน
ผลการประเมินคุณภาพ
1.1 ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบที่ผ่านมา
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะทีด่ ีและมีสุนทรียภาพ
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
สมเหตุผล
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางานสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครอง และชุมชนปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผเู้ รียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในซองสถานศึกษาตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีกาสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งกาเรียนรู้

ผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ
5
4
5
5
4
5
ระดับคุณภาพ
5
5
5
5
5
5
ระดับคุณภาพ
5

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตามเปูาหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นที่กําหนดขึ้น
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้นแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

ผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ
5
ระดับคุณภาพ
5

สรุป โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
มีผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ค่าเฉลี่ย 97.59 ระดับคุณภาพ 5 (ดีเยี่ยม)

ส่วนที่ 4
ข้อมูลบุคลากรโรงเรียน
ข้อมูลผู้บริหาร ครู และบุคลากร-ทาง

การศึกษา โรงเรียนสีกัน (วัฒนา
นันทุ์ปถัมภ์)

ส่วนที่ 4
ข้อมูลบุคลากรโรงเรียน
ข้อมูลผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันทุ์ปถัมภ์)
เพศ
การศึกษา
อันดับ
บุคลากร
หญิง ชาย ปริญญา ปริญญา ปริญญา ครู คศ. คศ. คศ. คศ.
ตรี
โท
เอก ผู้ช่วย 1 2 3 4
ผู้อํานวยการ
1
1
- 1 รองผู้อํานวยการ
1
1
2
- 1 1 ภาษาไทย
7
1
7
1
5
2 1 คณิตศาสตร์
8
3
9
2
3
4 2 2 สังคมศึกษาฯ
8
1
8
1
2
5 - 2 วิทยาศาสตร์
5
4
5
4
3
4 1 2 สุขศึกษาฯ
3
3
5
1
1
- 4 1 ศิลปะ
4
2
5
1
1
3 2 การงานอาชีพฯ
10
3
10
3
2 4 7 ภาษาต่างประเทศ
16
3
14
5
6
6 3 4 กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า
3
0
3
1 - 2 ผู้เรียน
รวม
65
22
66
20
1
21 26 18 22 87
คิดเป็น ครู 1 คน : นักเรียน 20 คน

- จํานวนครูประจําการ รวมทั้งสิ้น 87 คน ครูอัตราจ้างรวมทั้งสิ้น 12 คน รวมครูทั้งหมด 99 คน
- ตําแหน่ง
ครูชํานาญการพิเศษ
รวมทั้งสิ้น 22 คน
คิดเป็น ร้อยละ 22.22 ของครูทั้งหมด
ครูชํานาญการ
รวมทั้งสิ้น 18 คน
คิดเป็น ร้อยละ 18.18ของครูทั้งหมด
ครู
รวมทั้งสิ้น 26 คน
คิดเป็น ร้อยละ 26.26 ของครูทั้งหมด
ครูผู้ช่วย
รวมทั้งสิ้น 21 คน
คิดเป็น ร้อยละ 21.21 ของครูทั้งหมด
ครูอัตราจ้าง
รวมทั้งสิ้น 12 คน
คิดเป็น ร้อยละ 12.12 ของครูทั้งหมด

ตาแหน่ งครู ทงั ้ หมด
ชานาญการพิเศษ
ชานาญการ
ครู
ครูผ้ ชู ่วย
อัตราจ้ าง

- ระดับการศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

รวมทั้งสิ้น 1 คน
คิดเป็น ร้อยละ 1.01 ของครูทั้งหมด
รวมทั้งสิ้น 21 คน คิดเป็น ร้อยละ 21.21 ของครูทั้งหมด
รวมทั้งสิ้น 77 คน คิดเป็น ร้อยละ 78.78 ของครูทั้งหมด

ระดับการศึกษา

ปริ ญญาเอก
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาตรี

ข้อมูล ครูอัตราจ้างและบุคลากร ปีการศึกษา 2561

บุคลากร
ครูอัตราจ้าง
ครูธุรการ
นักการ
ยาม/พนักงานขับรถ
พนักงานทําความสะอาด
พนักงานโรงอาหาร
รวม

เพศ
หญิง
10
10
1
7
3
31

ชาย
2
1
4
5
12

ต่ากว่าปริญญาตรี

1
5
5
7
3
21

การศึกษา
ปริญญาตรี
12
9
21

ข้ อมูลลูกจ้ าง
ครูอตั รจ้ าง
ครูธุรการ
นักการ
ยาม/คนขับรถ
แม่บ้าน
พนักงานโรงอาหาร

ปริญญาโท
1
1

1.6 ข้ อมูลครู และบุคลากร (ข้ อมูลณ 11 ม.ค. 62)
ข้ อมูลผู้บริ หาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรี ยนสี กัน(วัฒนานันทุ์ปถัมภ์ ) 2561
เพศ
บุคลากร

ผูอ้ านวยการ
รองผูอ้ านวยการ
ภาษาไทย
สังคมศึกษาฯ
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สุ ขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รี ยน
รวม

การศึกษา

อันดับ

หญิง

ชาย

รวม

ต่ากว่า
ปริญญาตรี

ปริญญา
ตรี

ปริญญา
โท

ปริญญา
เอก

ครู
ผู้ช่วย

คศ.1

คศ.2

คศ.3

คศ.4

1
5
11
9
9
3
4
10
12
3

1
4
1
3
3
3
2
3
6
1

1
1
9
12
12
12
6
6
13
18
4

-

7
10
10
8
5
5
9
14
4

1
1
2
2
2
4
1
1
4
4
-

-

1
4
4
4
2
0
2
5
2

7
6
4
4
1
4
2
10
-

1
2
3
1
2
4
1
-

1
1
2
2
1
2
5
2
2

-

67

27

94

-

24 38 14 18 จำนวนครู : นักเรียน คิด
เป็ น 1 : 20

บุคลากร
ครู อตั ราจ้าง
ครู ธุรการ
นักการ
ยาม/พนักงานขับรถ
พนักงานทาความ
สะอาด
พนักงานโรงอาหาร
รวม

72
22
รวมจำนวนครู ทงั้ สิ้ น 92 คน
ผู้บริ หำร 2 คน

ข้ อมูล ครู อตั ราจ้ างและบุคลากร ปี การศึกษา 2561
เพศ
การศึกษา
หญิง ชาย รวม ตา่ กว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี
4
4
8
7
9
1
10
1
9
4
4
4
5
5
5
7
7
7
3
16

1
22

4
38

4
21

16

ปริญญาโท
1
1

ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล 10 มิ.ย. 61)
จานวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น
จานวนห้องเรียน
ชาย
หญิง
9
165
191

ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1

รวม
356

มัธยมศึกษาปีที่ 2

9

169

205

374

มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวมนักเรียนระดับ ม.ต้น

8

143

196

339

26
477
592
จานวนนักเรียนระดับ ม.ต้น : ห้อง คิดเป็น 40.96 คน : ห้อง
9
129
171

1069

มัธยมศึกษาปีที่ 4

300

มัธยมศึกษาปีที่ 5

9

106

139

245

มัธยมศึกษาปีที่ 6

9

110

134

244

444
รวมนักเรียนระดับ ม.ปลาย
27
345
จานวนนักเรียนระดับ ม.ปลาย : ห้อง คิดเป็น 28.41 คน : ห้อง
รวมทั้งสิ้น
53
822
1036
จานวนนักเรียนเฉลี่ย: ห้อง 35.05 คน : ห้อง

ข้ อมูลนักเรี ยน
400
350
300
250
200

ข้ อมูลนักเรี ยน

150
100
50
0
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 มัธยมศึกษาปี ที่ 2 มัธยมศึกษาปี ที่ 3 มัธยมศึกษาปี ที่ 4 มัธยมศึกษาปี ที่ 5 มัธยมศึกษาปี ที่ 6

ปีการศึกษา 2561 นักเรียนมีจานวนเพิ่มขึ้นเนื่องจากกิจกรรมแนะแนวสัญจรไปตามโรงเรียนต่างๆ
กิจกรรมOPEN HOUSE บุคลิกภาพของนักเรียนและการพัฒนาโรงเรียนให้ได้รับความไว้วางใจ และรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 เพิ่มขึ้น 1 ห้องเรียน ในปีการศึกษา 2562 มีแนวโน้มว่านักเรียนจะเพิ่มขึ้นเป็น 1964 คน
เนื่องจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จบการศึกษาและรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 เกือบ 350 คน

789
1858

ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2

แผนชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
จานวนห้องเรียน
ห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนปกติ
1
8
1

8

จานวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น
รวม
360
352

1
8
373
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวมนักเรียนระดับ ม.ต้น
3
24
1,085
จานวนนักเรียนระดับ ม.ต้น : ห้อง คิดเป็น 39.30 คน : ห้อง
1
8
360
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5

1

8

297

1
8
243
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวมนักเรียนระดับ ม.ปลาย
3
24
900
จานวนนักเรียนระดับ ม.ปลาย : ห้อง คิดเป็น 33.19 คน : ห้อง
รวมทั้งสิ้น
6
54
1,985
จานวนนักเรียนเฉลี่ย :ห้อง คิดเป็น 36.24 คน : ห้อง

โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรมาตรฐานสากล โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2561
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-1/7
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
รายวิชา/กิจกรรม
(นก./ช.ม)
รายวิชาพื้นฐาน
รายวิชาพื้นฐาน
ท21101 ภาษาไทย 1
1.5 / 60 ท21102 ภาษาไทย 2
ค21101คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1
1.5 / 60 ค21102คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2
ว21101วิทยาศาสตร์ 1
1.5 / 60 ว21102วิทยาศาสตร์ 2
ส21101 สังคมศึกษา 1
1.5/ 60 ส21102 สังคมศึกษา 2
ส21103ประวัติศาสตร์ 1
0.5/ 20 ส21104ประวัติศาสตร์ 2
พ21101สุขศึกษา1
0.5/ 20 พ21103สุขศึกษา2
พ21102พลศึกษา 1
0.5/ 20 พ21104พลศึกษา 2
ศ21101ศิลปะ
1.0/ 40 ศ21102ศิลปะ
ง21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1
0.5/20 ง21103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2
ง21102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
0.5/20 ง21104 เทคโนโลยีสารสนเทศ
อ21101ภาษาอังกฤษ 1
1.5/60 อ21102ภาษาอังกฤษ 2
11.0/440
สาระเพิ่มเติม
สาระเพิ่มเติม
จ21201 ภาษาจีน
1.0/40 จ21202 ภาษาจีน
ท21203 ภาษาไทย
1.0/40 ส21203 อาเซียนศึกษา
วิชาเพิ่มเติมตามความถนัด*
1.0/40 วิชาเพิ่มเติมตามความถนัด*
3.0/120
รวม
14.0/560 รวม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- แนะแนว
0.5/20 - แนะแนว
- กิจกรรมนักเรียน
- กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ เนตรนารี
0.5/20
ลูกเสือ เนตรนารี
ชุมนุม/ ชมรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
*รายชื่อวิชาเพิ่มเติม อยู่หน้าถัดไป

0.5/20 ชุมนุม/ ชมรม
- /8
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
620 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

เวลาเรียน
(นก./ช.ม)
1.5 / 60
1.5 / 60
1.5 / 60
1.5/ 60
0.5/ 20
0.5/ 20
0.5/ 20
1.0/ 40
0.5/20
0.5/20
1.5/60
11.0/440
1.0/40
1.0/40
1.0/40
3.0/120
14.0 /560
0.5/20
0.5/20
0.5/20
- /7
620 ชั่วโมง

รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกตามความถนัด) 1.0 นก./40 ชม. ( นักเรียนเลือกได้ 1 รายวิชา)
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รหัส
รายวิชา
นก.(ชม.)
รหัส
รายวิชา
ว21201 นักวิทยาศาสตร์สากล
1(40) ว21201
นักวิทยาศาสตร์สากล
ง21261
ช่างปักด้วยมือ
1(40) ง21261
ช่างปักด้วยมือ
ง21265
พิมพ์ดีดไทย 1
1(40) ง21265
พิมพ์ดีดไทย 1
อ21201 ภาษาอังกฤษหรรษา
1(40) อ21201
ภาษาอังกฤษหรรษา
ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการทักทาย
1(40) ฝ20201
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการทักทาย
ค21201 คณิตศาสตร์
1(40) ค21202
คณิตศาสตร์
ง21263
งานประดิษฐ์
1(40) ง21263
งานประดิษฐ์
พ21201 ฟุตบอล
1(40) พ21201 ฟุตบอล
ศ21205 วาดภาพ 1
1(40) ศ21205
วาดภาพ 1

นก.(ชม.)
1(40)
1(40)
1(40)
1(40)
1(40)
1(40)
1(40)
1(40)
1(40)

หลักสูตรส่งเสริมอัจฉริยภาพ โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2561
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 /8 (ภาษาจีน)
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
รายวิชา/กิจกรรม
(นก./ช.ม)
รายวิชาพื้นฐาน
รายวิชาพื้นฐาน
ท 21101 ภาษาไทย 1
1.5 / 60 ท 21102 ภาษาไทย 2
ค 21101คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1
1.5 / 60 ค 21102คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2
ว 21101วิทยาศาสตร์ 1
1.5 / 60 ว 21102วิทยาศาสตร์ 2
ส 21101 สังคมศึกษา 1
1.5/ 60 ส 21102 สังคมศึกษา 2
ส 21103ประวัติศาสตร์ 1
0.5/ 20 ส 21104ประวัติศาสตร์ 2
พ 21101สุขศึกษา1
0.5/ 20 พ 21103สุขศึกษา2
พ 21102พลศึกษา 1
0.5/ 20 พ 21104พลศึกษา 2
ศ 21101ศิลปะ
1.0/ 40 ศ 21102ศิลปะ
ง21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1
0.5/20 ง 21103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2
ง 21102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
0.5/20 ง 21104 เทคโนโลยีสารสนเทศ
อ 21101ภาษาอังกฤษ 1
1.5/60 อ 21102ภาษาอังกฤษ 2
11.0/440
สาระเพิ่มเติม
สาระเพิ่มเติม
จ 21203 ภาษาจีนเบื้องต้น 1
1.5/60 จ 21204 ภาษาจีนเบื้องต้น 2
จ 21205 ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน 1
1.5/60 จ 21206 ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน 2
3.0/120
รวม
14.0/560 รวม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- แนะแนว
0.5/20 - แนะแนว
- กิจกรรมนักเรียน
- กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ เนตรนารี
0.5/20
ลูกเสือ เนตรนารี
ชุมนุม/ ชมรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

0.5/20 ชุมนุม/ ชมรม
- /8
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
620 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

เวลาเรียน
(นก./ช.ม)
1.5 / 60
1.5 / 60
1.5 / 60
1.5/ 60
0.5/ 20
0.5/ 20
0.5/ 20
1.0/ 40
0.5/20
0.5/20
1.5/60
11.0/440
1.5/60
1.5/60
3.0/120
14.0/560
0.5/20
0.5/20
0.5/20
- /7
620 ชั่วโมง

หลักสูตรมาตรฐานสากล โรงเรียนสีกนั (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2561
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2/1-2/5
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
รายวิชา/กิจกรรม
(นก./ช.ม)
รายวิชาพื้นฐาน
รายวิชาพื้นฐาน
ท22101 ภาษาไทย 3
1.5 / 60
ท22102 ภาษาไทย 4
ค22101คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3
1.5 / 60
ค22102คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4
ว22101วิทยาศาสตร์ 3
1.5 / 60
ว22102วิทยาศาสตร์ 4
ส22101 สังคมศึกษา 3
1.5/ 60
ส22102สังคมศึกษา 4
ส22103 ประวัติศาสตร์ 3
0.5/ 20
ส22104 ประวัติศาสตร์ 4
พ22101สุขศึกษา 3
0.5/ 20
พ22103สุขศึกษา 4
พ22102พลศึกษา 3
0.5/ 20
พ22104พลศึกษา4
ศ22101ศิลปะ
1.0/ 40
ศ22102ศิลปะ
ง22101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี3
0.5/ 20
ง22103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4
ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
0.5/20
ง22104 เทคโนโลยีสารสนเทศ
อ22101ภาษาอังกฤษ 3
1.5/60
อ22102ภาษาอังกฤษ 4
สาระเพิ่มเติม
สาระเพิ่มเติม
อ22205 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม**
1.0/40
ค22203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม**
ง22276 คหเศรษฐศาสตร์
1.0/40
ง22279 คหในชีวติ ประจําวัน
เลือกตามความถนัด*
1.0/40
เลือกตามความถนัด*
รวม
14 / 560 รวม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- แนะแนว
0.5/20
- แนะแนว
- กิจกรรมนักเรียน
0.5/20
- กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ เนตรนารี
ลูกเสือ เนตรนารี
ชุมนุม/ ชมรม
0.5/20
ชุมนุม/ ชมรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
- /8
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
620 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
*รายชื่อวิชาเพิ่มเติม อยู่หน้าถัดไป
**ภาคเรียนที่ 1 เปิดรายวิชา อ22205ม.2/1- ม.2/3
เปิดรายวิชา ค22203 ม.2/4 - ม.2/5
**ภาคเรียนที่ 2 เปิดรายวิชา ค22203 ม.2/1 - ม.2/3
เปิดรายวิชา อ22205 ม.2/4 – ม.2/5

เวลาเรียน
(นก./ช.ม)
1.5 / 60
1.5 / 60
1.5 / 60
1.5/ 60
0.5/ 20
0.5/ 20
0.5/ 20
1.0/ 20
0.5/ 20
0.5/20
1.5/60
1.0/40
1.0/40
1.0/40
14/560
0.5/20
0.5/20
0.5/20
- /7
620 ชั่วโมง

รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกตามความถนัด) 1.0นก./40 ชม.
ภาคเรียนที่ 1
รหัส
รายวิชา
นก.(ชม.)
ง22275 การผลิตเครื่องดื่ม
1(40)
ง22261
ช่างประดิษฐ์ของชําร่วย 1
1(40)
ง22278
งานประดิษฐ์สร้างสรรค์
1(40)
ง22267
การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
1(40)
อ22201
การอ่านเพื่อการสื่อสาร 1
1(40)
ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการทักทาย
1(40)
ค22201
คณิตศาสตร์เพื่อความก้าวหน้า
1(40)
พ22201 แฮนด์บอล
1(40)

รหัส
ง22275
ง22261
ง22278
ง22267
อ22201
ฝ20201
ค22202
พ22201

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา
การผลิตเครื่องดื่ม
ช่างประดิษฐ์ของชําร่วย 1
งานประดิษฐ์สร้างสรรค์
การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
การอ่านเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการทักทาย
คณิตศาสตร์เพื่อความก้าวหน้า
แฮนด์บอล

นก.(ชม.)
1(40)
1(40)
1(40)
1(40)
1(40)
1(40)
1(40)
1(40)

หลักสูตรส่งเสริมอัจฉริยภาพ โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2561
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 (ภาษาจีน)
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
รายวิชา/กิจกรรม
(นก./ช.ม)
รายวิชาพื้นฐาน
รายวิชาพื้นฐาน
ท22101 ภาษาไทย 3
1.5 / 60
ท22102 ภาษาไทย 4
ค22101คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3
1.5 / 60
ค22102คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4
ว22101วิทยาศาสตร์ 3
1.5 / 60
ว22102วิทยาศาสตร์ 4
ส22101 สังคมศึกษา 3
1.5/ 60
ส22102สังคมศึกษา 4
ส22103 ประวัติศาสตร์ 3
0.5/ 20
ส22104 ประวัติศาสตร์ 4
พ22101สุขศึกษา 3
0.5/ 20
พ22103สุขศึกษา 4
พ22102พลศึกษา 3
0.5/ 20
พ22104พลศึกษา4
ศ22101ศิลปะ
1.0/ 40
ศ22102ศิลปะ
ง22101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี3
0.5/ 20
ง22103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4
ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
0.5/20
ง22104 เทคโนโลยีสารสนเทศ
อ22101ภาษาอังกฤษ 3
1.5/60
อ22102ภาษาอังกฤษ 4
สาระเพิ่มเติม
สาระเพิ่มเติม
จ 22203 ภาษาจีนเบื้องต้น 3
1.5/60
จ 22204 ภาษาจีนเบื้องต้น 4
จ 22205 ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน 3
1.5/60
จ 22206 ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน 4
รวม
14 / 560 รวม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- แนะแนว
0.5/20
- แนะแนว
- กิจกรรมนักเรียน
0.5/20
- กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ เนตรนารี
ลูกเสือ เนตรนารี
ชุมนุม/ ชมรม
0.5/20
ชุมนุม/ ชมรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
- /8
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
620 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

เวลาเรียน
(นก./ช.ม)
1.5 / 60
1.5 / 60
1.5 / 60
1.5/ 60
0.5/ 20
0.5/ 20
0.5/ 20
1.0/ 20
0.5/ 20
0.5/20
1.5/60
1.5/60
1.5/60
14/560
0.5/20
0.5/20
0.5/20
- /7
620 ชั่วโมง

หลักสูตรส่งเสริมอัจฉริยภาพ โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2561
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 (ดนตรีและศิลปการแสดง)
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
รายวิชา/กิจกรรม
(นก./ช.ม)
รายวิชาพื้นฐาน
รายวิชาพื้นฐาน
ท22101 ภาษาไทย 3
1.5 / 60
ท22102 ภาษาไทย 4
ค22101คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3
1.5 / 60
ค22102คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4
ว22101วิทยาศาสตร์ 3
1.5 / 60
ว22102วิทยาศาสตร์ 4
ส22101 สังคมศึกษา 3
1.5/ 60
ส22102สังคมศึกษา 4
ส22103 ประวัติศาสตร์ 3
0.5/ 20
ส22104 ประวัติศาสตร์ 4
พ22101สุขศึกษา 3
0.5/ 20
พ22103สุขศึกษา 4
พ22102พลศึกษา 3
0.5/ 20
พ22104พลศึกษา4
ศ22101ศิลปะ
1.0/ 40
ศ22102ศิลปะ
ง22101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี3
0.5/ 20
ง22103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี4
ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
0.5/20
ง22104 เทคโนโลยีสารสนเทศ
อ22101ภาษาอังกฤษ 3
1.5/60
อ22102ภาษาอังกฤษ 4
สาระเพิ่มเติม
สาระเพิ่มเติม
ศิลปะ 3 แขนง :
2.0/80
ศิลปะ3 แขนง :
ศ20205ปฏิบัติดนตรีสากล 1
ศ20206 ปฏิบัติดนตรีสากล 2
ศ20207ดนตรีไทยเพื่อการอนุรักษ์1
ศ20208 ดนตรีไทยเพื่อการอนุรักษ์ 2
ศ20209 นาฏศิลป์ เพื่อการอนุรักษ์ 1
ศ20210 นาฏศิลป์ เพื่อการอนุรักษ์ 2
ง22276 คหเศรษฐศาสตร์
1.0/40
ง22279 คหในชีวิตประจําวัน
รวม
14 / 560 รวม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- แนะแนว
0.5/20
- แนะแนว
- กิจกรรมนักเรียน
0.5/20
- กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ เนตรนารี
ลูกเสือ เนตรนารี
ชุมนุม/ ชมรม
0.5/20
ชุมนุม/ ชมรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
- /8
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
620 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

เวลาเรียน
(นก./ช.ม)
1.5 / 60
1.5 / 60
1.5 / 60
1.5/ 60
0.5/ 20
0.5/ 20
0.5/ 20
1.0/ 20
0.5/ 20
0.5/20
1.5/60
2.0/80

1.0/40
14/560
0.5/20
0.5/20
0.5/20
- /7
620 ชั่วโมง

หลักสูตรมาตรฐานสากล โรงเรียนสีกนั (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)ปีการศึกษา 2561
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 – 3/7
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
รายวิชา/กิจกรรม
(นก./ช.ม)
รายวิชาพื้นฐาน
รายวิชาพื้นฐาน
ท23101 ภาษาไทย 5
1.5 / 60 ท23102 ภาษาไทย 6
ค23101คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5
1.5 / 60 ค23102คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6
ว23101วิทยาศาสตร์ 5
1.5 / 60 ว23102วิทยาศาสตร์ 6
ส23101 สังคมศึกษา 5
1.5/ 60
ส23102สังคมศึกษา 6
ส23103 ประวัติศาสตร์5
0.5/ 20
ส23104 ประวัติศาสตร์ 6
พ23101สุขศึกษา 5
0.5/ 20
พ23103สุขศึกษา 6
พ23102พลศึกษา 5
0.5/ 20
พ23104พลศึกษา 6
ศ23101ศิลปะ
1.0/ 40
ศ23102ศิลปะ
ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5
0.5/20
ง23103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6
ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
0.5/20
ง23104 เทคโนโลยีสารสนเทศ
อ23101ภาษาอังกฤษ 5
1.5/60
อ23102ภาษาอังกฤษ 6
สาระเพิ่มเติม
สาระเพิ่มเติม
ว23205 วิทย์อัจฉริยะ/**
1.0/40
ค23203 คณิตศาสตร์เพื่อการพัฒนา/**
ค23203 คณิตศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ว23205 วิทย์อัจฉริยะ
เลือกตามความถนัด*
2.0/80
เลือกตามความถนัด*
รวม
14 / 560 รวม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- แนะแนว
0.5/20
- แนะแนว
- กิจกรรมนักเรียน
0.5/20
- กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ เนตรนารี
ลูกเสือ เนตรนารี
ชุมนุม/ ชมรม
0.5/20
ชุมนุม/ ชมรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
- /8
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
620 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
*รายวิชาเพิ่มเติมอยู่หน้าถัดไป

เวลาเรียน
(นก./ช.ม)
1.5 / 60
1.5 / 60
1.5 / 60
1.5/ 60
0.5/ 20
0.5/ 20
0.5/ 20
1.0/ 20
0.5/20
0.5/20
1.5/60
1.0/40
2.0/80
14/560
0.5/20
0.5/20
0.5/20
- /7
620 ชั่วโมง

หลักสูตรมาตรฐานสากลโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2561
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
รายวิชา/กิจกรรม
(นก./ช.ม)
รายวิชาพื้นฐาน
รายวิชาพื้นฐาน
ท31101 ภาษาไทย
1.0 / 40 ท31102 ภาษาไทย
ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1
1.0 / 40 ค31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2
ว 31101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน1
1.0 /40 ว 31102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน2
ส 31101 สังคมศึกษา 1
1.0 /40 ส 31102 สังคมศึกษา 2
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา
0.5 / 20 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ31101 ศิลปะ
0.5 / 20 ศ31102 ศิลปะ
ง 31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0.5 / 20 ง31102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ 31101 ภาษาอังกฤษ 1
1.0 /40 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2
(6.5/260)
สาระเพิ่มเติม
สาระเพิ่มเติม
ค 31203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2.0 / 80 ค 31204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ว 30201 ฟิสิกส์ 1
1.5 /60 ว 30202 ฟิสิกส์ 2
ว 30221 เคมี 1
1.5/60 ว 30222 เคมี 2
ว 30241 ชีววิทยา1
1.5/60 ว 30242 ชีววิทยา2
อ 31201 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
1.0 /40 อ 31202 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิต 1
พัฒนาทักษะชีวิต 2
I 31201 การศึกษาค้นคว้าสร้างองค์ความรู้
1.0 /40 I 31202 การสื่อสารและการนําเสนอ
(8.5/340)
รวม
15.0/600 รวม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
/20
- กิจกรรมแนะแนว
- กิจกรรมวิถีพุทธ
/20
- กิจกรรมวิถีพุทธ
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
/20
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
(/10)
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
660
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

เวลาเรียน
(นก./ช.ม)
1.0 / 40
1.0 / 40
1.0 / 40
1.0 /40
0.5 / 20
0.5 / 20
0.5 / 20
1.0 /40
(6.5/260)
2.0 / 80
1.5 / 60
1.5 / 60
1.5 / 60
1.0 /40
1.0 /40
(8.5/340)
15.0/600
/20
/20
/20
(/10)
660

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
(นก./ช.ม)
รายวิชาพื้นฐาน
ท32101 ภาษาไทย
1.0 / 40
ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3
1.0 / 40
ว32101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน3
1.0 /40
ส32101 สังคมศึกษา 3
1.0 /40
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา
0.5 / 20
ศ32101 ศิลปะ
0.5 / 20
ง32101การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0.5 / 20
อ32101ภาษาอังกฤษ 3
1.0 /40
(6.5/260)
สาระเพิ่มเติม
ค 32203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2.0 / 80
ว 30203 ทฤษฎีความรู้ฟิสิกส์ 3
1.5 /60
ว 30223 ทฤษฎีความรู้เคมี 3
1.5/60
ว 30243 ทฤษฎีความรู้ชีววิทยา3
1.5/60
อ32201 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
1.0 /40
พัฒนาทักษะชีวิต 3
ท 32201 การพูด
0.5 /20
(8.0/320)
รวม
14.5/580
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
/20
-กิจกรรมวิถีพุทธ
/20
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
/20
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
(/10)
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
640

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
(นก./ช.ม)
รายวิชาพื้นฐาน
ท32102 ภาษาไทย
1.0 / 40
ค32102 คณิตศาสตร์ พื้นฐาน 4
1.0 / 40
ว32102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน4
1.0 / 40
ส32102 สังคมศึกษา 4
1.0 /40
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา
0.5 / 20
ศ32102 ศิลปะ
0.5 / 20
ง32102การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0.5 / 20
อ32102 ภาษาอังกฤษ 4
1.0 /40
(6.5/260)
สาระเพิ่มเติม
ค 32204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2.0 / 80
ว 30204 ทฤษฎีความรู้ฟิสิกส์ 4
1.5 / 60
ว 30224 ทฤษฎีความรู้เคมี 4
1.5/60
ว 30244 ทฤษฎีความรู้ชีววิทยา4
1.5/60
อ32202 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา
1.0 /40
ทักษะชีวิต 4
ท32202 ประวัติวรรณคดี
0.5 / 20
(8.0/320)
รวม
14.5/580
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
/20
-กิจกรมวิถีพุทธ
/20
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
/20
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
(/10)
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
640

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
(นก./ช.ม)
รายวิชาพื้นฐาน
ท33101 ภาษาไทย
1.0 / 40
ค33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5
1.0 / 40
ว33101วิทยาศาสตร์พื้นฐาน5
1.0/40
ส33101 สังคมศึกษา 5
1.0 /40
ส33103 ประวัติศาสตร์ 1
1.0 /40
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา
0.5 / 20
ศ33101 ศิลปะ
0.5 / 20
ง33101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0.5 / 20
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5
1.0 /40
(7.5/300)
สาระเพิ่มเติม
ค33203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2.0 / 80
ว 30205 ทฤษฏีความรู้ฟิสิกส์5
1.5 /60
ว 30225 ทฤษฏีความรู้เคมี 5
1.5 /60
ว 30245 ทฤษฏีความรู้ชีววิทยา5
1.5 /60
ว 30283วิทย์สุขภาพ 1
1.0/40
(7.5/300)
รวม
15.0/600
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
/20
-กิจกรรมวิถีพุทธ
/20
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
/20
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
(/10)
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
660

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
(นก./ช.ม)
รายวิชาพื้นฐาน
ท33102 ภาษาไทย
1.0 / 40
ค33102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6
1.0 / 40
ว33102วิทยาศาสตร์พื้นฐาน6
1.0/40
ส33102 สังคมศึกษา 6
1.0 /40
ส33104 ประวัติศาสตร์ 2
1.0 /40
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา
0.5 / 20
ศ33102 ศิลปะ
0.5 / 20
ง33102การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0.5 / 20
อ33102 ภาษาอังกฤษ 6
1.0 /40
(7.5/300)
สาระเพิ่มเติม
ค33204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2.0 / 80
ว 30206 ทฤษฏีความรู้ฟิสิกส์ 6
1.5 /60
ว.30246 ทฤษฏีความรู้ชีววิทยา6
1.5 /60
ว 30284วิทย์สุขภาพ 2
1.0 /40

รวม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
-กิจกรรมวิถีพุทธ
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

(6.0/240)
13.5/540
/20
/20
/20
(/10)
600

รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกตามความถนัด) 1.0นก./40 ชม.
ภาคเรียนที่ 1
รหัส
รายวิชา
นก.
(ชม.)
ว23201 วิทยาศาสตร์เพื่อการประกอบอาชีพ 1(40)
ง23265
งานระเบียนการเงิน 1
1(40)
ง23241
คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
1(40)
ง23261
ช่างจัดดอกไม้ 1
1(40)
ง23269
อาหารไทยสี่ภาค
1(40)
พ23201 วอลเล่ย์บอล
1(40)
ค23201 คณิตศาสตร์เพื่อการศึกษาต่อ
1(40)
อ23201 ภาษาอังกฤษเพื่อความก้าวหน้า
1(40)
ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการทักทาย
1(40)

รหัส
ว23201
ง23265
ง23241
ง23261
ง23269
พ23201
ค23202
อ23201
ฝ20201

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา

นก.(ชม.)

วิทยาศาสตร์เพื่อการประกอบอาชีพ
งานระเบียนการเงิน 1
คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
ช่างจัดดอกไม้ 1
อาหารไทยสี่ภาค
วอลเล่ย์บอล
คณิตศาสตร์เพื่อการศึกษาต่อ
ภาษาอังกฤษเพื่อความก้าวหน้า
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการทักทาย

1(40)
1(40)
1(40)
1(40)
1(40)
1(40)
1(40)
1(40)
1(40)

หลักสูตรมาตรฐานสากลโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2561
กลุ่มวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
(นก./ช.ม)
(นก./ช.ม)
รายวิชาพื้นฐาน
รายวิชาพื้นฐาน
ท31101 ภาษาไทย
1.0 / 40 ท31102 ภาษาไทย
1.0 / 40
ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1
1.0 / 40 ค31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2
1.0 / 40
ว31101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน1
1.0 /40 ว31102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน2
1.0 / 40
ส31101 สังคมศึกษา 1
1.0 /40 ส31102 สังคมศึกษา 2
1.0 /40
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา
0.5 / 20 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา
0.5 / 20
ศ31101 ศิลปะ
0.5 / 20 ศ31102 ศิลปะ
0.5 / 20
ง31101การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1
0.5 / 20 ง31102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2
0.5 / 20
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1
1.0 /40 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2
1.0 /40
(6.5/260)
(6.5/260)
สาระเพิ่มเติม
สาระเพิ่มเติม
ค31203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2.0 / 80 ค31204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2.0 / 80
ว30201 ทฤษฎีความรู้ฟิสิกส์ 1
1.5 /60 ว30202 ทฤษฎีความรู้ฟิสิกส์ 2
1.5 / 60
ว30221 ทฤษฎีความรู้เคมี 1
1.5/60 ว30222 ทฤษฎีความรู้เคมี 2
1.5/60
ว30241 ทฤษฎีความรู้ชีววิทยา1
1.5/60 ว30242 ทฤษฎีความรู้ชีววิทยา2
1.5/60
อ31201 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
1.0 /40 อ31202 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
1.0 /40
พัฒนาทักษะชีวิต 1
พัฒนาทักษะชีวิต 2
ง31241 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
1.0/40 ง 31242 การเขียนโปรแกรมประยุกต์
1.0/40
I 31201 การศึกษาค้นคว้าสร้างองค์ความรู้
1.0/40 I 31202 การสื่อสารและการนําเสนอ
1.0 /40
9.5/380
9.5/380
รวม
16.0/640 รวม
16.0/640
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
/20
- กิจกรรมแนะแนว
/20
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
/20
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
/20
- กิจกรรมวิถีพุทธ
/20
- กิจกรรมวิถีพุทธ
/20
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
(/10)
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
(/10)
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
700
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
700

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
(นก./ช.ม)
รายวิชาพื้นฐาน
ท32101 ภาษาไทย
1.0 / 40
ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3
1.0 / 40
ว32101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน3
1.0 / 40
ส32101 สังคมศึกษา 3
1.0 / 40
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา
0.5 / 20
ศ32101 ศิลปะ
0.5 / 20
ง32101การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0.5 / 20
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3
1.0 / 40
(6.5/260)
สาระเพิ่มเติม
ค32203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2.0 / 80
อ32201 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพือ่
1.0 /40
พัฒนาทักษะชีวิต 3
ว30203ทฤษฏีความรู้ ฟิสิกส์ 3
1.5 / 60
ว30223ทฤษฏีความรู้ เคมี 3
1.5 / 60
ว30243 ทฤษฏีความรู้ ชีววิทยา 3
1.5 / 60
ง32261 เขียนแบบ เบื้องต้น1
1.0 / 40
ท32201 การพูด
0.5 /20
9.0/360
รวม
15.5/620
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
/20
-กิจกรรมวิถีพุทธ
/20
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
/20
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
(/10)
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
680

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
(นก./ช.ม)
รายวิชาพื้นฐาน
ท32102 ภาษาไทย
1.0 / 40
ค32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4
1.0 / 40
ว32102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน4
1.0 / 40
ส32102 สังคมศึกษา 4
1.0 / 40
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา
0.5 / 20
ศ32102 ศิลปะ
0.5 / 20
ง32102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0.5 / 20
อ32102 ภาษาอังกฤษ 4
1.0 / 40
(6.5/260)
สาระเพิ่มเติม
ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2.0 / 80
อ32202 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
1.0 /40
พัฒนาทักษะชีวิต 4
ว30204ทฤษฏีความรู้ ฟิสิกส์ 4
1.5 / 60
ว30224 ทฤษฏีความรู้ เคมี 4
1.5 / 60
ว30244 ทฤษฏีความรู้ ชีววิทยา 4
1.5 / 60
ง32262 เขียนแบบเบื้องต้น 2
1.0 / 40
ท32202 ประวัติวรรณคดี
0.5 /20
9.0/360
รวม
15.5 /620
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
/20
-กิจกรมวิถีพุทธ
/20
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
/20
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
(/10)
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
680

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
(นก./ช.ม)
รายวิชาพื้นฐาน
ท33101 ภาษาไทย
1.0 / 40
ค33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5
1.0 / 40
ว33101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน5
1.0 /40
ส33101 สังคมศึกษา 5
1.0 /40
ส33103 ประวัติศาสตร์ 1
1.0 /40
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา
0.5 / 20
ศ33101 ศิลปะ
0.5 / 20
ง33101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0.5 / 20
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5
1.0 / 40
(7.5/300)
สาระเพิ่มเติม
ค33203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2.0 / 80
ว30205 ทฤษฏีความรู้ฟิสิกส์ 5
1.5 /60
ว30225 ทฤษฏีความรู้เคมี 5
1.5 /60
ว30245 ทฤษฏีความรู้ชีววิทยา 5
1.5 /60
ว30285 พื้นฐานวิศวกรรม 1
1.0 /40
(7.0/280)
รวม
15.0 /600
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
/20
-กิจกรรมวิถีพุทธ
/20
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
/20
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
(/10)
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
660

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท33102 ภาษาไทย
ค33102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6
ว.33102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน6
ส33102 สังคมศึกษา 6
ส33104 ประวัติศาสตร์ 2
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ33102 ศิลปะ
ง33102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ33102 ภาษาอังกฤษ 6
สาระเพิ่มเติม
ค33204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ว30206 ทฤษฏีความรู้ฟิสิกส์ 6
ว30246 ทฤษฏีความรู้ชีววิทยา6
ว30286 พื้นฐานวิศวกรรม 2
รวม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
-กิจกรรมวิถีพุทธ
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

เวลาเรียน
(นก./ช.ม)
1.0 / 40
1.0 / 40
1.0 /40
1.0 /40
1.0 /40
0.5 / 20
0.5 / 20
0.5 / 20
1.0 / 40
(7.5/300)
2.0 / 80
1.5 / 60
1.5 / 60
1.0 /40
(6.0/240)
13.5/540
/20
/20
/20
(/10)
600

หลักสูตรมาตรฐานสากลโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2561
กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
รายวิชา/กิจกรรม
(นก./ช.ม)
รายวิชาพื้นฐาน
รายวิชาพื้นฐาน
ท31101 ภาษาไทย
1.0 / 40 ท31102 ภาษาไทย
ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1
1.0 / 40 ค31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2
ว31101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1
1.0 /40 ว31102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2
ส31101 สังคมศึกษา 1
1.0 / 40 ส31102 สังคมศึกษา 2
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา
0.5 / 20 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ31101 ศิลปะ
0.5 / 20 ศ31102 ศิลปะ
ง31101การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0.5 /40 ง31102การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1
1.0 /40 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2
6.5/260
สาระเพิ่มเติม
สาระเพิ่มเติม
อ31201 การอ่าน-เขียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1.0 /40 อ31202 การอ่าน-เขียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 2
1
อ31203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1
1.0 /40 อ31204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2
ง31261 บัญชี 1
1.5/60 ง31262 บัญชี 2
ค31203 คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม
2.0 /80 ค31204 คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม
ง31265โครงงานสาระท้องถิ่น 1
1.0/40 ง31266 โครงงานสาระท้องถิ่น 2
I 31201 การศึกษาค้นคว้าสร้างองค์ความรู้
1.0/40 I 31202 การสื่อสารและการนําเสนอ
7.5/300
รวม
14.0/560 รวม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
/20
- กิจกรรมแนะแนว
-กิจกรรมวิถีพุทธ
/20
-กิจกรมวิถีพุทธ
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
/20
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
(/10)
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
620
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

เวลาเรียน
(นก./ช.ม)
1.0 / 40
1.0 / 40
1.0 / 40
1.0 /40
0.5 / 20
0.5 / 20
0.5 / 20
1.0 /40
6.5/260
1.0 /40
1.0 /40
1.5/60
2.0 / 80
1.0/40
1.0 /40
7.5 /300
14.0/560
/20
/20
/20
(/10)
620

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
(นก./ช.ม)
รายวิชาพื้นฐาน
ท32101 ภาษาไทย
1.0 / 40
ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3
1.0 / 40
ว32101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3
1.0 /40
ส32101 สังคมศึกษา 3
1.0 / 40
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา
0.5 / 20
ศ32101 ศิลปะ
0.5 / 20
ง32101การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0.5 /40
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3
1.0 /40
6.5/260
สาระเพิ่มเติม
อ32201 การอ่าน-เขียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1.0 /40
3
อ32203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3
1.0 /40
ง32263 ธุรกิจ 1
1.5/60
ส32201 กฎหมายน่ารู้ 1
1.0 /40
ค32203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2.0 / 80
ง30271งานการโรงแรม
1.0/40
ท 32201 การพูด
0.5/20
8.0/320
รวม
14.5/580
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
/20
-กิจกรรมวิถีพุทธ
/20
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
/20
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
(/10)
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
640

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
(นก./ช.ม)
รายวิชาพื้นฐาน
ท32102 ภาษาไทย
1.0 / 40
ค31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4
1.0 / 40
ว32102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4
1.0 / 40
ส32102 สังคมศึกษา 4
1.0 /40
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา
0.5 / 20
ศ32102 ศิลปะ
0.5 / 20
ง32102การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0.5 / 20
อ32102 ภาษาอังกฤษ 4
1.0 /40
6.5/260
สาระเพิ่มเติม
อ32202 การอ่าน-เขียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
1.0 /40
4
อ32204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4
1.0 /40
ง32264 ธุรกิจ 2
1.5/60
ส32202 กฎหมายน่ารู้ 2
1.0 /40
ค32204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2.0 / 80
ง30272 งานบริหารจัดการ
1.0/40
ท 32202 ประวัติวรรณคดี
0.5/20
8.0/320
รวม
14.5/580
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
/20
-กิจกรมวิถีพุทธ
/20
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
/20
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
(/10)
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
640

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
(นก./ช.ม)
รายวิชาพื้นฐาน
ท33101 ภาษาไทย
1.0 / 40
ค33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5
1.0 / 40
ว33101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5
1.0 /40
ส33101 สังคมศึกษา 5
1.0 /40
ส33103 ประวัติศาสตร์ 1
1.0 /40
พ33101 สุขศึกษาและพละศึกษา
0.5 / 20
ศ33101 ศิลปะ
0.5 / 20
ง33101การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0.5 / 20
อ33101ภาษาอังกฤษ 5
1.0 /40
7.5/300
สาระเพิ่มเติม
อ33201 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1
1.0 /40
อ33203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1
1.0 /40
ง33241 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1
1.0 /40
ค33203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2.0 /80
ง33263โครงงานอาชีพ 1
1.5/60
ท33203 ประวัติวรรณคดี 2
0.5/20
7.0/280
รวม
14.5/580
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
/20
-กิจกรรมวิถีพุทธ
/20
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
/20
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
(/10)
รวมเวลาเรียนทัง้ สิ้น
640

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท33102 ภาษาไทย
ค33102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6
ว33102วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6
ส33102 สังคมศึกษา 6
ส33104 ประวัติศาสตร์ 2
พ33102 สุขศึกษาและพละศึกษา
ศ33102 ศิลปะ
ง33102การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ32102 ภาษาอังกฤษ 6
สาระเพิ่มเติม
อ33202 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 2
อ33204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2
ง33242 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2
ค33204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ง33264 โครงงานอาชีพ 2
ท33204 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ
รวม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
-กิจกรรมวิถีพุทธ
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

เวลาเรียน
(นก./ช.ม)
1.0 / 40
1.0 / 40
1.0 / 40
1.0 /40
1.0 /40
0.5 / 20
0.5 / 20
0.5 / 20
1.0 /40
7.5/300
1.0 /40
1.0 /40
1.0 /40
2.0 / 80
1.5/60
0.5/20
7.0/280
14.5/580
/20
/20
/20
(/10)
640

หลักสูตรมาตรฐานสากล โรงเรียนสีกนั (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2561
กลุ่มวิชาการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
รายวิชา/กิจกรรม
(นก./ช.ม)
รายวิชาพื้นฐาน
รายวิชาพื้นฐาน
ท31101 ภาษาไทย
1.0 / 40 ท 31102 ภาษาไทย
ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1
1.0 / 40 ค 31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2
ว31101วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1
1.0 / 20 ว31102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2
ส31201สังคมศึกษา 1
1.0 /40 ส31102 สังคมศึกษา 2
พ31101 สุขศึกษาและพละศึกษา
0.5 / 20 พ31102 สุขศึกษาและพละศึกษา
ศ31101 ศิลปะ
0.5 / 20 ศ31102 ศิลปะ
ง31101การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0.5 / 20 ง31102การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1
1.0 /40 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2
6.5/260
สาระเพิ่มเติม
สาระเพิ่มเติม
อ31201 การอ่าน-เขียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1.0 /40 อ31202 การอ่าน-เขียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
1
2
อ31203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1
1.0 /40 อ31204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2
ศ31201 จิตรกรรม 1
1.0/40 ศ 31202 จิตรกรรม 2
ญ31201 ภาษาญี่ปุน
3.0 /120 ญ31202 ภาษาญี่ปุน
I 31201 การศึกษาค้นคว้าสร้างองค์ความรู้
1.0/40 I 31202 การสื่อสารและการนําเสนอ
วิชาเพิ่มเติมตามความถนัด
1.0 /40 วิชาเพิ่มเติมตามความถนัด
8.0/320
รวม
14.5/580 รวม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
/20
- กิจกรรมแนะแนว
-กิจกรรมวิถีพุทธ
/20
-กิจกรมวิถีพุทธ
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
/20
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
(/10)
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
640
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
***วิชาเพิ่มเติม(เลือกตามความถนัด 1 รายวิชา)

เวลาเรียน
(นก./ช.ม)
1.0 / 40
1.0 / 40
1.0 / 20
1.0 /40
0.5 / 20
0.5 / 20
0.5 / 20
1.0 /40
6.5/260
1.0 /40
1.0 /40
1.0/40
3.0 /120
1.0/40
1.0 /40
8.0/320
14.5/580
/20
/20
/20
(/10)
640

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
(นก./ช.ม)
รายวิชาพื้นฐาน
ท32101 ภาษาไทย
1.0 / 40
ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3
1.0 / 40
ว32101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3
1.0 /40
ส32101 สังคมศึกษา 3
1.0 / 40
พ32101 สุขศึกษาและพละศึกษา
0.5 / 20
ศ32101 ศิลปะ
0.5 / 20
ง32101การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0.5 /40
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3
1.0 /40
6.5/260
สาระเพิ่มเติม
อ32201 การอ่าน-เขียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1.0 /40
3
อ32203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3
1.0 /40
ส32201 กฎหมายน่ารู้
1.0 /40
ญ32201 ภาษาญี่ปุน
3.0 /120
ศ32207 วาดลายไทย
1.0/40
ท32201 การพูด
0.5/20
7.5/300
รวม
14.0/560
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
/20
-กิจกรรมวิถีพุทธ
/20
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
/20
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
(/10)
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
620

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
(นก./ช.ม)
รายวิชาพื้นฐาน
ท32102 ภาษาไทย
1.0 / 40
ค31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4
1.0 / 40
ว32102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4
1.0 / 40
ส32102 สังคมศึกษา 4
1.0 /40
พ32102 สุขศึกษาและพละศึกษา
0.5 / 20
ศ32102 ศิลปะ
0.5 / 20
ง32102การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0.5 / 20
อ32102 ภาษาอังกฤษ 4
1.0 /40
6.5/260
สาระเพิ่มเติม
อ32202 การอ่าน-เขียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1.0 /40
4
อ32204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4
1.0 /40
ส32202 กฎหมายน่ารู้
1.0 /40
ญ32202 ภาษาญี่ปุน
3.0 /120
ศ32208 วาดลายไทย
1.0/40
ท32202 ประวัติวรรณคดี 1
0.5/20
7.5/300
รวม
14.0/560
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
/20
-กิจกรมวิถีพุทธ
/20
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
/20
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
(/10)
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
620

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท33101 ภาษาไทย
ค33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5
ว33101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5
ส33101 สังคมศึกษา 5
ส33103 ประวัติศาสตร์ 1
พ33101 สุขศึกษาและพละศึกษา
ศ33101 ศิลปะ
ง33101การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ33101ภาษาอังกฤษ 5
สาระเพิ่มเติม
ญ33201 ภาษาญี่ปุน
ญ33203 เสริมทักษะอ่าน เขียนภาษาญี่ปุน
อ33201 การอ่าน-เขียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 5
อ33203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด
ท33203 ประวัติวรรณคดี 2
วิชาเพิ่มเติม (ตามความถนัด)*
รวม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
-กิจกรรมวิถีพุทธ
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
***วิชาเพิ่มเติม (ตามความถนัด) เลือกได้ 1 รายวิชา
ภาคเรียนที่ 1
ง 33265 งานโภชนาการเพื่ออาชีพ
ง33273 ช่างร้อยมาลัย
ศ33207 วาดภาพการ์ตูน 1
พ30203 วอลเลย์บอล

เวลาเรียน
(นก./ช.ม)
1.0 / 40
1.0 / 40
1.0 /40
1.0 /40
1.0 /40
0.5 / 20
0.5 / 20
0.5 / 20
1.0 /40
7.5/300
2.0/80
1.0/40
1.0 /40
1.0/ 40
0.5/20
1.0/40
6.5/260
14.0 /560
/20
/20
/20
/10
620

1.0/40
1.0/40
1.0/40
1.0/40

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท33102 ภาษาไทย
ค33102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6
ว33102วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6
ส33102 สังคมศึกษา 6
ส33104 ประวัติศาสตร์ 2
พ33102 สุขศึกษาและพละศึกษา
ศ33102 ศิลปะ
ง33102การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ33102 ภาษาอังกฤษ 6
สาระเพิ่มเติม
ญ33202 ภาษาญี่ปุน
ญ 33204 เสริมทักษะอ่าน เขียนภาษาญี่ปุน
อ33202 การอ่าน-เขียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 6
อ33204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด
ท33204 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ
วิชาเพิ่มเติม (ตามความถนัด)*
รวม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
-กิจกรรมวิถีพุทธ
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
ภาคเรียนที่ 2
ง 33265 งานโภชนาการเพื่ออาชีพ
ง33273 ช่างร้อยมาลัย
ศ33208 การเขียนภาพการ์ตูนภาพสัตว์
พ30203 วอลเลย์บอล

เวลาเรียน
(นก./ช.ม)
1.0 / 40
1.0 / 40
1.0 / 40
1.0 /40
1.0 /40
0.5 / 20
0.5 / 20
0.5 / 20
1.0 /40
7.5/300
2.0/80
1.0/40
1.0 /40
1.0/40
0.5/20
1.0/40
6.5/260
14.0 /560
/20
/20
/20
/10
620

1.0/40
1.0/40
1.0/40
1.0/40

หลักสูตรมาตรฐานสากล โรงเรียนสีกนั (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2561
กลุ่มวิชาการสื่อสารภาษาจีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
รายวิชา/กิจกรรม
(นก./ช.ม)
รายวิชาพื้นฐาน
รายวิชาพื้นฐาน
ท31101 ภาษาไทย
1.0 / 40 ท 31102 ภาษาไทย
ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1
1.0 / 40 ค 31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2
ว31101วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1
1.0 / 20 ว31102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2
ส31201สังคมศึกษา 1
1.0 /40 ส31102 สังคมศึกษา 2
พ31101 สุขศึกษาและพละศึกษา
0.5 / 20 พ31102 สุขศึกษาและพละศึกษา
ศ31101 ศิลปะ
0.5 / 20 ศ31102 ศิลปะ
ง31101การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0.5 / 20 ง31102การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1
1.0 /40 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2
6.5/260
สาระเพิ่มเติม
สาระเพิ่มเติม
อ31201 การอ่าน-เขียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1.0 /40 อ31202 การอ่าน-เขียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
1
2
อ31203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1
1.0 /40 อ31204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2
ศ31201 จิตรกรรม 1
1.0/40 ศ 31202 จิตกรรม 2
จ31201 ภาษาจีน
3.0 /120 จ 31202 ภาษาจีน
I 31201 การศึกษาค้นคว้าสร้างองค์ความรู้
1.0/40 I 31202 การสื่อสารและการนําเสนอ
วิชาเพิ่มเติมตามความถนัด
1.0 /40 วิชาเพิ่มเติมตามความถนัด
8.0/320
รวม
14.5/580 รวม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
/20
- กิจกรรมแนะแนว
-กิจกรรมวิถีพุทธ
/20
-กิจกรมวิถีพุทธ
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
/20
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
(/10)
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
640
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

เวลาเรียน
(นก./ช.ม)
1.0 / 40
1.0 / 40
1.0 / 20
1.0 /40
0.5 / 20
0.5 / 20
0.5 / 20
1.0 /40
6.5/260
1.0 /40
1.0 /40
1.0/40
3.0 /120
1.0/40
1.0 /40
8.0/320
14.5/580
/20
/20
/20
(/10)
640

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
(นก./ช.ม)
รายวิชาพื้นฐาน
ท32101 ภาษาไทย
1.0 / 40
ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3
1.0 / 40
ว32101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3
1.0 /40
ส32101 สังคมศึกษา 3
1.0 / 40
พ32101 สุขศึกษาและพละศึกษา
0.5 / 20
ศ32101 ศิลปะ
0.5 / 20
ง32101การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0.5 /40
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3
1.0 /40
6.5/260
สาระเพิ่มเติม
อ32201 การอ่าน-เขียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1.0 /40
3
อ32203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3
1.0 /40
ส32201 กฎหมายน่ารู้
1.0 /40
จ32201 ภาษาจีน
3.0 /120
ศ32207 วาดลายไทย
1.0/40
ท32201 การพูด
0.5/20
7.5/300
รวม
14.0/560
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
/20
-กิจกรรมวิถีพุทธ
/20
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
/20
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
(/10)
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
620

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
(นก./ช.ม)
รายวิชาพื้นฐาน
ท32102 ภาษาไทย
1.0 / 40
ค31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4
1.0 / 40
ว32102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4
1.0 / 40
ส32102 สังคมศึกษา 4
1.0 /40
พ32102 สุขศึกษาและพละศึกษา
0.5 / 20
ศ32102 ศิลปะ
0.5 / 20
ง32102การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0.5 / 20
อ32102 ภาษาอังกฤษ 4
1.0 /40
6.5/260
สาระเพิ่มเติม
อ32202 การอ่าน-เขียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1.0 /40
4
อ32204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4
1.0 /40
ส32202 กฎหมายน่ารู้
1.0 /40
จ 32202 ภาษาจีน
3.0 /120
ศ32208 วาดลายไทย
1.0/40
ท32202 ประวัติวรรณคดี 1
0.5/20
7.5/300
รวม
14.0/560
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
/20
-กิจกรมวิถีพุทธ
/20
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
/20
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
(/10)
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
620

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
(นก./ช.ม)
รายวิชาพื้นฐาน
ท33101 ภาษาไทย
1.0 / 40
ค33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5
1.0 / 40
ว33101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5
1.0 /40
ส33101 สังคมศึกษา 5
1.0 /40
ส33103 ประวัติศาสตร์ 1
1.0 /40
พ33101 สุขศึกษาและพละศึกษา
0.5 / 20
ศ33101 ศิลปะ
0.5 / 20
ง33101การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0.5 / 20
อ33101ภาษาอังกฤษ 5
1.0 /40
7.5/300
สาระเพิ่มเติม
จ33201 ภาษาจีน
3.0/120
อ33201 การอ่าน-เขียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 5
1.0 /40
อ33203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด
1.0/ 40
ท33203 ประวัติวรรณคดี 2
0.5/20
วิชาเพิ่มเติม (ตามความถนัด)*
1.0/40
6.5/260
รวม
14.0/560
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
/20
-กิจกรรมวิถีพุทธ
/20
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
/20
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
/10
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
620

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท33102 ภาษาไทย
ค33102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6
ว33102วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6
ส33102 สังคมศึกษา 6
ส33104 ประวัติศาสตร์ 2
พ33102 สุขศึกษาและพละศึกษา
ศ33102 ศิลปะ
ง33102การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ33102 ภาษาอังกฤษ 6
สาระเพิ่มเติม
จ33202 ภาษาจีน
อ33202 การอ่าน-เขียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 6
อ33204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด
ท33204 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ
วิชาเพิ่มเติม (ตามความถนัด)*
รวม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
-กิจกรรมวิถีพุทธ
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

เวลาเรียน
(นก./ช.ม)
1.0 / 40
1.0 / 40
1.0 / 40
1.0 /40
1.0 /40
0.5 / 20
0.5 / 20
0.5 / 20
1.0 /40
7.5/300
3.0/120
1.0 /40
1.0/40
0.5/20
1.0/40
6.5/260
14.0/560
/20
/20
/20
/10
620

***วิชาเพิ่มเติม (ตามความถนัด) เลือกได้ 1 รายวิชา
ง 33265 งานโภชนาการเพื่ออาชีพ
ง33273 ช่างร้อยมาลัย
ศ33207 วาดภาพการ์ตูน 1
พ33207 นันทนาการ

1.0/40
1.0/40
1.0/40
1.0/40

ง 33265 งานโภชนาการเพื่ออาชีพ
ง33273 ช่างร้อยมาลัย
ศ33208 การเขียนภาพการ์ตูนภาพสัตว์
พ33207 นันทนาการ

1.0/40
1.0/40
1.0/40
1.0/40

โครงสร้างหลักสูตรมาตรฐานสากล โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2561
กลุ่มวิชาการสื่อสารภาษาฝรั่งเศส
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
รายวิชา/กิจกรรม
(นก./ช.ม)
รายวิชาพื้นฐาน
รายวิชาพื้นฐาน
ท31101 ภาษาไทย
1.0 / 40 ท 31102 ภาษาไทย
ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1
1.0 / 40 ค 31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2
ว31101วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1
1.0 / 20 ว31102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2
ส31201สังคมศึกษา 1
1.0 /40 ส31102 สังคมศึกษา 2
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา
0.5 / 20 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ31101 ศิลปะ
0.5 / 20 ศ31102 ศิลปะ
ง31101การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0.5 / 20 ง31102การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1
1.0 /40 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2
6.5/260
สาระเพิ่มเติม
สาระเพิ่มเติม
อ31201 การอ่าน-เขียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1.0 /40 อ31202 การอ่าน-เขียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
1
2
อ31203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1
1.0 /40 อ31204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2
ศ31201 จิตรกรรม 1
1.0/40 ศ31202 จิตรกรรม 2
ฝ31201 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น 3.0 /120 ฝ31202 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
I 31201 การศึกษาค้นคว้าสร้างองค์ความรู้
1.0/40 I 31202 การสื่อสารและการนําเสนอ
วิชาเพิ่มเติมตามความถนัด
1.0 /40 วิชาเพิ่มเติมตามความถนัด
8.0/320
รวม
14.5/580 รวม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
/20
- กิจกรรมแนะแนว
-กิจกรรมวิถีพุทธ
/20
-กิจกรมวิถีพุทธ
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
/20
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
(/10)
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
640
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

เวลาเรียน
(นก./ช.ม)
1.0 / 40
1.0 / 40
1.0 / 20
1.0 /40
0.5 / 20
0.5 / 20
0.5 / 20
1.0 /40
6.5/260
1.0 /40
1.0 /40
1.0/40
3.0 /120
1.0/40
1.0 /40
8.0/320
14.5/580
/20
/20
/20
(/10)
640

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
(นก./ช.ม)
รายวิชาพื้นฐาน
ท32101 ภาษาไทย
1.0 / 40
ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3
1.0 / 40
ว32101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3
1.0 /40
ส32101 สังคมศึกษา 3
1.0 / 40
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา
0.5 / 20
ศ32101 ศิลปะ
0.5 / 20
ง32101การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0.5 /40
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3
1.0 /40
6.5/260
สาระเพิ่มเติม
อ32201 การอ่าน-เขียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1.0 /40
3
ส32201 กฎหมายน่ารู้ 1
1.0 /40
ฝ32201 ภาษาฝรั่งเศสน่ารู้
3.0 /120
ฝ32203 สนทนาภาษาฝรั่งเศส
1.0 /40
ศ32207 วาดลายไทย
1.0/40
ท32201 การพูด
0.5/20
7.5/300
รวม
14.0/560
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
/20
-กิจกรรมวิถีพุทธ
/20
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
/20
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
(/10)
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
620

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
(นก./ช.ม)
รายวิชาพื้นฐาน
ท32102 ภาษาไทย
1.0 / 40
ค31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4
1.0 / 40
ว32102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4
1.0 / 40
ส32102 สังคมศึกษา 4
1.0 /40
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา
0.5 / 20
ศ32102 ศิลปะ
0.5 / 20
ง32102การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0.5 / 20
อ32102 ภาษาอังกฤษ 4
1.0 /40
6.5/260
สาระเพิ่มเติม
อ32202 การอ่าน-เขียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1.0 /40
4
ส32202 กฎหมายน่ารู้ 2
1.0 /40
ฝ32202 ภาษาฝรั่งเศสน่ารู้
3.0 /120
ฝ32204 สนทนาภาษาฝรั่งเศส
1.0/ 40
ศ32208 วาดลายไทย
1.0/40
ท32202 ประวัติวรรณคดี 1
0.5/20
7.5/300
รวม
14.0/560
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
/20
-กิจกรมวิถีพุทธ
/20
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
/20
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
(/10)
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
620

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

รายวิชา/กิจกรรม

เวลาเรียน
(นก./ช.ม)

รายวิชาพื้นฐาน
ท33101 ภาษาไทย
ค33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5
ว33101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5
ส33101 สังคมศึกษา 5
ส33103 ประวัติศาสตร์ 1
พ33101 สุขศึกษาและพละศึกษา
ศ33101 ศิลปะ
ง33101การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ33101ภาษาอังกฤษ 5
สาระเพิ่มเติม
ฝ33201 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการศึกษาต่อ
ฝ33203 เสริมทักษะอ่าน/เขียนภาษาฝรั่งเศส
อ33201 การอ่าน-เขียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 5
อ33203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด
ท33203 ประวัติวรรณคดี 2
วิชาเพิ่มเติม (ตามความถนัด)*
รวม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
-กิจกรรมวิถีพุทธ
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

1.0 / 40
1.0 / 40
1.0 /40
1.0 /40
1.0 /40
0.5 / 20
0.5 / 20
0.5 / 20
1.0 /40
7.5/300
2.0/80
1.0/40
1.0 /40
1.0/ 40
0.5/20
1.0/40
6.5/260
14.0/560

***วิชาเพิ่มเติม (ตามความถนัด) เลือกได้ 1 รายวิชา
ภาคเรียนที่ 1
ง 33265 งานโภชนาการเพื่ออาชีพ
ง33273 ช่างร้อยมาลัย
ศ33207 วาดภาพการ์ตูน 1
พ30203 วอลเลย์บอล

/20
/20
/20
/10
620

1.0/40
1.0/40
1.0/40
1.0/40

รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท33102 ภาษาไทย
ค33102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6
ว33102วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6
ส33102 สังคมศึกษา 6
ส33104 ประวัติศาสตร์ 2
พ33102 สุขศึกษาและพละศึกษา
ศ33102 ศิลปะ
ง33102การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ33102 ภาษาอังกฤษ 6
สาระเพิ่มเติม
ฝ33202 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการศึกษาต่อ
ฝ33204 เสริมทักษะอ่าน/เขียนภาษาฝรั่งเศส
อ33202 การอ่าน-เขียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 6
อ33204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด
ท33204 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ
วิชาเพิ่มเติม (ตามความถนัด)*
รวม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
-กิจกรรมวิถีพุทธ
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

ภาคเรียนที่ 2
ง 33265 งานโภชนาการเพื่ออาชีพ
ง33273 ช่างร้อยมาลัย
ศ33208 การเขียนภาพการ์ตูนภาพสัตว์
พ30203 วอลเลย์บอล

โครงสร้างหลักสูตรมาตรฐานสากล โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2561

เวลาเรียน
(นก./ช.ม)
1.0 / 40
1.0 / 40
1.0 / 40
1.0 /40
1.0 /40
0.5 / 20
0.5 / 20
0.5 / 20
1.0 /40
7.5/300
2.0/80
1.0/40
1.0 /40
1.0/40
0.5/20
1.0/40
6.5/260
14.0/560
/20
/20
/20
/10
620

1.0/40
1.0/40
1.0/40
1.0/40

กลุ่มวิชาทรัพยากรมนุษย์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท31101 ภาษาไทย
ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1
ว31101วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1
ส31101 สังคมศึกษา 1
พ31101 สุขศึกษาและพละศึกษา
ศ31101 ศิลปะ
ง31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1
สาระเพิ่มเติม
อ31201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนเพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิต 1
อ31203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1
ง31267 งานช่างอุตสาหกรรม
พ31201 เทเบิลเทนนิส 1
ส31203 พลังงานกับสิ่งแวดล้อม
I 31201 การศึกษาค้นคว้าสร้างองค์ความรู(้ IS1)
วิชาเพิ่มเติม (ตามความถนัด)*
รวม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
-กิจกรรมวิถีพุทธ
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

เวลาเรียน
(นก./ช.ม)
1.0 / 40
1.0 / 40
1.0 / 20
1.0 /40
0.5 / 20
0.5 / 20
0.5 / 20
1.0 /40
6.5/260
1.0 /40

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท31102 ภาษาไทย
ค31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2
ว31102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2
ส31102 สังคมศึกษา 2
พ31102 สุขศึกษาและพละศึกษา
ศ31102 ศิลปะ
ง31102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ31102 ภาษาอังกฤษ 2
สาระเพิ่มเติม
อ31202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนเพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิต 2
อ31204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2
ง31268 งานช่างอุตสาหกรรม
พ31202 เทเบิลเทนนิส 2
ส31204 ประชากรกับสิ่งแวดล้อม
I 31202 การสื่อสารและนําเสนอ (IS2)
วิชาเพิ่มเติม (ตามความถนัด)*

1.0 /40
1.0/40
1.0/40
1.0/40
1.0/40
1.0 /40
7.0/280
13.5/540 รวม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
/20
- กิจกรรมแนะแนว
/20
-กิจกรมวิถีพุทธ
/20
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
(/10)
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
600
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2

เวลาเรียน
(นก./ช.ม)
1.0 / 40
1.0 / 40
1.0 / 20
1.0 /40
0.5 / 20
0.5 / 20
0.5 / 20
1.0 /40
6.5/260
1.0 /40
1.0 /40
1.0/40
1.0/40
1.0/40
1.0/40
1.0 /40
7.0/280
13.5/540
/20
/20
/20
(/10)
600

รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท32101 ภาษาไทย
ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3
ว32101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3
ส32101 สังคมศึกษา 3
พ32101 สุขศึกษาและพละศึกษา
ศ32101 ศิลปะ
ง32101การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3
สาระเพิ่มเติม
อ32201การอ่าน-เขียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 3
อ32205 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
ส32201 กฎหมายน่ารู้
ง32271 งานไม้
ง32290 เขียนแบบทัศนียภาพ
ศ32207 วาดลายไทย
พ32201 เทคนิคการเล่นฟุตบอล 1
ท32201 การพูด
รวม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
-กิจกรรมวิถีพุทธ
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

เวลาเรียน
(นก./ช.ม)
1.0 / 40
1.0 / 40
1.0 /40
1.0 / 40
0.5 / 20
0.5 / 20
0.5 /40
1.0 /40
6.5/260

รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท32102 ภาษาไทย
ค32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4
ว32102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4
ส32102 สังคมศึกษา 4
พ32102 สุขศึกษาและพละศึกษา
ศ32102 ศิลปะ
ง32102การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ32102 ภาษาอังกฤษ 4
สาระเพิ่มเติม
อ32202 การอ่าน-เขียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 4
อ32206 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
ส32202 กฎหมายน่ารู้
ง32272 งานไม้
ง32291 เขียนแบบทัศนียภาพ
ศ32208 วาดลายไทย
พ32202 เทคนิคการเล่นฟุตบอล 2
ท32202 ประวัติวรรณคดี

1.0 /40
1.0 /40
1.0 /40
1.0/40
1.0/40
1.0/ 40
1.0/40
0.5/20
7.5/300
14.0 /560 รวม

/20
/20
/20
(/10)
620

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
-กิจกรมวิถีพุทธ
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 ปีการศึกษา 2561

เวลาเรียน
(นก./ช.ม)
1.0 / 40
1.0 / 40
1.0 / 40
1.0 /40
0.5 / 20
0.5 / 20
0.5 / 20
1.0 /40
6.5/260
1.0 /40
1.0 /40
1.0 /40
1.0/40
1.0/40
1.0/ 40
1.0/40
0.5/20
7.5/300
14.0
/560
/20
/20
/20
(/10)
620

แผนการเรียนสาขางานธุรกิจค้าปลีก (เทียบโอนหลักสูตร ปวช.)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่1)
หน่วยกิต/ชม.
รายวิชาพื้นฐาน
7.0 / 280
ท31101 ภาษาไทย 1
1.0 / 40
ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1
1.0 / 40
ว31101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1
1.0 / 40
ส31101 สังคมศึกษา 1
1.0 / 40
พ31101 สุขศึกษา
0.5 / 20
พ31102 พลศึกษา
0.5 / 20
ศ31101 ศิลปะ
0.5 / 20
ง31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี /
0.5 / 20

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่2)
หน่วยกิต/ชม.
รายวิชาพื้นฐาน
7.0 / 280
ท31102 ภาษาไทย
1.0 / 40
ค31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2
1.0 / 40
ว31102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2
1.0 / 40
ส31102 สังคมศึกษา 2
1.0 / 40
พ31103 สุขศึกษา
0.5 / 20
พ31104 พลศึกษา
0.5 / 20
ศ31102 ศิลปะ
0.5 / 20
ง31102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี /
0.5 / 20

ว31106 การออกแบบและเทคโนโลยี
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1

ว31106 การออกแบบและเทคโนโลยี
อ31102 ภาษาอังกฤษ 2

รายวิชาเพิ่มเติม
I31201การศึกษาค้นคว้าสร้างองค์ความรู้ (IS1)
ง30205 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
ง30206 การขายเบื้องต้น 1
ง30201 พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น
ง30209 ธุรกิจค้าปลีก 1
** (ฝึก 162 ชม.)
ง30210 ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ 1
* (ฝึก 270 ชม.)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมวิถีพุทธ
กิจกรรมชุมนุม/ชมรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

1.0 / 40
17.0 / 680
1.0 / 40
2.0 / 80
2.0 / 80
2.0 / 80
5.0 / 200
5.0 / 200

/ 60
/ 20
/ 20
/ 20
/ (10)

24.0 / 1020

รายวิชาเพิ่มเติม
I31202 การสื่อสารและนําเสนอ (IS2)

ง30203
ง30207
ง30202
ง30211

การบัญชีเบื้องต้น 1
การขายเบื้องต้น 2
พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น
ธุรกิจค้าปลีก 2
** (ฝึก 162 ชม.)
ง30212 ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ 2
* (ฝึก 270 ชม.)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมวิถีพุทธ
กิจกรรมชุมนุม/ชมรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

1.0 / 40
17.0 / 680
1.0 / 40
2.0 / 80
2.0 / 80
2.0 / 80
5.0 / 200
5.0 / 200

/ 60
/ 20
/ 20
/ 20
/ (10)

24.0 / 1020

หมายเหตุ * ฝึกอาชีพในสถานประกอบการตามระบบทวิภาคี (ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 54 ชัว่ โมงเท่ากับ 1 หน่วยกิต)
ภาคเรียนที่ 1 ง30209 ธุรกิจค้าปลีก 1, ง30210 ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ 1 ฝึกงานที่สถานประกอบการ 432 ชัว่ โมง
ภาคเรียนที่ 2ง30211 ธุรกิจค้าปลีก 2, ง30212 ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ 2 ฝึกงานที่สถานประกอบการ 432 ชั่วโมง
รวมฝึกงาน 864 ชั่วโมง

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 ปีการศึกษา 2561

แผนการเรียนสาขางานธุรกิจค้าปลีก (เทียบโอนหลักสูตร ปวช.)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที1่ )
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที2่ )
หน่วยกิต/ชม.
หน่วยกิต/ชม.
รายวิชาพื้นฐาน
7.0/280
รายวิชาพื้นฐาน
7.0/280
ท32101 ภาษาไทย 3
1.0/40
ท32102 ภาษาไทย 4
1.0/40
ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3
1.0/40
ค32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4
1.0/40
ว32101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3
1.0/40
ว32102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4
1.0/40
ส32101 สังคมศึกษา 3
1.0/40
ส32102 สังคมศึกษา 4
1.0/40
พ32101 สุขศึกษา
0.5/20
พ32103 สุขศึกษา
0.5/20
พ32102 พลศึกษา
0.5/20
พ32104 พลศึกษา
0.5/20
ศ32101 ศิลปะ
0.5/20
ศ32102 ศิลปะ
0.5/20
ง32101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0.5/20
ง32102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0.5/20
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3
1.0/40
อ32102 ภาษาอังกฤษ 4
1.0/40
รายวิชาเพิ่มเติม
18.0/720
รายวิชาเพิ่มเติม
14.0/560
ส30231 หน้าที่พลเมือง
0.5/20
ส30232 หน้าที่พลเมือง
0.5/20
ท32201 การพูด
0.5/20
ท32202 ประวัติวรรณคดี 2
0.5/20
ส32203 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
2.0/80
ง32201 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องาน
2.0/80
อาชีพ
ง30204 การบัญชีเบื้องต้น 2
2.0/80
จ32204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
1.0/40
ง30208 การเป็นผู้ประกอบการ
2.0/80
พ32205 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2.0/80
จ32203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
1.0/40
ง30215 ธุรกิจค้าปลีก 4 **(ฝึก 162 ชม.)
3.0/120
ง30213 ธุรกิจค้าปลีก 3
5.0/200
ง30216 ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ 3
**(ฝึก 162 ชม.)
**(ฝึก 162 ชม.)
ง30214 ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ 3
5.0/200
**(ฝึก 270 ชม.)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
60
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
60
กิจกรรมแนะแนว
/20
กิจกรรมแนะแนว
/20
กิจกรรมวิถีพุทธ
/20
กิจกรรมวิถีพุทธ
/20
กิจกรรมชุมนุม/ชมรม
/20
กิจกรรมชุมนุม/ชมรม
/20
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
/(10)
/(10)
สาธารณประโยชน์
สาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
25.5/1080
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
21.5/920
หมายเหตุ * ฝึกอาชีพในสถานประกอบการตามระบบทวิภาคี (ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 54 ชัว่ โมงเท่ากับ 1 หน่วยกิต)
ภาคเรียนที่ 1 ง30213 ธุรกิจค้าปลีก 3, ง30214 ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ 3 ฝึกงานที่สถานประกอบการ 432 ชัว่ โมง
ภาคเรียนที่ 2 ง30215 ธุรกิจค้าปลีก 4, ง30216 ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ 4 ฝึกงานที่สถานประกอบการ 324 ชัว่ โมง
รวมฝึกงาน 756 ชั่วโมง

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 ปีการศึกษา 2561

แผนการเรียนสาขางานธุรกิจค้าปลีก (เทียบโอนหลักสูตร ปวช.)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที1่ )
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที2่ )
หน่วยกิต/ชม.
หน่วยกิต/ชม.
รายวิชาพื้นฐาน
8.0/320
รายวิชาพื้นฐาน
8.0/320
ท33101 ภาษาไทย
1.0/40
ท33102 ภาษาไทย
1.0/40
ค33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5
1.0/40
ค33102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6
1.0/40
ว33101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5
1.0/40
ว33106 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6
1.0/40
ส33101 สังคมศึกษา 5
1.0/40
ส33102 สังคมศึกษา 6
1.0/40
ส33103 ประวัติศาสตร์ 1
1.0/40
ส33104 ประวัติศาสตร์ 2
1.0/40
พ33101 สุขศึกษา
0.5/20
พ33103 สุขศึกษา
0.5/20
พ33102 พลศึกษา
0.5/20
พ33104 พลศึกษา
0.5/20
ศ33101 ศิลปะ
0.5/20
ศ33102 ศิลปะ
0.5/20
ง33101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5
0.5/20
ง33102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0.5/20
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5
1.0/40
อ33102 ภาษาอังกฤษ 6
1.0/40
รายวิชาเพิ่มเติม
14.5/ 580
รายวิชาเพิ่มเติม
7.5/300
ส30233 หน้าที่พลเมือง
0.5/20
ส30234 หน้าที่พลเมือง
0.5/20
พ33207 นันทนาการ
1.0/40
พ33208 นันทนาการ
1.0/40
อ33205 ภาษาอังกฤษโครงงาน
1.0/40
อ33206 ภาษาอังกฤษสําหรับงานสํานักงาน
1.0/40
ส33203 ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย
2.0/80
ส33204 กฎหมายแรงงาน
1.0/40
ง30217 โครงการ 1
2.0/80
ง30220 ฝึกงาน
4.0/160
***(ฝึก 320 ชม.)
ง30213 ธุรกิจค้าปลีก 5
5.0/200
**(ฝึก 162 ชม.)
ง30214 ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ 5
3.0/120
**(ฝึก 162 ชม.)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
60
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
60
กิจกรรมแนะแนว
/20
กิจกรรมแนะแนว
/20
กิจกรรมวิถีพุทธ
/20
กิจกรรมวิถีพุทธ
/20
กิจกรรมชุมนุม/ชมรม
/20
กิจกรรมชุมนุม/ชมรม
/20
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
/ (10)
/(10)
สาธารณประโยชน์
สาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
25.5/960
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
15.5/680
หมายเหตุ * ฝึกอาชีพในสถานประกอบการตามระบบทวิภาคี (ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 54 ชัว่ โมงเท่ากับ 1 หน่วยกิต)
ภาคเรียนที่ 1 ง30218 ธุรกิจค้าปลีก 5, ง30219 ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ 5 ฝึกงานที่สถานประกอบการ 324 ชั่วโมง
ภาคเรียนที่ 2 ง30220 ฝึกงานที่สถานประกอบการ ฝึกงานที่สถานประกอบการ 320 ชั่วโมง
รวมฝึกงาน 644 ชั่วโมง

โครงสร้างหลักสูตรส่งเสริมอัจฉริยภาพ โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2561
กลุ่มวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
รายวิชา/กิจกรรม
(นก./ช.ม)
รายวิชาพื้นฐาน
รายวิชาพื้นฐาน
ท31101 ภาษาไทย
1.0 / 40 ท31102 ภาษาไทย
ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1
1.0 / 40 ค31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2
ว31101วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1
1.0 / 20 ว31102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2
ส31101 สังคมศึกษา 1
1.0 /40 ส31102 สังคมศึกษา 2
พ31101 สุขศึกษาและพละศึกษา
0.5 / 20 พ31102 สุขศึกษาและพละศึกษา
ศ31101 ศิลปะ
0.5 / 20 ศ31102 ศิลปะ
ง31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0.5 / 20 ง31102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1
1.0 /40 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2
6.5/260
สาระเพิ่มเติม
สาระเพิ่มเติม
อ31203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1
1.0 /40 อ31204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2
I 31201 การศึกษาค้นคว้าสร้างองค์ความรู้
1.0 /40 I 31202 การสื่อสารและการนําเสนอ
ท31205 ศิลปะการพูด 1
1.0/40 ท31206 ศิลปะการพูด 2
ศ31215 คีตศิลป์สากล 1
1.0/40 ศ31216 คีตศิลป์สากล 2
ศ31217 พื้นฐานดนตรีไทย 1
1.0/40 ศ31218 พื้นฐานดนตรีไทย 2
ศ31213 การแสดงสร้างสรรค์ 1
1.0/40 ศ 31214 การแสดงสร้างสรรค์ 2
วิชาเพิ่มเติม (ตามความถนัด)*
1.0 /40 วิชาเพิ่มเติม (ตามความถนัด)*
7.0/280
รวม
13.5/540 รวม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
/20
- กิจกรรมแนะแนว
-กิจกรรมวิถีพุทธ
/20
-กิจกรมวิถีพุทธ
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
/20
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
(/10)
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
600
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

เวลาเรียน
(นก./ช.ม)
1.0 / 40
1.0 / 40
1.0 / 20
1.0 /40
0.5 / 20
0.5 / 20
0.5 / 20
1.0 /40
6.5/260
1.0 /40
1.0 /40
1.0/40
1.0/40
1.0/40
1.0/40
1.0 /40
7.0/280
13.5/540
/20
/20
/20
(/10)
600

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท32101 ภาษาไทย
ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3
ว32101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3
ส32101 สังคมศึกษา 3
พ32101 สุขศึกษาและพละศึกษา
ศ32101 ศิลปะ
ง32101การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3
สาระเพิ่มเติม
อ32201 การอ่าน-เขียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 3
อ32203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1
ส32201 กฎหมายน่ารู้
ศ30203 ดนตรีสากลปฏิบัติตามถนัด
ศ30205ดนตรีไทยสร้างสรรค์
ศ30207นาฏศิลป์สร้างสรรค์
ศ30209 ทฤษฏีดนตรีสากล 1
ท32205 เทคนิคการพูดเพื่อพิธีกร
ท32201 การพูด
รวม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
-กิจกรรมวิถีพุทธ
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

เวลาเรียน
(นก./ช.ม)
1.0 / 40
1.0 / 40
1.0 /40
1.0 / 40
0.5 / 20
0.5 / 20
0.5 /40
1.0 /40
6.5/260
1.0 /40
1.0 /40
1.0 /40
2.0/80

1.0/ 40
1.0/40
0.5/20
7.5
14.0/560
/20
/20
/20
(/10)
620

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท32102 ภาษาไทย
ค32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4
ว32102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4
ส32102 สังคมศึกษา 4
พ32102 สุขศึกษาและพละศึกษา
ศ32102 ศิลปะ
ง32102การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ32102 ภาษาอังกฤษ 4
สาระเพิ่มเติม
อ32202 การอ่าน-เขียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 4
อ32204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2
ส32202 กฎหมายน่ารู้
ศ30204ดนตรีสากลปฏิบัตติ ามถนัด
ศ30206ดนตรีไทยสร้างสรรค์
ศ30208 นาฏศิลป์สร้างสรรค์
ศ30210 ทฤษฏีดนตรีสากล 2
...............
ท32202 ประวัติวรรณคดี
รวม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
-กิจกรมวิถีพุทธ
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

เวลาเรียน
(นก./ช.ม)
1.0 / 40
1.0 / 40
1.0 / 40
1.0 /40
0.5 / 20
0.5 / 20
0.5 / 20
1.0 /40
6.5/260
1.0 /40
1.0 /40
1.0 /40
2.0/80

1.0/ 40
1.0/40
0.5/20
7.5
14.0/560
/20
/20
/20
(/10)
620

โครงสร้างหลักสูตรส่งเสริมอัจฉริยภาพ โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2561
กลุ่มวิชากีฬาสู่อาชีพ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
รายวิชา/กิจกรรม
(นก./ช.ม)
รายวิชาพื้นฐาน
รายวิชาพื้นฐาน
ท32101 ภาษาไทย
1.0 / 40 ท32102 ภาษาไทย
ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3
1.0 / 40 ค32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4
ว32101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3
1.0 /40 ว32102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4
ส32101 สังคมศึกษา 3
1.0 / 40 ส32102 สังคมศึกษา 4
พ32101 สุขศึกษาและพละศึกษา
0.5 / 20 พ32102 สุขศึกษาและพละศึกษา
ศ32101 ศิลปะ
0.5 / 20 ศ32102 ศิลปะ
ง32101การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0.5 /40 ง32102การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3
1.0 /40 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4
6.5/260
สาระเพิ่มเติม
สาระเพิ่มเติม
อ32201 การอ่าน-เขียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 3
1.0 /40 อ32202 การอ่าน-เขียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 4
อ32203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1
1.0 /40 อ32204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2
ส32201 กฎหมายน่ารู้
1.0 /40 ส32202 กฎหมายน่ารู้
ว30289 กายวิภาคกับสรีรวิทยา
1.0/40 ว30290 กายวิภาคกับสรีรวิทยา
พ30205 โภชนาการกับการกีฬา
0.5/20 พ30207 กิจกรรมที่ใช้แร็กเก็ตและไม้ตี
พ30206 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
0.5/ 20 พ32204 เทคนิคการวางแผนฟุตบอล 2
พ32203 เทคนิคการวางแผนฟุตซอล 2
2.0/80 ท32202 ประวัติวรรณคดี
ท32201 การพูด
0.5/20
7.5/300
รวม
14.0/560 รวม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
/20
- กิจกรรมแนะแนว
-กิจกรรมวิถีพุทธ
/20
-กิจกรมวิถีพุทธ
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
/20
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
(/10)
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
620
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

เวลาเรียน
(นก./ช.ม)
1.0 / 40
1.0 / 40
1.0 / 40
1.0 /40
0.5 / 20
0.5 / 20
0.5 / 20
1.0 /40
6.5/260
1.0 /40
1.0 /40
1.0 /40
1.0/40
1.0/40
2.0/80
0.5/20
7.5
14.0/560
/20
/20
/20
(/10)
620

โครงสร้างหลักสูตรส่งเสริมอัจฉริยภาพ โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2561
กลุ่มวิชาศิลปะการประกอบอาหาร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
รายวิชา/กิจกรรม
(นก./ช.ม)
รายวิชาพื้นฐาน
รายวิชาพื้นฐาน
ท32101 ภาษาไทย
1.0 / 40 ท32102 ภาษาไทย
ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3
1.0 / 40 ค32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4
ว32101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3
1.0 /40 ว32102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4
ส32101 สังคมศึกษา 3
1.0 / 40 ส32102 สังคมศึกษา 4
พ32101 สุขศึกษาและพละศึกษา
0.5 / 20 พ32102 สุขศึกษาและพละศึกษา
ศ32101 ศิลปะ
0.5 / 20 ศ32102 ศิลปะ
ง32101การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0.5 /40 ง32102การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3
1.0 /40 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4
6.5/260
สาระเพิ่มเติม
สาระเพิ่มเติม
อ32201 การอ่าน-เขียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 3
1.0 /40 อ32202 การอ่าน-เขียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 4
อ32203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1
1.0 /40 อ32204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2
ส32201 กฎหมายน่ารู้
1.0 /40 ส32202 กฎหมายน่ารู้
ง30267 การจัดตกแต่งอาหาร 1
1.0/40 ง30268 การจัดตกแต่งอาหาร 2
ง30271 งานการโรงแรม
1.0/ 40 ง30272 งานบริหารจัดการ
ง30269 งานการประกอบอาหารไทย
2.0/80 ง30270 การประกอบอาหารนานาชาติ
ท32201 การพูด
0.5/20 ท32202 ประวัติวรรณคดี
7.5/300
รวม
14.0/560 รวม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
/20
- กิจกรรมแนะแนว
-กิจกรรมวิถีพุทธ
/20
-กิจกรมวิถีพุทธ
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
/20
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
(/10)
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
620
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

เวลาเรียน
(นก./ช.ม)
1.0 / 40
1.0 / 40
1.0 / 40
1.0 /40
0.5 / 20
0.5 / 20
0.5 / 20
1.0 /40
6.5/260
1.0 /40
1.0 /40
1.0 /40
1.0/40
1.0/ 40
2.0 /80
0.5/20
.....
14.0/560
/20
/20
/20
(/10)
620

โครงสร้างหลักสูตรมาตรฐานสากล โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2561
กลุ่มวิชาทรัพยากรมนุษย์เพื่ออาชีพ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
รายวิชา/กิจกรรม
(นก./ช.ม)
รายวิชาพื้นฐาน
รายวิชาพื้นฐาน
ท33101 ภาษาไทย
1.0 / 40 ท33102 ภาษาไทย
ค33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5
1.0 / 40 ค33102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6
ว33101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5
1.0 /40 ว33102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6
ส33101 สังคมศึกษา 5
1.0 /40 ส33102 สังคมศึกษา 6
ส33103 ประวัติศาสตร์
1.0 /40 ส33104 ประวัติศาสตร์
พ33101 สุขศึกษาและพละศึกษา
0.5 / 20 พ33102 สุขศึกษาและพละศึกษา
ศ33101 ศิลปะ
0.5 / 20 ศ33102 ศิลปะ
ง33101การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0.5 / 20 ง33102การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ33101ภาษาอังกฤษ 5
1.0 /40 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6
7.5/300
สาระเพิ่มเติม
สาระเพิ่มเติม
อ33203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด
1.0 /40 อ33204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด
วิชาชีพเทคนิคดอนเมือง
5.0/200 วิชาชีพเทคนิคดอนเมือง
6.0/240
รวม
13.5/540 รวม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
/20
- กิจกรรมแนะแนว
-กิจกรรมวิถีพุทธ
/20
-กิจกรรมวิถีพุทธ
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
/20
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
(/10)
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
600
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

เวลาเรียน
(นก./ช.ม)
1.0 / 40
1.0 / 40
1.0 / 40
1.0 /40
1.0 /40
0.5 / 20
0.5 / 20
0.5 / 20
1.0 /40
7.5/300
1.0 /40
5.0/200
6.0/240
14.0/540
/20
/20
/20
(/10)
600

โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ จิตอาสา มุ่งพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้มี
บุคลิกดี วจีงาม ความสามารถโดเด่น เป็นผู้นํา คุณธรรมเป็นเลิศ โดยพัฒนาวินัยนักเรียนตาม
แนวทางวิถีพุทธจิตอาสา ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ครูและบุคลากรทาง
การศึกษาของโรงเรียนจึงมีบทบาทในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งผลให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิผลทั้งด้านการสอน ด้านการปกครองชั้น ด้านคุณธรรมจริยธรรม จากการพัฒนาของครูผู้สอนส่งผล
ให้ครูได้เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นตามลําดับ โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) มีครูเชี่ยวชาญ ครูชํานาญการ
พิเศษ ครูชํานาญการ ครู ครูผู้ช่วย แต่ละระดับพร้อมที่จะพัฒนาเป็นไปตามขั้นตอน โรงเรียนมีกิจกรรม
ต่าง ๆ เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจให้กับคุณครูและบุคลากรทุกคนของโรงเรียน มีกิจพรรมเพชรอินทนิลเพื่อ
ประกาศเกียรติคุณคนดีสีกัน ทุกปีการศึกษาซึ่งประกอบไปด้วยรางวัล รองผู้บริหารดีเด่น ผู้ช่วยผู้อํานวยการ
ดีเด่น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ดีเด่น หัวหน้าระดับดีเด่น หัวหน้างานกลุ่มบริหารวิชาการดีเด่น หัวหน้า
งานกลุ่มบริหารงบประมาณดีเด่น หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานบุคคลดีเด่น หัวหน้างานกลุ่มบริหารทั่วไปดีเด่น
ครูที่ปรึกษาทุกระดับดีเด่นครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระดีเด่น ครูผู้อุทิศเวลาให้กับทางราชการปฏิบัติงาน ครูผู้ทํา
คุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน ครูผู้อุทิศตนในการปฏิบัติราชการด้านความมุ่งมั่น วิริยะ อุสาหะ

ส่วนที่ 5
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียน
และระดับชาติ (O-NET) 3 ปีย้อนหลัง
ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ส่วนที่ 5
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียน และระดับชาติ (O-NET) 3 ปีย้อนหลัง ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
1. ระดับโรงเรียน
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับโรงเรียน
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560
กลุ่มสาระการ
ระดับ
ภาคต้น
ภาค
ภาคต้น
ภาค
เรียนรู้
ปลาย
ปลาย
ม. ต้น
2.45
2.33
2.99
3.00
ภาษาไทย
ม. ปลาย
3.44
2.94
3.42
3.12
ม. ต้น
1.62
2.00
2.39
2.71
คณิตศาสตร์
ม. ปลาย
1.99
2.09
1.80
2.33
ม. ต้น
2.30
2.00
2.82
2.84
วิทยาศาสตร์
ม. ปลาย
2.01
3.43
2.38
2.33
ม. ต้น
2.20
2.50
2.56
2.90
สังคมศึกษา
ม. ปลาย
1.98
2.09
2.25
2.08
ม. ต้น
2.23
2.50
2.58
2.60
ภาษาต่างประเทศ
ม. ปลาย
2.30
2.54
2.56
2.56
ม. ต้น
3.32
3.00
3.46
3.32
ศิลปะ
ม. ปลาย
3.08
3.39
3.31
3.39
ม. ต้น
2.88
3.00
2.88
3.32
สุขศึกษาฯ
ม. ปลาย
2.88
3.01
2.88
3.27
ม. ต้น
2.72
3.00
2.72
3.09
การงานอาชีพฯ
ม. ปลาย
2.39
2.44
2.39
2.23

4
3.5
3
2.5
2
2559

1.5

2560

1
0.5
0

กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคต้น
ปีการศึกษา 2559-2560
จากสถิติปีการศึกษา 2559-2560 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นในรายวิชาภาษาไทย
วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ส่วนรายวิชาที่จะต้องหากิจกรรมเพิ่มผลสัมฤทธิ์และพัฒนาความสามารถของนักเรียน
ได้แก่ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ ภาต่างประเทศ สุขศึกษาและการงานอาชีพ

4
3.5
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคปลาย
ปีการศึกษา 2559-2560
จากสถิติปีการศึกษา 2559-2560 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทยสูงขึ้น ในรายวิชาอื่น
จะต้องดาเนินการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาต่างประเทศ เนื่องจาก
เป็นวิชาที่มีผลสัมฤทธิ์ลดลงอย่างต่อเนื่อง
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคต้น
ปีการศึกษา 2559-2560

จากสถิติปีการศึกษา 2559-2560นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาสตร์เท่านั้นที่สูงขึ้น
ส่วนรายวิชาอื่นๆผลสัมฤทธิ์ลดลงอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนจะต้องเร่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์โดยเฉพาะวิชาแผน
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เนื่องจากมีห้องเรียนวิทยาศาสตร์เข้มข้น SIMP
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคปลาย
ปีการศึกษา 2559-2560
จากสถิติปีการศึกษา 2559-2560นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย ศิลปะ และสุขศึกษาสูงขึ้น ส่วนรายวิชาอื่นๆผลสัมฤทธิ์ลดลง โรงเรียนจะต้องเร่งพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์โดยเฉพาะวิชา คณิตศาสตร์ เนื่องจากเป็นรายวิชาที่สาคัญแต่มีผลสัมฤทธิ์ลดลงจะส่งผลให้
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในภาพรวมลดลง

2.ระดับชาติ (O-NET)
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้ผลการทดสอบ O-Net
กลุ่มสาระการ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เรียนรู้
ร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนนผ่านขีดจํากัด
ร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนนผ่าน
ล่าง
ขีดจํากัดล่าง
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ภาษาไทย
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31.45
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30.98
31.50
สังคมศึกษา
45.58
50.72
38.29
34.49
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22.15
25.49
29.68
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้ผลการทดสอบ O-Net
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2558 – 2559
จากข้อมูลปีการศึกษา 2557 -2559 มี 3 วิชาที่คะแนนเพิ่มขึ้นทุกปีได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และ สังคมศึกษา แสดงให้เห็นศักยภาพการจัดการเรียนการสอน ในส่วนที่ควรพัฒนาเพิ่มเติมคือ วิชา
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้ผลการทดสอบ O-Net
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2559-2560
จากข้อมูลปีการศึกษา 2559-2560 มี 2 วิชาที่คะแนนเพิ่มขึ้นทุกปีได้แก่ ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ แสดงให้เห็นศักยภาพการจัดการเรียนการสอน ในส่วนที่ควรพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพิ่มเติม
อย่างยิ่งคือ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

ผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา
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ผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นักเรียนสามารถศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยรัฐบาลได้มากขึ้น ร้อยละ 10
ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีที่นักเรียนมีความพยายาม และมุมานะจนสามารถเข้าศึกษาต่อได้ อีกทั้งยังสามารถช่วยแบ่ง
เบาค่าใช้จ่ายพ่อแม่ซึ่งโดยมากอยู่ในฐานะปานกลางถึงยากจน ในปีการศึกษาต่อไปควรแนะแนวนักเรียนและเปิด
โอกาสให้รู้จักมหาวิทยาลัยรัฐชั้นนํามากขึ้น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจใจการเรียน

ส่วนที่6 ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
6.1 สภาพแวดล้อมโรงเรียน
สภาพสังคมบริเวณรอบโรงเรียนในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ มีส่วนทําให้
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนเปลี่ยนไปให้เหมาะสมตามสังคมชุมชน นอกจากนี้โรงเรียนได้พัฒนาทัศนียภาพ
โดยรอบอยู่เสมอเพื่อให้ทุกคนรู้สึกปลอดภัย อบอุ่น สบายที่ได้ใช้เวลาการเรียนและการทํางานในโรงเรียนสีกัน
(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนปรับปรุงห้องนาฏศิลป์ ห้องภูมิศาสตร์ เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน พัฒนาโรงอาหารเทียนศรัทธา และห้องอาหารครูอัญมณี@สีกัน เพื่อ
อํานวยความสะดวกให้กับทุกคน การศึกษา2562 โรงเรียนควรรักษาทัศนียภาพโดยรอบและปรับปรุง ซ่อม
เรือนไทยให้สมบูรณ์
6.2 บุคลากร
บุคลากรมีคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ ครูและบุคลากรสํานักงานมีการศึกษาขั้นต่ําในระดับปริญญา
ตรี จํานวนครูได้รับการจัดสรรอัตรากําลังอย่างต่อเนื่องทําให้มีครูเพียงพอและสอนตรงวิชาเอก ครูเลื่อน
วิทยฐานะชํานาญการทําผลงานตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 3 ท่านจากกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 2 ท่านและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิศาสตร์ 1 ท่าน ครูชํานาญการพิเศษมีจํานวนลดลงเนื่องจาก
การเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา2562 โรงเรียนต้องสนับสนุนครูที่ถึงวาระทําผลงานเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ
ตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ บุคลากรส่วนใหญ่เป็นครูผู้ช่วยซึ่งได้รับการพัฒนาอย่างเข้มตลอดปี
การศึกษา ในปีการศึกษา 2562 ควรกระตุ้นให้ครูพัฒนาความรู้ความสามารถโดยการอบรมในสาขาที่ตนเอง
สอนและสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโทเพื่อศึกษาหลักการรวมถึงวิทยาการใหม่ๆสําหรับนํามาใช้จัดการ
เรียนรู้ และพัฒนาองค์กรต่อไป
6.3 ผลงานและรางวัลดีเด่น
ในปีการศึกษา2561 นักเรียนโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมและภาษา
ได้รับรางวัลระดับภาคได้แก่ภาษาฝรั่งเศาส ในส่วนของคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครูสามารถสร้างแรงจูงใจ
ในการแสวงหาความรู้ให้นักเรียนเพิ่มเติมจนสามารถชนะการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชาติ ครูแนะ
แนวควรร่วมมือกับครูประจําวิชาในการสร้างความตระหนักถึงคุณค่าในตนเองของนักเรียนว่าสามารถพัฒนาได้
โดยเริ่มจากการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลาย ทดสอบความรู้อย่างสม่ําเสมอ จัดการแข่งขันด้านวิชาการและ
มอบรางวัลเพื่อให้นักเรียนภาคภูมิใจ
6.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ปีการศึกษา 2560 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นสามารถรักษามาตรฐานคะแนน
ที่เคยทําไว้ในปีการศึกษาที่ผ่านมาได้อย่างดี คะแนนเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน ครูจะต้องเอาใจใส่พัฒนานักเรียน
รายบุคคล จัดทําแผนการเรียนรายบุคคลหากพบว่านักเรียนมีปัญหาในการเรียนรู้ จัดกิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ให้นักเรียน ถ้าหากยังพบนักเรียนพัฒนาช้าให้ครูเปิดให้เรียนซ่อมเสริม สถานศึกษาควรสนับสนุนให้
ครูพัฒนาตนเองตามสาขาวิชา
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