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สารสนเทศประจำปีของสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2564
ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน

1. ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) เป็นโรงเรียนสหศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 567 ถนนสรงประภา แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
บนเนื้อที่ 8 ไร่ 3 งาน 94 ตารางวา เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2566-1456, 0-2566-2329
หมายเลขโทรสาร 0-2566-1455

Website : www.seekan.ac.th
เครื่องหมายประจำโรงเรียน
เสมาธรรมจักร หมายถึง
เปลวไฟ
หมายถึง
สีประจำโรงเรียน
เหลือง หมายถึง
ม่วง หมายถึง
ปรัชญาโรงเรียน
นตฺถิปญฺญา สมาอาภา
คติพจน์โรงเรียน
ศรัทธา วิริยะ ปัญญา
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แหล่งที่ทำให้เกิดสติปัญญา
ความรุ่งโรจน์แห่งสติปัญญา
ความเฉลียวฉลาด ว่องไว
ความเด็ดเดี่ยว กล้าหาญ อดทน
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาเป็นไม่มี

1

ภาพที่ 1 แผนที่โรงเรียน
1.2 ประวัติโรงเรียน
ในปี พ.ศ.2502 นายเทีย น วัฒ นานันท์ บริจาคที่ดิ นจำนวน 8 ไร่ 3 งาน 94 ตารางวา เพื่อ เริ่ ม
ดำเนินการสร้างโรงเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ในปี พ.ศ. 2507 โดยตั้งชื่อว่า โรงเรียนสีกัน (วัฒนา-นันท์อุปถัมภ์) เพื่อเป็นเกียรติกับวงศ์ตระกูล
ของนายเทียน วัฒนานันท์ ผู้บริจาคที่ดินสร้างโรงเรียน โรงเรียนเริ่มสร้างในปี พ.ศ.2508 ได้รับงบประมาณจาก
กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สร้างเป็นอาคารเรียนแบบ 004 จำนวน 1 หลัง 8 ห้องเรียน พร้อม
อุปกรณ์การเรียน และเปิดสอนในระดับประถมศึ กษาเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2508 มีครู 5 คน นักเรียน 117
คน นางไพรวัลย์ ชาญศึก เป็นครูใหญ่คนแรก
ปีการศึกษา 2520 ได้รับคำสั่งจากกรมสามัญศึกษาให้ยุบระดับชั้นประถมศึกษา ตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2518 ในปีการศึกษา 2523 โรงเรียนได้รับรางวัลดีเด่นมัธยมศึกษากรมสามัญ
ศึกษา ในปี 2538 โรงเรียนได้รับรางวัลดีเด่นมัธยมศึกษากรมสามัญศึกษาอีกครั้ง ผู้บริหารและครูร่วมพัฒนา
องค์กรอย่างต่อเนื่องในปี 2559 ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัล
โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ ScQA ต่อมาปีการศึกษา 2561 จากการดำเนินการสืบสานด้านปลูกฝัง
คุณธรรมผลการประเมินได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมระดับ 3 ดาว จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน นอกจากนี้ยังได้รางวัลด้านอนุรักษณ์พลังงาน Energy Mind award 2018 การประเมินมาตรฐานฯ
ระดับ 4 ดาว จากการไฟฟ้านครหลวง โรงเรียนพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันก้าวเข้าสู่ปีที่ 57 โดยการ
นำของดร.วีระชัย บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำดับที่ 18
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นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนมีผู้บริหาร ดังนี้
ลำดับที่ ชื่อ

นามสกุล

ดำรงตำแหน่ง

ปีการศึกษา

1

นางไพวรรณ

ชาญศึก

ครูใหญ่

2508 – 2513

2

นายประสิทธิ์

ธานี

ครูใหญ่

2513 – 2521

3

นางนิยพรรณ

ศรีสารคาม

อาจารย์ใหญ่

2522 – 2522

4

คุณหญิงพรรณี

กาญจนะวสิต

ผู้อำนวยการ

2523 – 2525

5

นายวิโรจน์

หุตะจูฑะ

ผู้อำนวยการ

2526 – 2529

6

นางอารี

ปิ่นบุญมา

ผู้อำนวยการ

2529 – 2535

7

นายสมรัก

แพทย์พันธุ์

ผู้อำนวยการ

2535 – 2539

8

นายประเสริฐ

อหิงสโก

ผู้อำนวยการ

2539 – 2540

9

นายวินัย

นุ่นพันธ์

ผู้อำนวยการ

2540 – 2542

10

นางพัลลภา

จันทรุจิรากร

ผู้อำนวยการ

2542 – 2546

11

นางปิยนันท์

ภิรมย์ไกรภักดิ์

ผู้อำนวยการ

2547 –2551

12

นายเลิศศิลป์

รัตนมุสิก

ผู้อำนวยการ

2551 – 2555

13

นายสุทธิพงษ์

โมราวรรณ

ผู้อำนวยการ

2555 - 2557

14

นายปัญญา

สุขะวณิชย์

ผู้อำนวยการ

2557 - 2559

15

ดร.สุรวุฒิ

ยัญญลักษณ์

ผู้อำนวยการ

2559 – 2562

16

นายนโรดม

นรินทร์รัมย์

ผู้อำนวยการ

2562 – 2563

17

นายไพฑูรย์

สีสังข์

ผู้อำนวยการ

2563- 2564

18

ดร.วีระชัย

บุญอยู่

ผู้อำนวยการ

2564 - ปัจจุบัน
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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 ความต้องการพื้นที่เพื่ออยู่อาศัย
และการประกอบการด้านพาณิชการมีมากขึ้น มีคอนโดมีเนียมมากขึ้น มีชุมชนเป็นหมู่บ้านจัดสรรเพิ่มขึ้น
เช่น หมู่บ้านปิ่นเจริญ 1-4 หมู่บ้านแหลมทอง หมู่บ้านศิริสุข หมู่บ้านบุญอนันต์ หมู่ บ้านสกาย เจ.ดับบลิว
แฮปปี ้ ค อนโด ดอนเมื อ งเดอะเทอมิ น อล กรี น เน่ ค อนโด ฯลฯ ตลอดทั ้ ง ชุ ม ชนที ่ เ ป็ น อาคารพาณิ ช ย์
จากการสำรวจข้อมูล พ.ศ.2564 โดยกองยุทธศาสตร์แร์ ละสารสนเทศที่อยู่อาศัย มีประชากรจำนวน 78493
หลังคาเรือน มีถนนสายสำคัญ เช่น ถนนสรงประภา ถนนวิภาวดีรังสิต มีเขตติดต่อได้แก่ เขตหลักสี่ แจ้งวัฒนะ
พหลโยธิน ลำลูกกา บางเขน ปากเกร็ด ปทุมธานี การเดินทางสะดวกทั้งเข้าในกรุงเทพมหานครและไป
ต่างจังหวัด โดยรถโดยสารประจำทาง รถไฟ ตลอดทัง้ เครื่องบิน และรถไฟฟ้าสายสีแดง
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มีสถานศึกษาในเขตดอนเมือง ดังนี้
โรงเรี ย นสั งกั ด กรุ ง เทพมหานครจำนวน 6 แห่ ง โรงเรี ย น เอกชน จำนวน 13 แห่ ง โรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา และโรงเรียนดอนเมื อง (ทหารอากาศบำรุง) และสำนักงานอาชีวศึกษา จำนวน
1 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง จำนวนวัดในพุทธศาสนา จำนวน 6 วัด
ศาสนาที่ผู้ปกครองนับถือส่วนมากเป็นศาสนาพุทธ มีวัดในแหล่งชุมชนดอนเมืองเป็ นจำนวนมาก
เช่น วัดดอนเมืองพระอารามหลวง วัดเวฬุวนาราม วั ดสีกัน(พุทธสยาม) วัดเทพนิมิตต์ วัดคลองบ้านใหม่
(สันติบุญมาราม) วัดพรหมรังษี วัดสายอำพันธ์เอมสาร และมีโบสถ์ของศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก
ได้แก่ วัดมารีสวรรค์ ตั้งอยู่ในโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
2. ข้อมูลผู้บริหาร
1) ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวีระชัย บุญอยู่
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก
2) รองผู้อำนวยการโรงเรียน 4 คน
2.1 นางกุลวดี วิมะลิน
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
รับผิดชอบกลุ่มบริหารงบประมาณ
2.2 นายสุทธิศักดิ์ นันทวิทย์
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานบุคคล
2.3 นางสาวอรอนงค์ นครเขต
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
รับผิดชอบกลุ่มบริหารวิชาการ
2.4 นายอนุพงษ์ สุวรรณโชติ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
รับผิดชอบกลุ่มบริหารทั่วไป
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แผนภูมิบริหำรโรงเรียนสี กนั (วัฒนำนันท์ อุปถัมภ์ )
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสีกัน(วัฒนำนันท์ อุปถัมภ์)
สมำคมผู้ปกครองและครูฯ

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน

มูลนิธโิ รงเรียนสี กันฯ

คณะกรรมกำรเครื อข่ ำยผู้ปกครอง

สมำคมศิษย์ เก่ำโรงเรียนสี กันฯ

มูลนิธิโรงเรียนสี กัน(วัฒนำนันท์ อุปถัมภ์ ) ฮั่วกี่เปเปอร์ อนุสรณ์

ชมรมครูอำวุโสโรงเรียนสี กันฯ

กลุ่มบริหำรวิชำกำร
กลุ่มงำนพัฒนำหลักสู ตรและ
งำนบริหำรกลุ่มสำระฯ
- งานสานักงานกลุ่มบริ หาร
วิชาการ
- งานบริ หารกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
- งานพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
- งานนิเทศการจัดการเรี ยน
การสอน
- งานห้องสมุดและพัฒนาแหล่ง
เรี ยนรู้
- งานแนะแนวการศึกษา
- งานประสาน ส่งเสริ มและ
สนับสนุนงานวิชาการแก่
ครอบครัว ชุมชน
- งานรับนักเรี ยน
- งานพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
- โครงการห้องเรี ยนพิเศษ
- โครงการลดเวลาเรี ยนเพิม่ เวลารู้
- โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
- งานอื่นๆตามที่มอบหมาย
กลุ่มงำนวัดผล ประเมินผล และ
เทียบโอนผลกำรเรียนรู้
- งานวัดผลและประเมินผล
- งานทะเบียนนักเรี ยน
- งานเครื อข่ายข้อมูลสารสนเทศ
- งานเทียบโอนฯ
- โครงการจัดการศึกษาระบบทวิ
ภาคี
- งานสมาคมผู
ป้ กครองและครู
สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
โรงเรี ยนสีกนั (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
- งานอื่นๆตามที่มอบหมาย

กลุ่มบริหำรงบประมำณ
กลุ่มงำนนโยบำยและแผน
- งานสานักงานกลุ่มบริ หาร
งบประมาณ
- งานแผนงาน/กรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- งานสารสนเทศ
- งานควบคุมภายใน
- มูลนิธิฮวั่ กี่เปเปอร์อนุสรณ์
- มูลนิธิสีกนั ฯ
- งานอื่นๆตามที่มอบหมาย

กลุ่มงำนกำรเงินและบัญชี
- งานการเงิน
- งานบัญชีและระดมทรัพยากร
- งานตรวจสอบภายใน
- งานพัสดุและสินทรัพย์
- โครงการธนาคารโรงเรี ยน
- งานอื่นๆตามที่มอบหมาย

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล

กลุ่มบริหำรทั่วไป

กลุ่มงำนบุคคล

กลุ่มงำนสำรบรรณ
และบริกำร

- งานสานักงานกลุ่มบริ หารงาน
บุคคล
- งานวางแผนอัตรากาลังและ
การกาหนดตาแหน่ง
- งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง
- งานทะเบียนประวัติ และ
บาเหน็จความชอบ
- งานวินยั และรักษาวินยั ครู /
บุคลากร
- งานพัฒนาครู /บุคลากรและ
เสริ มสร้างประสิทธิภาพ
การปฏิบตั ิราชการ
- งานอื่นๆตามที่มอบหมาย

กลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน
- งานส่งเสริ มกิจกรรม
นักเรี ยน
- งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยน
- ส่งเสริ มคุณธรรณ
จริ ยธรรมนักเรี ยน
- งานส่งเสริ ม
ประชาธิปไตยนักเรี ยน
- งานระดับชั้น
- งานคณะนักเรี ยน
- งานป้องกันและแก้ไข
สิ่ งเสพติด เอดส์ และ
อบายมุข
- งานวินยั และความ
ประพฤตินกั เรี ยน

- สมาคมศิษย์เก่าฯ

- สานักผูอ้ านวยการ
- งานสานักงานกลุ่ม
บริ หารงานทัว่ ไป
- งานสารบรรณ
- งานสัมพันธ์ชุมชน
- งานอนามัยโรงเรี ยน
- งานโภชนาการ
- งานสวัสดิการโรงเรี ยน
- งานยานพาหนะและบริ การ
สาธารณะ
- ชมรมครู อาวุโสโรงเรี ยนสี
กันฯ
- งานอื่นๆตามที่มอบหมาย

กลุ่มงำนอำคำรสถำนที่
และสิ่งแวดล้อม
- งานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม
- งานลูกจ้างและลูกจ้าง
ชัว่ คราว
- งานพัฒนาสิ่ งแวดล้อมและ
อนุรักษ์พลังงาน
- โครงการอนุรักษ์พลังงาน
- งานพัฒนาเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์
- งานโสตทัศนูปกรณ์
- งานประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร
- งานอื่นๆตามที่มอบหมาย
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3. รายนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. นางนงลักษณ์ จันทร์แสนโรจน์
2. ผศ.ดร.สุดารัตน์ สารสว่าง
3. ว่าที่ร.ต.จรูญ ชัยยะ
4. นางอมรรัตน์ จามรพิพัฒน์
5. นางพัธนา
เพ็ญภาคกุล
6. ผศ.ดร.จันทรัศมิ์ ภูติอริยวัฒน์
7. นายวราวุฒิ
เปล่งปลั่ง
8. นางปฐมาภรณ์ จิรพนธ์โชติการ
9. นางสาวนิศารัตน์ เผ่ากันทรากร
10. พ.อ.อ.เฉลิม หันกระสัน
11. นางฐาริธกา จันทวรรณ
12. นายสหชาติ ตะโกอยู่
13. พระมหาสมพงษ์
14. พระครูโพธิสุตาทร ดร.
15. ดร.วีระชัย
บุญอยู่

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการผู้แทนครู
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
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
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2564
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ห้องปฏิบัติการทางศิลปะ
ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการทางด้านการงานอาชีพ
โรงยิม
ห้องไฮเทค
ห้องสมุด
ห้องพยาบาล

รวม 2 ห้อง
รวม 3 ห้อง
รวม 6 ห้อง
รวม 2 ห้อง
รวม 5 ห้อง
รวม 1 ห้อง
รวม 1 ห้อง

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

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

- อื่นๆ
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ประวัติการก่อสร้างอาคารในโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
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

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 ห้องงานไฟฟ้า
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 / จัดทำป้ายชื่อโรงเรียนโลหะติดอาคาร3และ4
- ปรับปรุงย้ายห้องยาม / ประชาสัมพันธ์ และห้องพักนักการภารโรง
- รับงบประมาณปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 1 จำนวน 5 ห้อง 36 ที่
- ปรับปรุงห้องสุขศึกษาเป็นห้องศูนย์กีฬาออกกำลังกาย ใต้ถุนอาคาร 2 และร้านค้า
สวัสดิการโรงเรียน

ปีการศึกษา 2561

- ห้องอาหารครู ห้องอัญมณีสีกันฯ
- โรงอาหารนักเรียน Canteen
- ปรับปรุงห้องภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
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- ปรับปรุงห้องนาฏศิลป์ ศิลปอนันต์ ติดตั้งแอร์
- ปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย ห้อง 631
ปีการศึกษา 2562

- ปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ห้องนาฏศิลป์ห้อง 631
- ปรับปรุงลานปิยมิตรรวมใจ
- ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบโรงเรียน

ปีการศึกษา 2563

- ปรับปรุงเรือนไทยหลวงตาแคล้ว
- ปรับปรุงห้องดนตรี
- ปรับปรุงห้องทัศนศิลป์
- ปรับปรุงห้องเชิดชูเกียรติ
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- ปรับปรุงลานปิยมิตรรวมใจ
- ปรับปรุงอนุสาวรีย์ปู่เทียน
- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคาร 1
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5.ข้อมูลทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้
สถานที่ราชการและรัฐวิสาหกิจ
สนามบินดอนเมือง อนุสรณ์สถานฐานทัพทหารอากาศ กงสุล โทรคมนาคม ทีโอที
ศูนย์การค้าและองค์กรธุรกิจเอกชน
ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต เซียร์รังสิต ไอทีสแคว เมืองทองธานี ตลาดบุญอนันต์ โรงแรมอามารี
โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ห้างอเวนิว
ศาสนสถาน
วั ดดอนเมื อ ง วั ดพุ ทธสยาม วั ดหลั กสี ่ วั ดเทพนิ ม ิ ต ต์ วั ดเวฬุ ว นาราม (วั ด ไผ่ เขี ยว)
วัดพรหมรังษี และมีโบสถ์ของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
ธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารออมสิน ธนาคารทหารไทย ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารไทยพานิชย์ และสถานธนานุบาล
ห้องสมุด
ห้องสมุดวัดพรหมรังษี ห้องสมุดสวนรมณีย์
สรุปโดยรวม
สิ่งแวดล้อมภายนอก
โรงเรี ย นสี ก ั น (วั ฒ นานั น ท์ อ ุ ป ถั ม ภ์ ) ตั ้ ง อยู ่ ใ นเขตชุ ม ชน แขวงดอนเมื อ ง เขตดอนเมื อ ง
เขตดอนเมืองมีพื้นที่มากเป็นอันดับที่ 11 ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีพื้นที่เดิมส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม
จึงได้ชื่อว่าทุ่งสีกัน อาชีพดั้งเดิมของประชากรทำการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ชุมชนดั้งเดิมคือชุมชนตลาดกลาง
ชุมชนตลาดฝั่งโขง ชุมชนม่วงมณีและชุมชนอยู่เลียบคลองนายกิม ต่อมามีท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพตั้งอยู่
ในเขตดอนเมื อง ความต้องการพื้นที่ เพื่ อ สร้ างที่ อยู่ อาศัยและการประกอบการด้ านการพาณิช ย์ ม ีม ากขึ้ น
จึงมีชุมชนเป็นหมู่บ ้านจัดสรรเพิ่มขึ้น เช่น หมู่บ้านปิ่นเจริญ 1 – 4 หมู่บ้านแหลมทอง หมู่บ้า นศิริสุ ข
หมู่บ้านบุญอนันต์ ฯลฯ ตลอดทั้งชุมชนที่เป็นอาคารพาณิชย์
การสำรวจปี พ.ศ.2564 พบว่า มีประชากร รวมทั้งหมด 169,259 คน มีจำนวนบ้าน 75,954 หลังคา
เรือน มีถนนสายสำคัญ เช่น ถนนสรงประภา ถนนวิภาวดีรังสิต มีเขตติดต่อได้แก่ เขตหลักสี่แจ้งวัฒนะ
พหลโยธิน ลำลูกกา บางเขน ปากเกร็ด ปทุมธานี การเดินทางสะดวกทั้งเข้าในกรุงเทพมหานครและไป
ต่างจังหวัด สามารถเดินทางได้โดยรถโดยสารประจำทาง รถไฟ เครื่องบิน ปัจจุบันท่าอากาศยานหรือสนามบิน
ดอนเมืองเปิดทำการทั้งอาคารผู้โดยสารภายในประเทศและต่างประเทศทำให้สภาพเศรษฐกิจดีขึ้น มี อาคาร
พาณิชย์ ห้าง และคอนโดมิเนียมมากขึ้น ในปี 2564 รถไฟฟ้ามหานครเปิดใช้บริการ สามารถเดินทางจากสถานี
รถไฟฟ้ า ถึ ง โรงเรี ย น 5 นาที มี ศ ู น ย์ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข 1 แห่ ง คื อ ศู น ย์ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข
60 รสสุคนธ์ มโนชญากร ตั้งอยู่ เลขที่ 60 หมู่ 4 ถนนสรงประภา แขวงดอนเมือง มี บุคลากร 23 คน และ
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ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขาอีก 2 แห่ง คือ ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขาวัดดอนเมืองมีบุคลากร 2 คนและ
ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขาสีกัน ตั้งอยู่หมู่บ้าน กรป.กลาง ถนนเลียบคูนายกิมมีบุคลากร 2 คน
อาชีพหลักของผู้ปกครองส่วนมากมีอาชีพรับจ้างทั่วไป ค้าขาย พนักงานบริษัท มีนักเรียนเป็นบุตร
ข้าราชการทหารมากกว่าข้าราชการอื่น เนื่องจากดอนเมืองมีฐานทัพอากาศและกองทัพบกตั้งอยู่ ศาสนาที่
ผู้ปกครองนับถือส่วนมากเป็นศาสนาพุทธ มีวัดในแหล่งชุมชนดอนเมืองเป็นจำนวนมาก เช่น วัดดอนเมือง
วัดเวฬุวนาราม วัดสีกัน (พุทธสยาม) วัดเทพนิมิตร วัดพรหมรั งษี วัดสันติวนารามและมีโบสถ์ของศาสนา
คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
การบริหารจัดการในโรงเรียน
โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) มีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่มี
ชื่อเสียงเป็นที่นิยมของชุมชน สร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ทันสมัย ครบพร้อมสำหรับการจัดการเรียนรู้ โดยการ
บริหารสถานศึกษาภายใต้การจัดโครงสร้างการบริหารกระจายงาน และมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานจาก
คณะผู้บริหารสู่หัวหน้างาน หัวหน้าโครงการ หัวหน้ากลุ่มสาระฯและประธานนักเรียนเพื่อ การขับเคลื่อน
นโยบายจากหน่วยเหนือ และการบริหารจัด การตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนตามหลัก PDCA เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาองค์กร
และร่วมยินดีในความสำเร็จ
การบริหารงานภายในโรงเรียนมี ผู้บริหารมีการประชุมวางแผนการทำงานกับกลุ่มบริหารทั้ง 4 ฝ่าย
การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำทุกเดือน นอกจากนี้กิจการในโรงเรียนผ่านมติ การประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งมีการจัดประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ1ครั้ง ด้านกิจการนักเรียนมี
การประชุมกับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสีกัน
(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ในส่วนงานด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ให้นักเรียนลงสมัครพรรคเพื่อเลือกประธาน
คณะกรรมการนักเรียนและสนับสนุนสภานักเรียน รวมถึงการร่วมมือกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยจัด
เยี่ยมบ้าน มอบทุนการศึกษานักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ ประชุมพบผู้ปกครอง (Classroom Meeting)
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้เหมาะกับผู้เรียน มีการส่งต่อนักเรียนให้ครูแนะแนว
พัฒนาพฤติกรรมเพือ่ ให้นักเรียนเป็นคนดี มีความสุข พัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ
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ส่ วนที่ ๒
สภำพกำรบริหำรและ
กำรจัดโครงกำรบริหำร
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ส่วนที่ 2
วิสัยทัศน์
โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมและความรู้ สู่มาตรฐานสากลบน
พื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธ และมีจิตสาธารณะ
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สู่มาตรฐานสากล
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสื่อสารอย่างน้อยสองภาษา ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
4. พัฒนาผู้เรียนให้ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานความเป็นไทย
5. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
6. พัฒนากระบวนบริหารและการจัดการด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ระดับองค์กร
1. ผู้เรียนเป็นคนดี มีความสุข ตามแนววิถีพุทธ และมีจิตสาธารณะ
2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมีความสามารถเทียบเคียงมาตรฐานสากล
3. ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารอย่างน้อยสองภาษา และผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
4. ผู้เรียนสามารถดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานความเป็นไทย
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะสูงขึ้น มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
6. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน
กลยุทธ์
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีความสามารถเทียบเคียง
มาตรฐานสากล
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และตระหนักในคุณค่าตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานความเป็นไทย
3. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
4. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะและความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มี
วัฒนธรรม
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การทำงานที่มุ่งเน้นคุณภาพและความเป็นเลิศจากข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ด้านผลการจัดการศึกษา
ที่เสนอแนะว่า ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ สุขศึกษาและพลศึกษา รวมทั้งภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
โดยสถานศึกษาและคระครูร่วมกันวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดกลุ่มผู้เรียนตามสภาพปัญหา ดำเนินการ
สอนซ่อมเสริมอย่างเป็นระบบ ทำการทดสอบเป็นระยะเพื่อให้ทราบถึงพัฒนาการของผู้เรียนรายบุคคล หรือ
ร่วมกันวิเคราะห์ข้อสอบ นำมาตรฐานการเรียนรู้จากรายงานผลการสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติมาวิเคราะห์ ออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะกับผู้เรียน วัดและประเมินผลผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ สร้างระบบนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอน
นำกระบวนการวิจัยมาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) จึงได้
กำหนดเป้าหมายที่สำคัญในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ผลการสอบระดับชาติของทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งปีการศึกษา2563 สามารถทำได้และต้องทำให้สูงเทียบเท่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
ดังนั้นโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565
ภายใต้ กลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ จำนวน 8 โครงการ และจัดสรรเงินงบประมาณ เป็นจำนวนเงินประมาณ
26,522,595 บาท (ยี่สิบหกล้านห้าแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) โดยแยกตามประเภทเงิน
ดังนี้
1. เงินอุดหนุนรายหัว เป็นจำนวนเงินประมาณ 7,068,950 บาท (เจ็ดล้านหกหมื่นแปดพันเก้า
ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
2. เงินบำรุงการศึกษา เป็นจำนวนเงินประมาณ 10,296,250 บาท (สิบล้านสองแสนเก้าหมื่นหก
พันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
3. เงินสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นจำนวนเงินประมาณ 1,738,790 บาท
(หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
4. เงินอื่น ๆ เช่น เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณต่าง ๆ เป็นจำนวนเงินประมาณ 7,418,605 บาท
(เจ็ดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยห้าบาทถ้วน)

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2564
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ตารางที่ 1 แสดงกลยุทธ์และโครงการหลักของโรงเรียน
กลยุทธ์
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานและมีความสามารถ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล

โครงการ
1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพทางวิชาการสู่
มาตรฐานสากล
2. ส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
3. ส่งเสริมพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21สู่การ
ประกอบอาชีพ

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ และตระหนักในคุณค่าตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานความ
เป็นไทย

4. ความรู้คู่คุณธรรมตามแนววิถีพุทธจิตอาสาสู่คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และค่านิยมไทย
5. ส่งเสริมภูมิปัญญาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
6. สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

3. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการแบบมี
ส่วนร่วม โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
4. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้มีสมรรถนะและความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ
มีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้น
คุณภาพและความเป็นเลิศ

7. ส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2564
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ตารางที่ 2 แสดงการจัดสรรเงินปีงบประมาณ 2565 แยกตามกลยุทธ์และโครงการ
บำรุงการศึกษา
อุดหนุน
สนับสนุน
งบคงเหลือ
รวม
รายหัว
กิจกรรมฯ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขัน้ พื้นฐานและมีความสามารถเทียบเคียงมาตรฐานสากล
1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพทาง
118,385
3,288,660
35,000
236,375
3,678,420
วิชาการสู่มาตรฐานสากล
2. ส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
314,100
12,000
3,500
30,000
359,600
เรียนของนักเรียน
3. ส่งเสริมพัฒนาทักษะผู้เรียนใน
228,500
68,000
172,800
85,000
554,300
ศตวรรษที่ 21 สู่การประกอบอาชีพ
รวม กลยุทธ์ที่ 1
660,985
3,368,660
211,300
351,375
4,592,320
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และตระหนักในคุณค่าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บน
พื้นฐานความเป็นไทย
4. ความรู้คู่คณ
ุ ธรรมตามแนววิถีพุทธจิต
614,800
59,600
1,353,400
129,600
2,157,400
อาสาสู่คณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์และ
ค่านิยมไทย
5. ส่งเสริมภูมิปญ
ั ญาตามหลักปรัชญา
73,000
7,000
80,000
ของเศรษฐกิจพอเพียง
6. สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่
66,200
66,200
ยั่งยืน
รวม กลยุทธ์ที่ 2
754,000
59,600
1,353,400
136,600
2,303,600
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
7. ส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัด
5,646,065
6,867,990
174,090
6,334,330
19,022,475
การศึกษาแบบมีส่วนร่วม
รวม กลยุทธ์ที่ 3
5,646,065
6,867,990
174,090
6,334,330
19,022,475
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะและความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพมีวัฒนธรรมการทำงานที่
มุ่งเน้นคุณภาพและความเป็นเลิศ
8. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากร
7,900
596,300
604,200
ทางการศึกษาสู่ความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ
รวม กลยุทธ์ที่ 4
7,900
596,300
604,200
รวมทั้งสิ้น
7,068,950
10,296,250
1,738,790
7,418,605
26,522,595
กลยุทธ์/โครงการ
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กราฟแสดงการจัดสรรเงินปีงบประมาณ 2565 แยกตามกลยุทธ์

2%
17%

9%

72%

กลยุทธ์ที่ 1
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กลยุทธ์ที่ 2

กลยุทธ์ที่ 3

กลยุทธ์ที่ 4
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ตารางที่ 3 แสดงการจัดสรรงบประมาณโดยแยกตามลักษณะการใช้งบประมาณ
อุดหนุน
รายหัว

รายจ่าย

บำรุง
การศึกษา

สนับสนุน
กิจกรรมฯ

รายจ่ายประจำ
2,998,000
- ค่าสาธารณูปโภค
- 4,464,880
- ครูอัตราจ้าง/ลูกจ้าง
ชั่วคราว
- 2,104,000
- ครูต่างประเทศ
วิชาการ/พัฒนาคุณภาพการศึกษา
118,385 1,184,660
35,000
- โครงการที่ 1
314,100
12,000
3,500
- โครงการที่ 2
228,500
68,000 172,800
- โครงการที่ 3
614,800
59,600 1,353,400
- โครงการที่ 4
73,000
- โครงการที่ 5
66,200
- โครงการที่ 6
2,240,970 2,403,110 174,090
- โครงการที่ 7
7,900
- โครงการที่ 8
สำรองจ่าย
407,095
รวม
7,068,950 10,296,250 1,738,790

งบคงเหลือ

รวม
-

2,998,000
4,464,880

-

2,104,000

236,375 1,574,420
30,000
359,600
85,000
554,300
129,600 2,157,400
7,000
80,000
66,200
6,334,330 11,152,500
596,300
604,200
7,418,605 26,522,595

กราฟแสดงการจัดสรรงบประมาณโดยแยกตามลักษณะการใช้งบประมาณ
2%

36%

62%

รายจ่ายประจา
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2564
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สารองจ่าย
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ตารางที่ 4 แสดงการจัดสรรงบอุดหนุนรายหัว
รายจ่าย
รายจ่ายประจำ
- ค่าสาธารณูปโภค
สำรองจ่าย
วิชาการ/พัฒนาคุณภาพการศึกษา
- กลุ่มบริหารวิชาการ
- กลุ่มบริหารงานบุคคล
- กลุ่มบริหารทั่วไป
- กลุ่มบริหารงบประมาณ
รวม

อุดหนุนรายหัว
2,998,000

คิดเป็นร้อยละ
42.41

407,095
16,548,620

5.76
51.83

7,068,950

100

กราฟแสดงการจัดสรรงบอุดหนุนรายหัว
6%
42%
52%

รายจ่ายประจา
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ตารางที่ 5 แสดงการใช้งบอุดหนุนและอุดหนุนคงเหลือจำแนกตามประเภทงบ
งบประมาณ
ค่าสาธารณูปโภค
สำรองจ่าย
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงบประมาณ
รวม

งบบุคลากร

งบดำเนินงาน
2,998,000
407,095
2,199,855
732,000
549,000
183,000
7,068,950

-

งบลงทุน
-

รวม
2,998,000
407,095
2,199,855
732,000
549,000
183,000
7,068,950

กราฟแสดงการใช้งบอุดหนุนและอุดหนุนคงเหลือจาแนกตามประเภทงบ

10%

8%

3%
42%

31%
6%

ค่าสาธารณูปโภค

สารองจ่าย

กลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารทั่วไป

กลุ่มบริหารงบประมาณ
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ตารางที่ 6 แสดงการจัดสรรงบประมาณโดยแยกตามประเภทของเงิน
ประเภทของเงิน
งบอุดหนุนรายหัว
งบรายได้สถานศึกษา
งบสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ
เงินอื่น ๆ
รวม

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

คิดเป็นร้อยละ
26.65
38.82
6.56
27.97
100.00

แสดงการจัดสรรงบประมาณโดยแยกตามประเภทของเงิน

27%

28%
6%
39%
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งบอุดหนุนรายหัว

งบรายได้สถานศึกษา

งบสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ

เงินอื่น ๆ
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ตารางที่ 7 แสดงการจัดสรรงบประจำปีงบประมาณ 2565 แยกตามหน่วยงานและรายจ่ายประจำ
เงินสนับสนุน
อุดหนุน
คิดเป็น
รายได้
อื่น ๆ
รวม
รายหัว
ร้อยละ
กิจกรรมฯ
871,700 4,854,475 12,854,690 48.47
1. กลุ่มบริหารวิชาการ 2,199,855 4,928,660
783,000 585,400 6,684,480 25.20
2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 732,000 4,584,080
3. กลุ่มบริหารทั่วไป
549,000
783,510
84,090 1,833,730 3,250,330 12.25
4. กลุ่มบริหาร
183,000
- 145,000
328,000
1.24
งบประมาณ
5.รายจ่ายประจำ
2,998,000
- 2,998,000 11.30
(สาธารณูปโภค)
6.พัฒนาสถานศึกษา
407,095
407,095
1.53
(สำรองจ่าย)
7,068,950 10,296,250 1,738,790 7,418,605 26,522,595
100
รวม
หน่วยงาน

กราฟแสดงการจัดสรรเงินปีงบประมาณ 2565 แยกตามหน่วยงานและรายจ่ายประจา

12%

2%
1% 11%
49%

25%

1. กลุ่มบริหารวิชาการ

2. กลุ่มบริหารงานบุคคล

3. กลุ่มบริหารทั่วไป

4. กลุ่มบริหารงบประมาณ

5.รายจ่ายประจา (สาธารณูปโภค)

6.พัฒนาสถานศึกษา (สารองจ่าย)
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ส่วนที่ 3
เกียรติประวัติโรงเรียน
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ส่วนที่ 3
เกียรติประวัติโรงเรียน
ประวัติผลงานดีเด่น
ปีการศึกษา 2533
- รางวัลห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนกลางดีเด่นของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ท่านผู้อำนวยการได้เข้ารับ
พระราชทานโล่รางวัล เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2533 ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ
- รางวันห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ดีเด่นของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
- นางฟองจันทร์ สุขยิ่ง หัวหน้าหมวดวิชาภาษาไทย ได้ทำหน้าที่พัฒนาการเรียนการสอนและโครงการ
ของหมวดวิชาภาษาไทยประสบผลสำเร็จดีเยี่ยม และมีผลงานสื่อการสอนจำนวนมาก จึงได้รับ
คัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมศิลปากรเป็นผู้ดำเนินงานให้เป็นครูภาษาไทยดีเด่นระดับ
มัธยมศึกษาของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2533
ปีการศึกษา 2538 โรงเรียนดีเด่นมัธยมศึกษากรมสามัญศึกษา
ปีการศึกษา 2541 โรงเรียนที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมดีเด่นด้านปิโตเลียมแห่งประเทศไทย
ปีการศึกษา 2542 วงโยธวาทิต ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากกรมสามัญศึกษา และเหรียญ
ทองแดงจากสยามกลการยามาฮ่า
ปีการศึกษา 2543 ได้รับเลือกเป็นตัวอย่างที่ดีในการอนุรักษ์พลังงานของชาติจากกรมพัฒนา
และส่งเสริมพลังงาน กรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิ่งแวดล้อม
ปีการศึกษา 2544 ได้รับการแต่งตั้งจากสภาวัฒนธรรมเขตดอนเมือง ให้เป็นศูนย์วัฒนธรรม
โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
ปีการศึกษา 2545 นางสาวอทิตยา ดาราเรือง ได้รับรางวัลพระราชทานรางวัล นักเรียนรางวัล
พระราชทาน
ปีการศึกษา 2546 รางวัลธนาคารดีเด่น จากธนาคารออมสิน
ปีการศึกษา 2547 เริ่มโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน “ขยับ
กาย สบายชีวี วิถีพุทธ ”
ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานรอบ2 จากสมศ.
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ปีการศึกษา 2549 การดำเนินการ โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ได้รับคัดเลือกเป็นสุดยอด
ต้นแบบกิจกรรม (Best Practice) ประจำปีการศึกษา 2549 จากกระทรวงศึกษาธิการ
ปีการศึกษา 2551
- สอบประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้และทักษะภาษาฝรั่งเศสตามมาตรฐานยุโรป นางสาวสมาพร
พงศ์รักษ์ ได้คะแนนเป็นลำดับที่ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ได้ลำดับที่ 5
ของประเทศ ได้รับเกียรติบัตร Diplomed etude en francaise (DELE A2) จากปารีส ฝรั่งเศส
- ได้รับรางวัลโล่มาตรฐานการศึกษาดีเด่น ด้านพลังงาน ตามโครงการคืนโลกสดใส ลดใช้พลังงาน
ประจำปี 2551 ENERGY MIND AWARD จากการไฟฟ้านครหลวง วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551
ปีการศึกษา 2552
- ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการอ่านร้อยแก้วชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
- ได้รับรางวัลเหรียญทอง การจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากงานศิลปหัตกรรม
นักเรียนครั้งที่ 59
- ได้รับเลือกจาก สพฐ.ให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธจิตอาสารุ่นที่ 1
- ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนมาตรฐานสากลของ สพฐ.
ปีการศึกษา 2553
- ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของธนาคารนคร
หลวงไทย ในการอ่านร้อยแก้ว ระดับมัธยมศึกษา ระดับประเทศ
- ได้รับโล่ประทานโครงการเครือข่ายแกนนำจิตอาสาป้องกันเอดส์เฉลิมพระเกียรติจากพระบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
- ได้รับโล่รางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประการเพชร) ของศูนย์เยาวชนกรุงเทพ (ไทย – ญี่ปุ่น)
- ได้รับถ้วยพระราชทานรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดดนตรีสากลชิงถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Rangsit Competition ของสหวิทยาเขตวิภาวดี
ปีการศึกษา 2554 ได้รับรางวัลชนะเลิศดนตรียอดเยี่ยมของมหาวิทยาลัยรังสิต
ปีการศึกษา 2555 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารีเป็นรางวัลเหรียญทองแดงรางวัลที่ 2 ด้านการแข่งขันวาดภาพตามคำบอก (ภาษาฝรั่งเศส)
จาก สมาคมครูสอนภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย
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ปีการศึกษา 2556
- ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลาง/ภาค
ตะวันตก ครั้งที่63 (การทำแกงมัสมั่น ระดับม.ต้น, การทำบายสีสู่ขวัญ ระดับม.ปลาย, การขับขาน
ประสานเสียง ม.ปลาย และการขับร้องเพลงไทยสากลหญิง ระดับม.ต้น ) ของสำนักงานกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดให้มีการประกวดคำขวัญ เนื่องในงานมหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2556 โดยแบ่งเป็นประเภทนักเรียน และประชาชน
ทั่วไป ร่วมคิดและเขียนคำขวัญ ในหัวข้อ "กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" รางวัลประเภท
นักเรียนได้แก่ นายตรีวิทย์ ปัทมารุณ ม.5/6
ปีการศึกษา 2557
- ครูพรทิพย์ โตมอญ ได้รับยกย่องเป็นครูสอนภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557 ตามมาตรฐาน
ของจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างยิ่ง
- นางสาววิชชา พูลมี ม.6/4 ชนะเลิศการเขียนบรรยายภาพเป็นภาษาฝรั่งเศส รับพระราชทานรางวัล
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ได้รับรางวัลเหรียญทอง ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ระดับชั้น
ม.4-ม.6 , การแข่งขันแกะสลักผลไม้ ระดับชั้นม.4-ม.6 และการแข่งขันประกวดขับขานประสานเสียง
ระดับชั้นม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558
- ตัวแทนภาคกลาง เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เวที
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ (ระดับประเทศ) ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
- ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ประจำปี
การศึกษา 2558 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้นม.1-ม.3, การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้
ระดับชั้นม.4-ม.6 , การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ระดับชั้นม.1-ม.6 และการแข่งขัน
ประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้นม.4-ม.6
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ปีการศึกษา 2559
- รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัลโรงเรียนมาตรฐานสากล
ระดับ ScQA
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน TNI Origam Camp ครั้งที่ 1ในหัวข้อท่องเที่ยววิถีไทย
- รางวัลชนะเลิศ การจัดทำวีดิทัศน์ หัวข้อ “ประชารัฐร่วมใจ กองทัพอากาศปลอดภัยยาเสพติด” เฉลิม
พระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์
- รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพ มหกรรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภาคกลาง
- ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปี
การศึกษา 2559 การแข่งขันการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้นม.1-ม.3, จัดสวนถาดแบบชื้น
ระดับชั้นม.1-ม.3, การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ระดับชั้นม.4-ม.6 , และการแข่งขันประกวดขับขาน
ประสานเสียง ระดับชั้นม.4-ม.6
ปีการศึกษา 2560
- รางวัลเหรียญทองการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ,รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันละครสั้น
ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 , รางวัลเหรียญทองการแข่งขันประกวดขับขาน ประสานเสียง,รางวัลเหรียญ
เงินการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข,รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันการแกะสลักผลไม้ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับภาคกลาง
- รางวัลเหรียญทองการแข่งขันประดิษฐ์บอร์ดตามหัวข้อที่กำหนดให้,รางวัลเหรียญทองการแข่งขัน
ประดิษฐ์บอร์ดตามหัวข้อที่กำหนดให้,รางวัลเหรียญทองการแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส,รางวัล
เหรียญทองการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส,รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ
ภาษาฝรั่งเศส กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส จากศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาฝรั่งเศส
- รางวัลเหรียญทองการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส,รางวัลเหรียญทองการแข่งขัน ละครสั้น
ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6,รางวัลเหรียญทองการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส,รางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย,รางวัลเหรียญทองการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA,รางวัล
เหรียญทองการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ,รางวัลเหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับ 1) การแข่งขันเรียง
ร้อยถ้อยความ,รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ,รางวัลเหรียญทองการ
แข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย,รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย,
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รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ (กาพย์ยานี 11) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่
67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3,รางวัลเหรียญ
ทองการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6,รางวัลเหรียญเงินการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6,รางวัลเหรียญเงินการประกวด

โครงงาน

วิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6,รางวัลเหรียญเงินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
ปีการศึกษา 2561
- รางวัลโรงเรียนคุณธรรมระดับ 3 ดาว จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- รางวัล Energy Mind award 2018ได้รับการประเมินมาตรฐานฯ ระดับ 4 ดาว จากการไฟฟ้านคร
หลวง
- รางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค ภาคกลาง ประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21 (YSC
2019) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต
ปีการศึกษา 2562
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม “Garbage Disposal” ผลงาน “เครื่องกำจัดเศษอาหาร”โครงการ
“Green Society : Trash Attack Ep.1 – ปฏิบัติการโจมตีถังขยะปีที่ 1”จากท่าอากาศยานดอน
เมือง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 บาสเกตบอลรุ่น 18 ปีชาย ชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ 2019
- รางวัลเหรียญเงินโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททีม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี ๒๕๖๒ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ศูนย์ภาคกลาง
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ผลงานดีเด่นของครู
ผลงานดีเด่นของครู 2560
นางกมลมาศ มีสุข และนายวิทวัส ชูจิตร ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข จากคุรุสภา
ผลงานดีเด่นของครู 2561
- นางสาวนิศารัตน์ เผ่ากันทรากร รางวัลครูดีในดวงใจ ประจำปีการศึกษา 2561
- นางสาวพรสุดา เปลื้องหน่าย

ได้รับการประกาศเกียรติคุณด้านสร้างคุณงามความดีในวิชาชีพครูประจำปี

การศึกษา 2561 จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
- นางสาวภัคชนัญ ศรีจ๊ะ

ได้รับตีพิมพ์บทความวิจัยระดับชาติ TCI 1 วารสารวิชาการเวอร์ริเดียน

- นางสาวดารัตน วรธรรมพิทักษ์ รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข จากคุรุสภา
- นางพรทิพย์ โตมอญ

รางวัลครูผู้เสียสละและอุทิศตน จากคุรุสภา

ผลงานดีเด่นของครู 2562
- นางสาวนิศารัตน์ เผ่ากันทรากร ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ รองชนะเลิศระดับภาคปิยชนม์
คนการศึกษา 2562
- นางสาวภัคชนัญ ศรีจ๊ะ

รางวัลครูดีบอกต่อ ส่งเสริมจรรยาบรรณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

- นางสาวเปรมิกา มงคลยุทธ

รางวัลครูในใจศิษย์ ด้านสร้างความดีในวิชาชีพ

รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
- นายปฏิวัติ สุภาษี

- นางสาวอัจฉราภรณ์ พรมธิดา

- นายอนุรักษ์ จิ๋วสุข

- นางสาวภักดิ์สุดา เจริญวงษ์

- นายนวพล รัตนรัตน์

- นางสาวดารัตน วรธรรมพิทักษ์

รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน
- นายมารุต ศักดิ์แสงวิจิตร

- นางสาวพีชนิกา จิตรมา

- นางพรรณี ศรีสยามไพศาล
ผลงานดีเด่นของครู ปีการศึกษา 2563
รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
- นายปฏิวัติ สุภาษี
- นางสาวภักดิ์สุดา เจริญวงษ์
- นางสาวอมรวดี ทัพช่างไม้

- นายวิทวัส ชูจิตร

- ว่าที่ ร.ต. หญิง จุฑาพรรณ กินามณีย์

- นางสาวดารัตน วรธรรมพิทักษ์
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ผลงานดีเด่นของครู ปีการศึกษา 2564
- นางสาวเสาวณีย์ ไม่เศร้า

รางวัลครูในดวงใจศิษย์ มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุงเทพ

- นางสาวพรสุดา เปลื้องหน่าย

รางวัลครูในดวงใจศิษย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ

- นายกันตภณ พิทยาพล

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันคลิปวิดีโอภาษาญี่ปุ่น ระดับเหรียญ
ทองแดง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์เครือข่ ายพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น

รางวัลคุรุสดุดี
- นางสุทธิศรี สมิทธิเวช
รางวัลคุรุชนม์คนคุณธรรม
- นางสาวเปรมิกา มงคลยุทธ
- นางสาวภัทรีญา เฉื่อยทอง
- นางสาวพรสุดา เปลื้องหน่าย
- นางสาวชญากาณฑ์ จันทาบ

-

นางสาวภัคชนัญ ศรีจ๊ะ
นางสาวอมรวดี ทัพช่างไม้
นายปฏิวัติ สุภาษี
นางสาวจุฑารัตน์ ไวยดี

- นายวิทวัส ชูจิตร

- นางสาวปภาวดี สบายจิต

- นางสาวชุติมา อยู่ยง

- นางสาวนิศารัตน์ เผ่ากันทรากร

-

- นางสาวหทัยทิพย์ จันทวงศ์
รางวัลครูดีของแผ่นดิน
- นายพิทักษ์ชัย แก้วพิทักษ์

- นางสาวเปรมิกามงคลยุทธ

- นางสาวภัคชนัญ ศรีจ๊ะ

- พีชนิกา จิตมา

- นางสาวภัทรีญา เฉื่อยทอง

- นางสาวอมรวดี ทัพช่างไม้

- นางสาวพรสุดา เปลื้องหน่าย

- นางสาวชญากาณฑ์ จันทาบ

- นางสาวจุฑารัตน์ ไวยดี

- นายวิทวัส ชูจิตร

- นางสาวปภาวดี สบายจิต

- นางสาวชุติมา อยู่ยง

- นายมารุต ศักดิ์แสงวิจิตร
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เปรียบเทียบผลงานครูดีเด่น

12, 25%

2562
2563

30, 61%

7, 14%

2564

ปีการศึกษา 2564 ผลงานดีเด่นของครูแสดงให้เห็นว่าครูมีความกระตือรือร้น สนใจเรื่อง
การพัฒนาตนเองและสนใจในการเข้าร่วมแข่งขันเพื่อรางวัลอันทรงเกียรติ แสดงศักยภาพและนำ
ชื่อเสียงมาสู่องค์กร และผู้บริหารสนับสนุนความก้าวหน้าของครูและบุคลากร แม้จะอยู่ในช่วง
สถานการณ์โรคระบาดโควิด19
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ผลงานดีเด่นของนักเรียน 2561
1. งานมหกรรมความสามารถทางศิ ลปหัตถกรรม 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. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ปี 2561 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
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รายการ
เคมีระดับชาติ
เคมีระดับชาติ

รางวัล
ระดับดี
ระดับดี
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ผลงานดีเด่นของนักเรียน 2562
1. ศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1.1 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 รางวัลชนะเลิศ
1.2 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
2. โครงงานวิทยาศาสตร์
3. การแข่งขันฟุตบอล 7 สี 2019 ผ่านเข้ารอบที่ 4 64ทีมสุดท้ายจาก 250 ทีม
4. นายวรนนท์ เลี้ยงสมบูรณ์ สอบผ่านการทดสอบเคมีระดับชาติ Year Level 12 ระดับ High Distinction
Australian National Chemistry Quiz
5. ศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลเหรียญทองแดง วงดนตรีประกวดขับขานประสานนท์อุปถัมภ์)
ระดับชาติ กิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง ม.4 - ม.6 สพฐ.
6. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพม.ปลาย อพวช. ระดับเหรียญเงิน
- นางสาวพิชชาภรณ์ ทองใบ

- นางสาวปิยะฉัตร นาชัยดี

- นางสาววรินธรลดา ปิ่นเจริญ
7. การประกวดนวัตกรรมด้านวิศวกรรม ชิงถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี มหาวิทยาลัยปทุมธานีรอง
ชนะเลิศอันดับ 2
- นางสาวจิรพรรณ รักษธรรม

- นางสาวณัฐกานต์ ไกรณรงค์

- นายปรเมษฐ์ ไทยบัณฑิต
8. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ตอบปัญหาธรรมะ วัดเวฬุวนาราม
- นายธันยบูรณ์อาภรณ์รัตน์

- นายปรเมษฐ์ไทยบัณฑิตย์

9. รางวัลชนะเลิศ ดนตรีต้านยาเสพติด โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
- เด็กชายณัฐนันท์ เดชเพชร

- นายจิรัฏิ แดงขาว- เด็กชายนพดล ศักดิ์ไชย

- เด็กชายภาวี เจริญสุข

- นายศิริพงษ์ มรเวก

- นายศักดิพัฒน์ ภู่นคร

- นายปฐมรัตน์ แตรชัย

- เด็กหญิงเบญญาภา ทรรพกาญจน์

- นางสาวณัฐชานันท์ วงศ์ประเสริฐ

10. ภาษาญี่ปุ่นศูนย์เครือข่ายพัฒนาการ
- น.ส.พัชรกาญจน์ ตั้งพลังกุล

รองชนะเลิศอันดับ 1 แข่งเขียนตามคำบอกภาษาญี่ปุ่น

- น.ส.สุพรรษา กาละพันธุ์

รางวัลชมเชย การแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาญี่ปุ่น

- นายธีรภัทร์ สนองบุญ

รางวัลชมเชย การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น
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11. การสอบเคมี ระดับนานาชาติ Australian National Chemistry Quiz
11.1 สอบผ่านการทดสอบเคมี ระดับชาติYear Level 12 ระดับ High Distinction
นายวรนนท์ เลี้ยงสมบูรณ์
11.2 สอบผ่านการทดสอบเคมี ระดับชาติYear Level 12 ระดับ Distinction
- นายชนะชัย กรีวุฒิ
- นายสรายุ อิ่มกํานัน
- นายจิรัฏิ แดงขาว
- นายวิทวัส จันทร์ฉาย
- นางสาวสุรีรัตน์ เอี่ยมทอง
- นายธันยบูรณ์ อาภรณ์
- นางสาวปิยะดา รัตน์ชมชื่น
- นางสาวอารียา ใจไส
11.3 สอบผ่านการทดสอบเคมี ระดับชาติYear Level 12 ระดับ Credit
- นายณัฐดนัย เอี่ยมทองแดง
- นางสาวชฎาวรรณ เสือศิริ
- นางสาวพรธวัล ช๎างทอง
- นายไตรภพ อักษรไชย
- นายปิยวัฒน์ พงษ์ปรีชา
- นายปิยะพันธุ์ กลิ่นไกล
- นางสาวพิมพ์ชนก ทวีชีพ
- นายพลวัฒน์ องคะเมลืองเมทนี
- นายภูวดล คงอยู่
- นางสาวพิชชาภรณ์ ทองใบ
- นางสาวณัฐกานต์ ไกรณรงค์
- นางสาวฌญาณิณท์ ซาบัว
- นางสาวลลนา ปวนสุรินทร์
- นางสาวนันทัชพร นัยศิริ
ปีการศึกษา 2563 มีสถานการณ์โรคติดต่อ Covid 19 ส่งผลให้การแข่งขันยกเลิกไปหลายรายการ ใน
ปีการศึกษาถัดไป ครูยังดำเนินการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างเกียรติประวัติแก่
นักเรียน และโรงเรียน
ผลงานดีเด่นของนักเรียน 2564
1. นางสาวธนิศา จันทร์สุคนธ์
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแต่งคำคมประกอบภาพ
2. นายกัลยทรรศ์ จ้อยฟอง

รองชนะเลิศ การเขียนบทความ

3. นักเรียนระดับชั้นม.ปลาย

รางวัลอันดับที่ 2 การแข่งขันละครภาษาฝรั่งเศส

4. ด.ญ.กัลย์ณารักษ์ อยู่รักษ์

รองชนะเลิศอันดับ 3 รณรงค์เฝ้าระวังวันวาเลนไทน์

5. น.ส.มุขสุดา จันทร์ขุน

รางวัลชมเชย รณรงค์เฝ้าระวังวันวาเลนไทน์

6. สอบผ่านการวัดระดับความสามารถ ทางภาษาญี่ปุ่น JLPT Japanese Language Proficiency Test
- นายพัชพล การกล้า

- นายพัทธดนย์ จันทร

- นายวชิรรุจน์ วงษ์วัฒนะตระกูล

- นางสาวพัชรกาญจน์ ตั้งพลังกูล

- นางสาวสมัญญา ชนะสงคราม
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เปรียบเทียบรางวัลของนักเรียน

นักเรียน

0

2

4

6
2564

2563

8

10

12

2562

ปีการศึกษา 2564 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการและได้รับรางวัลสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
ด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด19 ทำให้การแข่งขันประเภทกีฬาและกิจกรรมมีข้อจำกัดเรื่องจำนวนจึงไม่มี
การแข่งขัน ทั้งนี้ผลมาจากการบริหารแบบ PDCA ซึ่งทำให้ครูพัฒนาโครงการและจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียน
ให้พัฒนาขึ้นจากปีการศึกษาก่อนอย่างมีระบบ และมีผลงานเชิงประจักษ์
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ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบที่ผ่านมา
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนและพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครอง และชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในซอง
สถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีกาสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งกา
เรียนรู้
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ผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ
5
4
5
5
4
5
ระดับคุณภาพ
5
5
5
5
5
5
ระดับคุณภาพ
5
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มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย 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)
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ส่วนที่ 4
ข้อมูลบุคลากรโรงเรียน
ข้อมูลผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสีกัน
(วัฒนานันทุ์ปถัมภ์)
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40

ส่วนที่ 4
ข้อมูลบุคลากรโรงเรียน
ข้อมูลผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อปุ ถัมภ์)
เพศ
การศึกษา
อันดับ
บุคลากร
ผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการ
ภาษาไทย
สังคมศึกษาฯ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
รวม

หญิง

ชาย รวม

2
5
9
9
10
2
4
5
12
3

1
2
3
2
3
4
2
2
1
6
1

1
4
8
11
12
14
4
6
6
18
5

61

27

88

ต่ำกว่า
ปริญญา
ตรี

-

ปริญญา ปริญญา ปริญญา ครู คศ.
ตรี
โท
เอก ผู้ช่วย 1

6
7
10
9
4
4
4
16
3

4
3
4
3
4
1
2
2
2

63
25
รวมจำนวนครูทั้งสิ้น 83 คน
ผู้บริหาร 5 คน

8
7
7
8
2
2
10
2

คศ.
2

คศ.
3

คศ.
4

4
1
3
4
4
3
5
6
2

1
-

1
1
2
1
1
2
-

1
2
1
1

-

1

8 46 32 5
จำนวนครู : นักเรียน
คิดเป็น 1 : 22

-

ข้อมูล ณ 10 พ.ย. 2564
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จำนวนผู้บริหาร รวมทั้งสิ้น 5 คน ครูประจำการ รวมทั้งสิ้น 85 คน ครูอัตราจ้างรวมทั้งสิ้น 7 คน
รวมครูทั้งหมด 97 คน
ตำแหน่งวิชาการ
- ครูชำนาญการพิเศษ
รวมทั้งสิ้น 5 คน
คิดเป็น ร้อยละ 5 ของครูทั้งหมด
- ครูชำนาญการ

รวมทั้งสิ้น 32 คน

คิดเป็น ร้อยละ 33 ของครูทั้งหมด

- ครู

รวมทั้งสิ้น 46 คน

คิดเป็น ร้อยละ 47 ของครูทั้งหมด

- ครูผู้ช่วย
- ครูอัตราจ้าง

รวมทั้งสิ้น 8 คน
รวมทั้งสิ้น 7 คน

คิดเป็น ร้อยละ 8 ของครูทั้งหมด
คิดเป็น ร้อยละ 7 ของครูทั้งหมด

ตาแหน่งครูทั้งหมด
ครูผู้ช่วย
8%

ชานาญการพิเศษ
5%
อัตราจ้าง
7%

ชานาญการพิเศษ
ชานาญการ
33%

ชานาญการ

ครู

ครู
47%

ครูผู้ช่วย

อัตราจ้าง

- ระดับการศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

รวมทั้งสิ้น 1 คน
รวมทั้งสิ้น 25 คน
รวมทั้งสิ้น 63 คน

คิดเป็น ร้อยละ 1.03 ของครูทั้งหมด
คิดเป็น ร้อยละ 28 ของครูทั้งหมด
คิดเป็น ร้อยละ 71 ของครูทงั้ หมด

ระดับการศึกษา
ปริญญาเอก ปริญญาโท
1%
28%
ปริญญาตรี
71%

ปริญญาเอก

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2564
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ข้อมูล ครูอัตราจ้างและบุคลากร ปีการศึกษา 2564
เพศ
หญิง ชาย

บุคลากร
ครูอัตราจ้าง
พนักงานราชการ
ครูธุรการ
นักการ
ยาม/พนักงานขับรถ
พนักงานทำความสะอาด
รวม

5
2
9
7
23

3
4
3
10

รวม
8
2
11
4
3
7
35

การศึกษา
ต่ำกว่าปริญญา ปริญญาตรี
ตรี
8
2
1
10
4
3
7
15
20

ปริญญาโท
-

ข้อมูลลูกจ้าง
ครูอัตรจ้าง
20%

23%

ครูธุรการ
พนักงานราชการ

9%
11%
6%

31%

นักการ
ยาม/คนขับรถ
พนักงานทาความสะอาด
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ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล 11 พ.ย. 64)
จำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น
ระดับชั้น
จำนวนห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
9
191
139
330
มัธยมศึกษาปีที่ 1
9
169
148
367
มัธยมศึกษาปีที่ 2
9
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวมนักเรียนระดับ ม.ต้น
27
จำนวนนักเรียนระดับ ม.ต้น : ห้อง
9
มัธยมศึกษาปีที่ 4
9
มัธยมศึกษาปีที่ 5

134

143

277

494
430
คิดเป็น 40 คน : ห้อง
130
167

924

122

302

180

9
173
192
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวมนักเรียนระดับ ม.
539
27
425
ปลาย
จำนวนนักเรียนระดับ ม.ปลาย : ห้อง คิดเป็น 31 คน : ห้อง
รวมทั้งสิ้น
54
919
969
จำนวนนักเรียนเฉลี่ย: ห้อง 35 คน : ห้อง

297
365
964
1888

ข้อมูลนักเรียน
400
350
300
250
200

ข้อมูลนักเรียน

150
100
50
0

มัธยมศึกษาปีที่ มัธยมศึกษาปีที่ มัธยมศึกษาปีที่ มัธยมศึกษาปีที่ มัธยมศึกษาปีที่ มัธยมศึกษาปีที่
1
2
3
4
5
6
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ปีการศึกษา 2564 นักเรียนมีจำนวนเพิ่มขึ้นเนื่องจากกิจกรรมแนะแนวสัญจร online เพจ
ประชาสัมพันธ์ปรังปรุงข้อมูลเป็นปัจจุบัน นักเรียนสร้างชื่อเสียงได้มากขึ้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถ
สอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำได้มากขึ้น นอกจากนี้ผู้ปกครองให้ความเห็นว่าบุคลิกภาพของนักเรียนและ
การพัฒนาโรงเรียนทำให้ได้รับความไว้วางใจของผู้ปกครอง

ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2

แผนชั้นเรียน ปีการศึกษา 2565
จำนวนห้องเรียน
ห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนปกติ
1
8
1

8

จำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น
รวม
356
351

1
8
349
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวมนักเรียนระดับ ม.ต้น
3
24
1,056
จำนวนนักเรียนระดับ ม.ต้น : ห้อง คิดเป็น 44 คน : ห้อง
1
8
356
มัธยมศึกษาปีที่ 4
1
8
287
มัธยมศึกษาปีที่ 5
1
8
268
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวมนักเรียนระดับ ม.ปลาย
3
24
911
จำนวนนักเรียนระดับ ม.ปลาย : ห้อง คิดเป็น 38 คน : ห้อง
รวมทั้งสิ้น
6
54
1,967
จำนวนนักเรียนเฉลี่ย :ห้อง คิดเป็น 36 คน : ห้อง
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โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรมาตรฐานสากล โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2564
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-1/8
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท21101 ภาษาไทย 1
ค21101คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1
ว21101วิทยาศาสตร์ 1
ส21101 สังคมศึกษา 1
ส21103ประวัติศาสตร์ 1
พ21101สุขศึกษา1
พ21102พลศึกษา 1
ศ21101ศิลปะ
ง21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1
ง21102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
อ21101ภาษาอังกฤษ 1
สาระเพิ่มเติม
จ21201 ภาษาจีน
ท21203 ภาษาไทย
วิชาเพิ่มเติมตามความถนัด*
รวม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- แนะแนว
- กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ เนตรนารี
ชุมนุม/ ชมรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
*รายชื่อวิชาเพิ่มเติม อยู่หน้าถัดไป

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2564

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

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท21102 ภาษาไทย 2
ค21102คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2
ว21102วิทยาศาสตร์ 2
ส21102 สังคมศึกษา 2
ส21104ประวัติศาสตร์ 2
พ21103สุขศึกษา2
พ21104พลศึกษา 2
ศ21102ศิลปะ
ง21103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2
ง21104 เทคโนโลยีสารสนเทศ
อ21102ภาษาอังกฤษ 2
สาระเพิ่มเติม
จ21202 ภาษาจีน
ส21203 อาเซียนศึกษา
วิชาเพิ่มเติมตามความถนัด*
รวม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- แนะแนว
- กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ เนตรนารี

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

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2564
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หลักสูตรส่งเสริมอัจฉริยภาพ โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2564
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 /9 (ภาษาจีน)
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท 21101 ภาษาไทย 1
ค 21101คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1
ว 21101วิทยาศาสตร์ 1
ส 21101 สังคมศึกษา 1
ส 21103ประวัติศาสตร์ 1
พ 21101สุขศึกษา1
พ 21102พลศึกษา 1
ศ 21101ศิลปะ
ง21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1
ง 21102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
อ 21101ภาษาอังกฤษ 1
สาระเพิ่มเติม
จ 21203 ภาษาจีนเบื้องต้น 1
จ 21205 ภาษาจีนในชีวติ ประจำวัน 1

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

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท 21102 ภาษาไทย 2
ค 21102คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2
ว 21102วิทยาศาสตร์ 2
ส 21102 สังคมศึกษา 2
ส 21104ประวัติศาสตร์ 2
พ 21103สุขศึกษา2
พ 21104พลศึกษา 2
ศ 21102ศิลปะ
ง 21103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2
ง 21104 เทคโนโลยีสารสนเทศ
อ 21102ภาษาอังกฤษ 2
สาระเพิม่ เติม
จ 21204 ภาษาจีนเบื้องต้น 2
จ 21206 ภาษาจีนในชีวติ ประจำวัน 2

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

รวม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- แนะแนว
- กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ เนตรนารี

1.5/60
1.5/60
3.0/120
14.0/560 รวม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0.5/20 - แนะแนว
- กิจกรรมนักเรียน
0.5/20
ลูกเสือ เนตรนารี

1.5/60
1.5/60
3.0/120
14.0/560

ชุมนุม/ ชมรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

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

0.5/20
- /7
620 ชั่วโมง

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2564

0.5/20
0.5/20
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หลักสูตรมาตรฐานสากล โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2564
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2/1-2/5
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
(นก./ช.ม)
(นก./ช.ม)
รายวิชาพื้นฐาน
รายวิชาพื้นฐาน
ท22101 ภาษาไทย 3
1.5 / 60 ท22102 ภาษาไทย 4
1.5 / 60
ค22101คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3
1.5 / 60 ค22102คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4
1.5 / 60
ว22101วิทยาศาสตร์ 3
1.5 / 60 ว22102วิทยาศาสตร์ 4
1.5 / 60
ส22101 สังคมศึกษา 3
1.5/ 60 ส22102สังคมศึกษา 4
1.5/ 60
ส22103 ประวัติศาสตร์ 3
0.5/ 20 ส22104 ประวัติศาสตร์ 4
0.5/ 20
พ22101สุขศึกษา 3
0.5/ 20 พ22103สุขศึกษา 4
0.5/ 20
พ22102พลศึกษา 3
0.5/ 20 พ22104พลศึกษา4
0.5/ 20
ศ22101ศิลปะ
1.0/ 40 ศ22102ศิลปะ
1.0/ 20
ง22101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี3
0.5/ 20 ง22103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4
0.5/ 20
ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
0.5/20 ง22104 เทคโนโลยีสารสนเทศ
0.5/20
อ22101ภาษาอังกฤษ 3
1.5/60 อ22102ภาษาอังกฤษ 4
1.5/60
สาระเพิ่มเติม
สาระเพิ่มเติม
อ22205 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม**
1.0/40 ค22203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม**
1.0/40
ง22276 คหเศรษฐศาสตร์
1.0/40 ง22279 คหในชีวิตประจำวัน
1.0/40
เลือกตามความถนัด*
1.0/40 เลือกตามความถนัด*
1.0/40
รวม
14 / 560 รวม
14/560
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- แนะแนว
0.5/20 - แนะแนว
0.5/20
- กิจกรรมนักเรียน
0.5/20 - กิจกรรมนักเรียน
0.5/20
ลูกเสือ เนตรนารี
ลูกเสือ เนตรนารี
ชุมนุม/ ชมรม
0.5/20 ชุมนุม/ ชมรม
0.5/20
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
- /8
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
- /7
ประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
620 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
620 ชั่วโมง
*รายชื่อวิชาเพิ่มเติม อยู่หน้าถัดไป
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2564
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**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
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกตามความถนัด) 1.0นก./40 ชม.
ภาคเรียนที่ 1
รหัส
รายวิชา
นก.
รหัส
(ชม.)
ง22275 การผลิตเครื่องดื่ม
1(40) ง22275
ง22261 ช่างประดิษฐ์ของชำร่วย 1
1(40) ง22261
ง22278 งานประดิษฐ์สร้างสรรค์
1(40) ง22278
ง22267 การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
1(40) ง22267
อ22201 การอ่านเพื่อการสื่อสาร 1
1(40) อ22201
ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการทักทาย 1(40) ฝ20201
ค22201 คณิตศาสตร์เพื่อ
1(40) ค22202
ความก้าวหน้า
พ22201 แฮนด์บอล
1(40) พ22201

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2564

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา
การผลิตเครื่องดื่ม
ช่างประดิษฐ์ของชำร่วย 1
งานประดิษฐ์สร้างสรรค์
การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
การอ่านเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการทักทาย
คณิตศาสตร์เพื่อ
ความก้าวหน้า
แฮนด์บอล

นก.(ชม.)
1(40)
1(40)
1(40)
1(40)
1(40)
1(40)
1(40)
1(40)
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หลักสูตรส่งเสริมอัจฉริยภาพ โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2564
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 (ภาษาจีน)
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
(นก./ช.ม)
(นก./ช.ม)
รายวิชาพื้นฐาน
รายวิชาพื้นฐาน
ท22101 ภาษาไทย 3
1.5 / 60 ท22102 ภาษาไทย 4
1.5 / 60
ค22101คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3
1.5 / 60 ค22102คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4
1.5 / 60
ว22101วิทยาศาสตร์ 3
1.5 / 60 ว22102วิทยาศาสตร์ 4
1.5 / 60
ส22101 สังคมศึกษา 3
1.5/ 60 ส22102สังคมศึกษา 4
1.5/ 60
ส22103 ประวัติศาสตร์ 3
0.5/ 20 ส22104 ประวัติศาสตร์ 4
0.5/ 20
พ22101สุขศึกษา 3
0.5/ 20 พ22103สุขศึกษา 4
0.5/ 20
พ22102พลศึกษา 3
0.5/ 20 พ22104พลศึกษา4
0.5/ 20
ศ22101ศิลปะ
1.0/ 40 ศ22102ศิลปะ
1.0/ 20
ง22101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี3
0.5/ 20 ง22103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0.5/ 20
4
ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
0.5/20 ง22104 เทคโนโลยีสารสนเทศ
0.5/20
อ22101ภาษาอังกฤษ 3
1.5/60 อ22102ภาษาอังกฤษ 4
1.5/60
สาระเพิ่มเติม
สาระเพิ่มเติม
จ 22203 ภาษาจีนเบื้องต้น 3
1.5/60 จ 22204 ภาษาจีนเบื้องต้น 4
1.5/60
จ 22205 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 3
1.5/60 จ 22206 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 4
1.5/60
รวม
14 / 560 รวม
14/560
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- แนะแนว
0.5/20 - แนะแนว
0.5/20
- กิจกรรมนักเรียน
0.5/20 - กิจกรรมนักเรียน
0.5/20
ลูกเสือ เนตรนารี
ลูกเสือ เนตรนารี
ชุมนุม/ ชมรม
0.5/20 ชุมนุม/ ชมรม
0.5/20
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
- /8
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
- /7
ประโยชน์
ประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
620 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
620 ชั่วโมง
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หลักสูตรส่งเสริมอัจฉริยภาพ โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2564
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 (ดนตรีและศิลปการแสดง)
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท22101 ภาษาไทย 3
ค22101คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3
ว22101วิทยาศาสตร์ 3
ส22101 สังคมศึกษา 3
ส22103 ประวัติศาสตร์ 3
พ22101สุขศึกษา 3
พ22102พลศึกษา 3
ศ22101ศิลปะ
ง22101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี3
ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
อ22101ภาษาอังกฤษ 3
สาระเพิ่มเติม
ศิลปะ 3 แขนง :
ศ20205ปฏิบัติดนตรีสากล 1
ศ20207ดนตรีไทยเพื่อการอนุรักษ์1
ศ20209 นาฏศิลป์ เพื่อการอนุรักษ์ 1
ง22276 คหเศรษฐศาสตร์
รวม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- แนะแนว
- กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ เนตรนารี
ชุมนุม/ ชมรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2564

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
2.0/80

1.0/40
14 / 560
0.5/20
0.5/20
0.5/20
- /8
620 ชั่วโมง

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท22102 ภาษาไทย 4
ค22102คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4
ว22102วิทยาศาสตร์ 4
ส22102สังคมศึกษา 4
ส22104 ประวัติศาสตร์ 4
พ22103สุขศึกษา 4
พ22104พลศึกษา4
ศ22102ศิลปะ
ง22103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี4
ง22104 เทคโนโลยีสารสนเทศ
อ22102ภาษาอังกฤษ 4
สาระเพิ่มเติม
ศิลปะ3 แขนง :
ศ20206 ปฏิบัติดนตรีสากล 2
ศ20208 ดนตรีไทยเพื่อการอนุรักษ์ 2
ศ20210 นาฏศิลป์ เพื่อการอนุรักษ์ 2
ง22279 คหในชีวิตประจำวัน
รวม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- แนะแนว
- กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ เนตรนารี
ชุมนุม/ ชมรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
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
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หลักสูตรมาตรฐานสากล โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)ปีการศึกษา 2564
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 – 3/8
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
(นก./ช.ม)
(นก./ช.ม)
รายวิชาพื้นฐาน
รายวิชาพื้นฐาน
ท23101 ภาษาไทย 5
1.5 / 60 ท23102 ภาษาไทย 6
1.5 / 60
ค23101คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5
1.5 / 60 ค23102คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6
1.5 / 60
ว23101วิทยาศาสตร์ 5
1.5 / 60 ว23102วิทยาศาสตร์ 6
1.5 / 60
ส23101 สังคมศึกษา 5
1.5/ 60 ส23102สังคมศึกษา 6
1.5/ 60
ส23103 ประวัติศาสตร์5
0.5/ 20 ส23104 ประวัติศาสตร์ 6
0.5/ 20
พ23101สุขศึกษา 5
0.5/ 20 พ23103สุขศึกษา 6
0.5/ 20
พ23102พลศึกษา 5
0.5/ 20 พ23104พลศึกษา 6
0.5/ 20
ศ23101ศิลปะ
1.0/ 40 ศ23102ศิลปะ
1.0/ 20
ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 0.5/20 ง23103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6
0.5/20
ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
0.5/20 ง23104 เทคโนโลยีสารสนเทศ
0.5/20
อ23101ภาษาอังกฤษ 5
1.5/60 อ23102ภาษาอังกฤษ 6
1.5/60
สาระเพิ่มเติม
สาระเพิ่มเติม
ว23205 วิทย์อัจฉริยะ/**
1.0/40 ค23203 คณิตศาสตร์เพื่อการพัฒนา/**
1.0/40
ค23203 คณิตศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ว23205 วิทย์อัจฉริยะ
เลือกตามความถนัด*
2.0/80 เลือกตามความถนัด*
2.0/80
รวม
14 / 560 รวม
14/560
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- แนะแนว
0.5/20 - แนะแนว
0.5/20
- กิจกรรมนักเรียน
0.5/20 - กิจกรรมนักเรียน
0.5/20
ลูกเสือ เนตรนารี
ลูกเสือ เนตรนารี
ชุมนุม/ ชมรม
0.5/20 ชุมนุม/ ชมรม
0.5/20
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
- /8
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
- /7
ประโยชน์
ประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
620 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
620 ชั่วโมง
*รายวิชาเพิ่มเติมอยู่หน้าถัดไป
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2564
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หลักสูตรมาตรฐานสากลโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2564
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
(นก./ช.ม)
รายวิชาพื้นฐาน
ท31101 ภาษาไทย
1.0 / 40
ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1
1.0 / 40
ว 31101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน1
1.0 /40
ส 31101 สังคมศึกษา 1
1.0 /40
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา
0.5 / 20
ศ31101 ศิลปะ
0.5 / 20
ง 31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0.5 / 20
อ 31101 ภาษาอังกฤษ 1
1.0 /40
(6.5/260)
สาระเพิ่มเติม
ค 31203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2.0 / 80
ว 30201 ฟิสิกส์ 1
1.5 /60
ว 30221 เคมี 1
1.5/60
ว 30241 ชีววิทยา1
1.5/60
อ 31201 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
1.0 /40
พัฒนาทักษะชีวิต 1
I 31201 การศึกษาค้นคว้าสร้างองค์ความรู้ 1.0 /40
(8.5/340)
รวม
15.0/600
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
/20
- กิจกรรมวิถีพุทธ
/20
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
/20
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
(/10)
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
660

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2564

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
(นก./ช.ม)
รายวิชาพื้นฐาน
ท31102 ภาษาไทย
1.0 / 40
ค31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2
1.0 / 40
ว 31102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน2
1.0 / 40
ส 31102 สังคมศึกษา 2
1.0 /40
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา
0.5 / 20
ศ31102 ศิลปะ
0.5 / 20
ง31102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0.5 / 20
อ31102 ภาษาอังกฤษ 2
1.0 /40
(6.5/260)
สาระเพิ่มเติม
ค 31204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2.0 / 80
ว 30202 ฟิสิกส์ 2
1.5 / 60
ว 30222 เคมี 2
1.5 / 60
ว 30242 ชีววิทยา2
1.5 / 60
อ 31202 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
1.0 /40
พัฒนาทักษะชีวิต 2
I 31202 การสื่อสารและการนำเสนอ
1.0 /40
(8.5/340)
รวม
15.0/600
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
/20
- กิจกรรมวิถีพุทธ
/20
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
/20
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
(/10)
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
660
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
เวลาเรียน
รายวิชา/กิจกรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2
เวลาเรียน
รายวิชา/กิจกรรม

(นก./ช.ม)

(นก./ช.ม)

รายวิชาพื้นฐาน
ท32101 ภาษาไทย
ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3
ว32101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน3
ส32101 สังคมศึกษา 3
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ32101 ศิลปะ
ง32101การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ32101ภาษาอังกฤษ 3
สาระเพิ่มเติม
ค 32203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ว 30203 ทฤษฎีความรู้ฟิสิกส์ 3
ว 30223 ทฤษฎีความรู้เคมี 3
ว 30243 ทฤษฎีความรู้ชีววิทยา3
อ32201 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิต 3
ท 32201 การพูด
รวม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
-กิจกรรมวิถีพุทธ
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2564

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

รายวิชาพื้นฐาน
ท32102 ภาษาไทย
ค32102 คณิตศาสตร์ พื้นฐาน 4
ว32102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน4
ส32102 สังคมศึกษา 4
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ32102 ศิลปะ
ง32102การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ32102 ภาษาอังกฤษ 4
สาระเพิ่มเติม
ค 32204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ว 30204 ทฤษฎีความรู้ฟิสิกส์ 4
ว 30224 ทฤษฎีความรู้เคมี 4
ว 30244 ทฤษฎีความรู้ชีววิทยา4
อ32202 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิต 4
ท32202 ประวัติวรรณคดี

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

0.5 /20
0.5 / 20
(8.0/320)
(8.0/320)
14.5/580 รวม
14.5/580
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
/20
- กิจกรรมแนะแนว
/20
/20
-กิจกรมวิถีพุทธ
/20
/20
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
/20
(/10) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
(/10)
640

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

640
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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

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2564

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
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รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกตามความถนัด) 1.0นก./40 ชม.
ภาคเรียนที่ 1
รหัส
รายวิชา
นก.
รหัส
(ชม.)
ว23201 วิทยาศาสตร์เพื่อการประกอบ
1(40) ว23201
อาชีพ
ง23265 งานระเบียนการเงิน 1
1(40) ง23265
ง23241 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
1(40) ง23241
ง23261 ช่างจัดดอกไม้ 1
1(40) ง23261
ง23269 อาหารไทยสี่ภาค
1(40) ง23269
พ23201 วอลเล่ย์บอล
1(40) พ23201
ค23201 คณิตศาสตร์เพื่อการศึกษาต่อ
1(40) ค23202
อ23201 ภาษาอังกฤษเพื่อความก้าวหน้า 1(40) อ23201
ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการทักทาย
1(40) ฝ20201

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2564

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา
วิทยาศาสตร์เพื่อการประกอบ
อาชีพ
งานระเบียนการเงิน 1
คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
ช่างจัดดอกไม้ 1
อาหารไทยสี่ภาค
วอลเล่ย์บอล
คณิตศาสตร์เพื่อการศึกษาต่อ
ภาษาอังกฤษเพื่อความก้าวหน้า
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการทักทาย

นก.
(ชม.)
1(40)
1(40)
1(40)
1(40)
1(40)
1(40)
1(40)
1(40)
1(40)
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หลักสูตรมาตรฐานสากลโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2564
กลุ่มวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
เวลาเรียน
รายวิชา/กิจกรรม
(นก./ช.ม)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
(นก./ช.ม)
รายวิชาพื้นฐาน
รายวิชาพื้นฐาน
1.0 / 40 ท31102 ภาษาไทย
1.0 / 40
ท31101 ภาษาไทย
1.0 / 40 ค31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2
1.0 / 40
ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1
1.0 /40 ว31102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน2
1.0 / 40
ว31101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน1
1.0 /40 ส31102 สังคมศึกษา 2
1.0 /40
ส31101 สังคมศึกษา 1
0.5 / 20 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา
0.5 / 20
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา
0.5 / 20 ศ31102 ศิลปะ
0.5 / 20
ศ31101 ศิลปะ
0.5 / 20
ง31101การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 0.5 / 20 ง31102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2
1.0 /40 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2
1.0 /40
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1
(6.5/260)
(6.5/260)
สาระเพิ่มเติม
สาระเพิ่มเติม
2.0 / 80 ค31204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2.0 / 80
ค31203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
1.5 /60 ว30202 ทฤษฎีความรู้ฟิสิกส์ 2
1.5 / 60
ว30201 ทฤษฎีความรู้ฟิสิกส์ 1
1.5/60 ว30222 ทฤษฎีความรู้เคมี 2
1.5/60
ว30221 ทฤษฎีความรู้เคมี 1
1.5/60 ว30242 ทฤษฎีความรู้ชีววิทยา2
1.5/60
ว30241 ทฤษฎีความรู้ชีววิทยา1
1.0 /40 อ31202 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
1.0 /40
อ31201 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ
พัฒนาทักษะชีวิต 2
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1

ง31241 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
I 31201 การศึกษาค้นคว้าสร้างองค์
ความรู้
รวม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
- กิจกรรมวิถีพุทธ
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2564

1.0/40
1.0/40

ง 31242 การเขียนโปรแกรมประยุกต์
I 31202 การสื่อสารและการนำเสนอ

9.5/380
16.0/640 รวม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
/20
- กิจกรรมแนะแนว
/20
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
/20
- กิจกรรมวิถีพุทธ

1.0/40
1.0 /40
9.5/380
16.0/640
/20
/20
/20

58

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
เวลาเรียน
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
รายวิชา/กิจกรรม
(นก./ช.ม)
(นก./ช.ม)
(/10) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
(/10)
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์
ประโยชน์

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2564

700

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

700

59

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-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
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

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2564

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
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
เวลาเรียน
รายวิชา/กิจกรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2
เวลาเรียน
รายวิชา/กิจกรรม

(นก./ช.ม)

(นก./ช.ม)

รายวิชาพื้นฐาน
ท33101 ภาษาไทย
ค33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5
ว33101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน5
ส33101 สังคมศึกษา 5
ส33103 ประวัติศาสตร์ 1
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ33101 ศิลปะ
ง33101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5
สาระเพิ่มเติม
ค33203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ว30205 ทฤษฏีความรู้ฟิสิกส์ 5
ว30225 ทฤษฏีความรู้เคมี 5
ว30245 ทฤษฏีความรู้ชีววิทยา 5
ว30285 พื้นฐานวิศวกรรม 1
รวม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
-กิจกรรมวิถีพุทธ
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2564

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)

รายวิชาพื้นฐาน
ท33102 ภาษาไทย
ค33102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6
ว.33102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน6
ส33102 สังคมศึกษา 6
ส33104 ประวัติศาสตร์ 2
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ33102 ศิลปะ
ง33102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ33102 ภาษาอังกฤษ 6

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)

สาระเพิ่มเติม
ค33204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ว30206 ทฤษฏีความรู้ฟิสิกส์ 6
ว30246 ทฤษฏีความรู้ชีววิทยา6
ว30286 พื้นฐานวิศวกรรม 2

2.0 / 80
1.5 /60
1.5 /60
1.5 /60
1.0 /40
(7.0/280)
15.0 /600 รวม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
/20
- กิจกรรมแนะแนว
/20
-กิจกรรมวิถีพุทธ
/20
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
(/10)
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
660
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

2.0 / 80
1.5 / 60
1.5 / 60
1.0 /40
(6.0/240)
13.5/540
/20
/20
/20
(/10)
600
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หลักสูตรมาตรฐานสากลโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2564
กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ
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 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1
1.0 /40 ว31102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2
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
0.5 /40 ง31102การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0.5 / 20
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1
1.0 /40 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2
1.0 /40
6.5/260
6.5/260
สาระเพิ่มเติม
สาระเพิ่มเติม
อ31201
การอ่าน-เขียนเพื่อพัฒนา 1.0 /40 อ31202 การอ่าน-เขียนเพื่อพัฒนาทักษะ 1.0 /40
ทักษะชีวิต 1
ชีวิต 2
อ31203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1
1.0 /40 อ31204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2
1.0 /40
ง31261 บัญชี 1
1.5/60 ง31262 บัญชี 2
1.5/60
ค31203 คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม
2.0 /80 ค31204 คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม
2.0 / 80
ง31265โครงงานสาระท้องถิ่น 1
1.0/40 ง31266 โครงงานสาระท้องถิ่น 2
1.0/40
I 31201 การศึกษาค้นคว้าสร้างองค์
1.0/40 I 31202 การสื่อสารและการนำเสนอ
1.0 /40
ความรู้
รวม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
-กิจกรรมวิถีพุทธ
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2564

7.5/300
14.0/560
/20
/20
/20
(/10)
620

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

7.5 /300
14.0/560
/20
/20
/20
(/10)
620
62

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-เขียนเพื่อพัฒนา 1.0 /40
ทักษะชีวิต 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
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
(/10)
ประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
640
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2564

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-เขียนเพื่อพัฒนา
1.0 /40
ทักษะชีวิต 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
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
(/10)
ประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
640
63

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 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะ 1.0 /40
ชีวิต 1
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)
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
640

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2564

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
(นก./ช.ม)
รายวิชาพื้นฐาน
ท33102 ภาษาไทย
1.0 / 40
ค33102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6
1.0 / 40
ว33102วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6
1.0 / 40
ส33102 สังคมศึกษา 6
1.0 /40
ส33104 ประวัติศาสตร์ 2
1.0 /40
พ33102 สุขศึกษาและพละศึกษา
0.5 / 20
ศ33102 ศิลปะ
0.5 / 20
ง33102การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0.5 / 20
อ32102 ภาษาอังกฤษ 6
1.0 /40
7.5/300
สาระเพิ่มเติม
อ33202 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1.0 /40
2
อ33204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2
1.0 /40
ง33242 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2
1.0 /40
ค33204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
2.0 / 80
ง33264 โครงงานอาชีพ 2
1.5/60
ท33204 ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ
0.5/20
7.0/280
รวม
14.5/580
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
/20
-กิจกรรมวิถีพุทธ
/20
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
/20
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
(/10)
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
640

64

หลักสูตรมาตรฐานสากล โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2564
กลุ่มวิชาการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
(นก./ช.ม)
รายวิชาพื้นฐาน
ท31101 ภาษาไทย
1.0 / 40
ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1
1.0 / 40
ว31101วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1
1.0 / 20
ส31201สังคมศึกษา 1
1.0 /40
พ31101 สุขศึกษาและพละศึกษา
0.5 / 20
ศ31101 ศิลปะ
0.5 / 20
ง31101การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0.5 / 20
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1
1.0 /40
6.5/260
สาระเพิ่มเติม
อ31201 การอ่าน-เขียนเพื่อพัฒนาทักษะ 1.0 /40
ชีวิต 1
อ31203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1
1.0 /40
ศ31201 จิตรกรรม 1
1.0/40
ญ31201 ภาษาญี่ปุน
3.0 /120
I 31201 การศึกษาค้นคว้าสร้างองค์ความรู้
1.0/40
วิชาเพิ่มเติมตามความถนัด
1.0 /40
8.0/320
รวม
14.5/580
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
/20
-กิจกรรมวิถีพุทธ
/20
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
/20
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
(/10)
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
640
***วิชาเพิ่มเติม(เลือกตามความถนัด 1 รายวิชา)

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2564

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
(นก./ช.ม)
รายวิชาพื้นฐาน
ท 31102 ภาษาไทย
1.0 / 40
ค 31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2
1.0 / 40
ว31102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2
1.0 / 20
ส31102 สังคมศึกษา 2
1.0 /40
พ31102 สุขศึกษาและพละศึกษา
0.5 / 20
ศ31102 ศิลปะ
0.5 / 20
ง31102การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0.5 / 20
อ31102 ภาษาอังกฤษ 2
1.0 /40
6.5/260
สาระเพิ่มเติม
อ31202 การอ่าน-เขียนเพื่อพัฒนาทักษะ 1.0 /40
ชีวิต 2
อ31204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2
1.0 /40
ศ 31202 จิตรกรรม 2
1.0/40
ญ31202 ภาษาญี่ปุ่น
3.0 /120
I 31202 การสื่อสารและการนำเสนอ
1.0/40
วิชาเพิ่มเติมตามความถนัด
1.0 /40
8.0/320
รวม
14.5/580
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
/20
-กิจกรมวิถีพุทธ
/20
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
/20
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
(/10)
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
640
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
เวลาเรียน
รายวิชา/กิจกรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2
เวลาเรียน
รายวิชา/กิจกรรม

(นก./ช.ม)

(นก./ช.ม)

รายวิชาพื้นฐาน
ท32101 ภาษาไทย
ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3
ว32101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3
ส32101 สังคมศึกษา 3
พ32101 สุขศึกษาและพละศึกษา
ศ32101 ศิลปะ
ง32101การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3

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

สาระเพิ่มเติม
อ32201 การอ่าน-เขียนเพื่อพัฒนาทักษะ 1.0 /40
ชีวิต 3
อ32203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3
1.0 /40
ส32201 กฎหมายน่ารู้
1.0 /40
ญ32201 ภาษาญี่ปุ่น
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
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
(/10)
ประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
620

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2564

รายวิชาพื้นฐาน
ท32102 ภาษาไทย
ค31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4
ว32102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4
ส32102 สังคมศึกษา 4
พ32102 สุขศึกษาและพละศึกษา
ศ32102 ศิลปะ
ง32102การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ32102 ภาษาอังกฤษ 4

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

สาระเพิ่มเติม
อ32202 การอ่าน-เขียนเพื่อพัฒนาทักษะ 1.0 /40
ชีวิต 4
อ32204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4
1.0 /40
ส32202 กฎหมายน่ารู้
1.0 /40
ญ32202 ภาษาญี่ปุ่น
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
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
(/10)
ประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
620
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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
ญ33201 ภาษาญี่ปุ่น
2.0/80
ญ33203 เสริมทักษะอ่าน เขียนภาษาญี่ปุ่น
1.0/40
อ33201 การอ่าน-เขียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1.0 /40
5
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

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2564

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
(นก./ช.ม)
รายวิชาพื้นฐาน
ท33102 ภาษาไทย
1.0 / 40
ค33102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6
1.0 / 40
ว33102วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6
1.0 / 40
ส33102 สังคมศึกษา 6
1.0 /40
ส33104 ประวัติศาสตร์ 2
1.0 /40
พ33102 สุขศึกษาและพละศึกษา
0.5 / 20
ศ33102 ศิลปะ
0.5 / 20
ง33102การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0.5 / 20
อ33102 ภาษาอังกฤษ 6
1.0 /40
7.5/300
สาระเพิ่มเติม
ญ33202 ภาษาญี่ปุ่น
2.0/80
ญ 33204 เสริมทักษะอ่าน เขียนภาษาญี่ปุ่น
1.0/40
อ33202 การอ่าน-เขียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1.0 /40
6
อ33204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด
1.0/40
ท33204 ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ
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
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***วิชาเพิ่มเติม (ตามความถนัด) เลือกได้ 1 รายวิชา
ภาคเรียนที่ 1
ง 33265 งานโภชนาการเพื่ออาชีพ
1.0/40
ง33273 ช่างร้อยมาลัย
1.0/40
ศ33207 วาดภาพการ์ตูน 1
1.0/40
พ30203 วอลเลย์บอล
1.0/40

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2564

ภาคเรียนที่ 2
ง 33265 งานโภชนาการเพื่ออาชีพ
ง33273 ช่างร้อยมาลัย
ศ33208 การเขียนภาพการ์ตูนภาพสัตว์
พ30203 วอลเลย์บอล

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

68

หลักสูตรมาตรฐานสากล โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2564
กลุ่มวิชาการสื่อสารภาษาจีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
(นก./ช.ม)
รายวิชาพื้นฐาน
ท31101 ภาษาไทย
1.0 / 40
ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1
1.0 / 40
ว31101วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1
1.0 / 20
ส31201สังคมศึกษา 1
1.0 /40
พ31101 สุขศึกษาและพละศึกษา
0.5 / 20
ศ31101 ศิลปะ
0.5 / 20
ง31101การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0.5 / 20
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1
1.0 /40
6.5/260
สาระเพิ่มเติม
อ31201 การอ่าน-เขียนเพื่อพัฒนาทักษะ 1.0 /40
ชีวิต 1
อ31203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1
1.0 /40
ศ31201 จิตรกรรม 1
1.0/40
จ31201 ภาษาจีน
3.0 /120
I 31201 การศึกษาค้นคว้าสร้างองค์ความรู้
1.0/40
วิชาเพิ่มเติมตามความถนัด
1.0 /40
8.0/320
รวม
14.5/580
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
/20
-กิจกรรมวิถีพุทธ
/20
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
/20
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
(/10)
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
640

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2564

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
(นก./ช.ม)
รายวิชาพื้นฐาน
ท 31102 ภาษาไทย
1.0 / 40
ค 31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2
1.0 / 40
ว31102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2
1.0 / 20
ส31102 สังคมศึกษา 2
1.0 /40
พ31102 สุขศึกษาและพละศึกษา
0.5 / 20
ศ31102 ศิลปะ
0.5 / 20
ง31102การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0.5 / 20
อ31102 ภาษาอังกฤษ 2
1.0 /40
6.5/260
สาระเพิ่มเติม
อ31202 การอ่าน-เขียนเพื่อพัฒนาทักษะ 1.0 /40
ชีวิต 2
อ31204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2
1.0 /40
ศ 31202 จิตกรรม 2
1.0/40
จ 31202 ภาษาจีน
3.0 /120
I 31202 การสื่อสารและการนำเสนอ
1.0/40
วิชาเพิ่มเติมตามความถนัด
1.0 /40
8.0/320
รวม
14.5/580
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
/20
-กิจกรมวิถีพุทธ
/20
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
/20
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
(/10)
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
640
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
เวลาเรียน
รายวิชา/กิจกรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2
เวลาเรียน
รายวิชา/กิจกรรม

(นก./ช.ม)

(นก./ช.ม)

รายวิชาพื้นฐาน
ท32101 ภาษาไทย
ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3
ว32101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3
ส32101 สังคมศึกษา 3
พ32101 สุขศึกษาและพละศึกษา
ศ32101 ศิลปะ
ง32101การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3

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

สาระเพิ่มเติม
อ32201 การอ่าน-เขียนเพื่อพัฒนาทักษะ 1.0 /40
ชีวิต 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
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
(/10)
ประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
620

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2564

รายวิชาพื้นฐาน
ท32102 ภาษาไทย
ค31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4
ว32102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4
ส32102 สังคมศึกษา 4
พ32102 สุขศึกษาและพละศึกษา
ศ32102 ศิลปะ
ง32102การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ32102 ภาษาอังกฤษ 4

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

สาระเพิ่มเติม
อ32202 การอ่าน-เขียนเพื่อพัฒนาทักษะ 1.0 /40
ชีวิต 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
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
(/10)
ประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
620
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
เวลาเรียน
รายวิชา/กิจกรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2
เวลาเรียน
รายวิชา/กิจกรรม

(นก./ช.ม)

(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

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

รายวิชาพื้นฐาน
ท33102 ภาษาไทย
ค33102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6
ว33102วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6
ส33102 สังคมศึกษา 6
ส33104 ประวัติศาสตร์ 2
พ33102 สุขศึกษาและพละศึกษา
ศ33102 ศิลปะ
ง33102การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ33102 ภาษาอังกฤษ 6

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

สาระเพิ่มเติม
สาระเพิ่มเติม
จ33201 ภาษาจีน
3.0/120 จ33202 ภาษาจีน
3.0/120
อ33201 การอ่าน-เขียนเพื่อพัฒนาทักษะ 1.0 /40 อ33202 การอ่าน-เขียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1.0 /40
ชีวิต 5
6
อ33203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด
1.0/ 40 อ33204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด
1.0/40
ท33203 ประวัติวรรณคดี 2
0.5/20 ท33204 ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ
0.5/20
วิชาเพิ่มเติม (ตามความถนัด)*
1.0/40 วิชาเพิ่มเติม (ตามความถนัด)*
1.0/40
6.5/260
6.5/260
รวม
14.0/560 รวม
14.0/560
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
/20
- กิจกรรมแนะแนว
/20
-กิจกรรมวิถีพุทธ
/20
-กิจกรรมวิถีพุทธ
/20
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
/20
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
/20
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
/10
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
/10
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
620 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
620

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2564
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***วิชาเพิ่มเติม (ตามความถนัด) เลือกได้ 1 รายวิชา
ง 33265 งานโภชนาการเพื่ออาชีพ
1.0/40
ง33273 ช่างร้อยมาลัย
1.0/40
ศ33207 วาดภาพการ์ตูน 1
1.0/40
พ33207 นันทนาการ
1.0/40

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2564

ง 33265 งานโภชนาการเพื่ออาชีพ
ง33273 ช่างร้อยมาลัย
ศ33208 การเขียนภาพการ์ตูนภาพสัตว์
พ33207 นันทนาการ

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

72

โครงสร้างหลักสูตรมาตรฐานสากล โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2564
กลุ่มวิชาการสื่อสารภาษาฝรั่งเศส
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
(นก./ช.ม)
รายวิชาพื้นฐาน
ท31101 ภาษาไทย
1.0 / 40
ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1
1.0 / 40
ว31101วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1
1.0 / 20
ส31201สังคมศึกษา 1
1.0 /40
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา
0.5 / 20
ศ31101 ศิลปะ
0.5 / 20
ง31101การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0.5 / 20
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1
1.0 /40
6.5/260
สาระเพิ่มเติม
อ31201 การอ่าน-เขียนเพื่อพัฒนาทักษะ 1.0 /40
ชีวิต 1
อ31203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1
1.0 /40
ศ31201 จิตรกรรม 1
1.0/40
ฝ31201
ภาษาฝรั่งเศสเพือ่ การสื่อสาร 3.0 /120
เบื้องต้น
I 31201 การศึกษาค้นคว้าสร้างองค์ความรู้
1.0/40
วิชาเพิ่มเติมตามความถนัด
1.0 /40
8.0/320
รวม
14.5/580
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
/20
-กิจกรรมวิถีพุทธ
/20
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
/20
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
(/10)
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
640

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2564

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
(นก./ช.ม)
รายวิชาพื้นฐาน
ท 31102 ภาษาไทย
1.0 / 40
ค 31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2
1.0 / 40
ว31102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2
1.0 / 20
ส31102 สังคมศึกษา 2
1.0 /40
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา
0.5 / 20
ศ31102 ศิลปะ
0.5 / 20
ง31102การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0.5 / 20
อ31102 ภาษาอังกฤษ 2
1.0 /40
6.5/260
สาระเพิ่มเติม
อ31202 การอ่าน-เขียนเพื่อพัฒนาทักษะ 1.0 /40
ชีวิต 2
อ31204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2
1.0 /40
ศ31202 จิตรกรรม 2
1.0/40
ฝ31202
ภาษาฝรั่งเศสเพือ่ การสื่อสาร 3.0 /120
เบื้องต้น
I 31202 การสื่อสารและการนำเสนอ
1.0/40
วิชาเพิ่มเติมตามความถนัด
1.0 /40
8.0/320
รวม
14.5/580
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
/20
-กิจกรมวิถีพุทธ
/20
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
/20
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
(/10)
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
640
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
เวลาเรียน
รายวิชา/กิจกรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2
เวลาเรียน
รายวิชา/กิจกรรม

(นก./ช.ม)

(นก./ช.ม)

รายวิชาพื้นฐาน
ท32101 ภาษาไทย
ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3
ว32101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3
ส32101 สังคมศึกษา 3
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ32101 ศิลปะ
ง32101การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3

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

รายวิชาพื้นฐาน
ท32102 ภาษาไทย
ค31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4
ว32102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4
ส32102 สังคมศึกษา 4
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ32102 ศิลปะ
ง32102การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ32102 ภาษาอังกฤษ 4

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

สาระเพิ่มเติม
สาระเพิ่มเติม
อ32201 การอ่าน-เขียนเพื่อพัฒนาทักษะ 1.0 /40 อ32202 การอ่าน-เขียนเพื่อพัฒนาทักษะ 1.0 /40
ชีวิต 3
ชีวิต 4
ส32201 กฎหมายน่ารู้ 1
1.0 /40 ส32202 กฎหมายน่ารู้ 2
1.0 /40
ฝ32201 ภาษาฝรั่งเศสน่ารู้
3.0 /120 ฝ32202 ภาษาฝรั่งเศสน่ารู้
3.0 /120
ฝ32203 สนทนาภาษาฝรั่งเศส
1.0 /40 ฝ32204 สนทนาภาษาฝรั่งเศส
1.0/ 40
ศ32207 วาดลายไทย
1.0/40 ศ32208 วาดลายไทย
1.0/40
ท32201 การพูด
0.5/20 ท32202 ประวัติวรรณคดี 1
0.5/20
7.5/300
7.5/300
รวม
14.0/560 รวม
14.0/560
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
/20
- กิจกรรมแนะแนว
/20
-กิจกรรมวิถีพุทธ
/20
-กิจกรมวิถีพุทธ
/20
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
/20
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
/20
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
(/10) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
(/10)
ประโยชน์
ประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
620 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
620

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2564
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
เวลาเรียน
รายวิชา/กิจกรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2
เวลาเรียน
รายวิชา/กิจกรรม

(นก./ช.ม)

(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

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

รายวิชาพื้นฐาน
ท33102 ภาษาไทย
ค33102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6
ว33102วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6
ส33102 สังคมศึกษา 6
ส33104 ประวัติศาสตร์ 2
พ33102 สุขศึกษาและพละศึกษา
ศ33102 ศิลปะ
ง33102การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ33102 ภาษาอังกฤษ 6

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

สาระเพิ่มเติม
สาระเพิ่มเติม
ฝ33201 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการศึกษาต่อ
2.0/80 ฝ33202 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการศึกษาต่อ
2.0/80
ฝ33203
เสริมทักษะอ่าน/เขียนภาษา 1.0/40 ฝ33204 เสริมทักษะอ่าน/เขียนภาษาฝรั่งเศส 1.0/40
ฝรั่งเศส
อ33201 การอ่าน-เขียนเพื่อพัฒนาทักษะ 1.0 /40 อ33202 การอ่าน-เขียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1.0 /40
ชีวิต 5
6
อ33203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด
1.0/ 40 อ33204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด
1.0/40
ท33203 ประวัติวรรณคดี 2
0.5/20 ท33204 ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ
0.5/20
วิชาเพิ่มเติม (ตามความถนัด)*
1.0/40 วิชาเพิ่มเติม (ตามความถนัด)*
1.0/40
6.5/260
6.5/260
รวม
14.0/560 รวม
14.0/560
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
/20
- กิจกรรมแนะแนว
/20
-กิจกรรมวิถีพุทธ
/20
-กิจกรรมวิถีพุทธ
/20
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
/20
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
/20
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
/10
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
/10
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
620 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
620
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2564
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***วิชาเพิ่มเติม (ตามความถนัด) เลือกได้ 1 รายวิชา
ภาคเรียนที่ 1
ง 33265 งานโภชนาการเพื่ออาชีพ
1.0/40
ง33273 ช่างร้อยมาลัย
1.0/40
ศ33207 วาดภาพการ์ตูน 1
1.0/40
พ30203 วอลเลย์บอล
1.0/40

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2564

ภาคเรียนที่ 2
ง 33265 งานโภชนาการเพื่ออาชีพ
ง33273 ช่างร้อยมาลัย
ศ33208 การเขียนภาพการ์ตูนภาพสัตว์
พ30203 วอลเลย์บอล

1.0/40
1.0/40
1.0/40
1.0/40
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โครงสร้างหลักสูตรมาตรฐานสากล โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2564
กลุ่มวิชาทรัพยากรมนุษย์เพื่ออาชีพ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
(นก./ช.ม)
รายวิชาพื้นฐาน
ท31101 ภาษาไทย
1.0 / 40
ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1
1.0 / 40
ว31101วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1
1.0 / 20
ส31101 สังคมศึกษา 1
1.0 /40
พ31101 สุขศึกษาและพละศึกษา
0.5 / 20
ศ31101 ศิลปะ
0.5 / 20
ง31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0.5 / 20
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1
1.0 /40
6.5/260
สาระเพิ่มเติม
อ31201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนเพื่อพัฒนา
1.0 /40
ทักษะชีวิต 1
อ31203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1
1.0 /40
ง31267 งานช่างอุตสาหกรรม
1.0/40
พ31201 เทเบิลเทนนิส 1
1.0/40
ส31203 พลังงานกับสิ่งแวดล้อม
1.0/40
I 31201 การศึกษาค้นคว้าสร้างองค์ความรู้(IS1) 1.0/40
วิชาเพิ่มเติม (ตามความถนัด)*
1.0 /40
7.0/280
รวม
13.5/540
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
/20
-กิจกรรมวิถีพุทธ
/20
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
/20
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
(/10)
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
600

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2564

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
(นก./ช.ม)
รายวิชาพื้นฐาน
ท31102 ภาษาไทย
1.0 / 40
ค31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2
1.0 / 40
ว31102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2
1.0 / 20
ส31102 สังคมศึกษา 2
1.0 /40
พ31102 สุขศึกษาและพละศึกษา
0.5 / 20
ศ31102 ศิลปะ
0.5 / 20
ง31102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0.5 / 20
อ31102 ภาษาอังกฤษ 2
1.0 /40
6.5/260
สาระเพิ่มเติม
อ31202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนเพื่อพัฒนา
1.0 /40
ทักษะชีวิต 2
อ31204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2
1.0 /40
ง31268 งานช่างอุตสาหกรรม
1.0/40
พ31202 เทเบิลเทนนิส 2
1.0/40
ส31204 ประชากรกับสิ่งแวดล้อม
1.0/40
I 31202 การสื่อสารและนำเสนอ (IS2)
1.0/40
วิชาเพิ่มเติม (ตามความถนัด)*
1.0 /40
7.0/280
รวม
13.5/540
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
/20
-กิจกรมวิถีพุทธ
/20
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
/20
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
(/10)
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
600
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
(นก./ช.ม)

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
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2564

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

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

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

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

เวลา
เรียน
(นก./
ช.ม)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
-กิจกรมวิถีพุทธ
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

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
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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
1.0 /40
พ33101 สุขศึกษาและพละศึกษา
0.5 / 20
ศ33101 ศิลปะ
0.5 / 20
ง33101การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0.5 / 20
อ33101ภาษาอังกฤษ 5
1.0 /40
7.5/300
สาระเพิ่มเติม
อ33203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด
1.0 /40
วิชาชีพเทคนิคดอนเมือง
5.0/200
6.0/240
รวม
13.5/540
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
/20
-กิจกรรมวิถีพุทธ
/20
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
/20
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
(/10)
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
600

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2564

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2
เวลาเรียน
รายวิชา/กิจกรรม
(นก./ช.ม)

รายวิชาพื้นฐาน
ท33102 ภาษาไทย
ค33102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6
ว33102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6
ส33102 สังคมศึกษา 6
ส33104 ประวัติศาสตร์
พ33102 สุขศึกษาและพละศึกษา
ศ33102 ศิลปะ
ง33102การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ33102 ภาษาอังกฤษ 6

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

สาระเพิ่มเติม
อ33204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด
วิชาชีพเทคนิคดอนเมือง

1.0 /40
5.0/200
6.0/240
14.0/540

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

/20
/20
/20
(/10)
600
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 ปีการศึกษา 2564
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
ว31106 การออกแบบและเทคโนโลยี
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1
1.0 / 40
รายวิชาเพิ่มเติม
17.0 / 680
I31201การศึกษาค้นคว้าสร้างองค์ความรู้
1.0 / 40
(IS1)
ง30205 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
2.0 / 80
ง30206 การขายเบื้องต้น 1
2.0 / 80
ง30201 พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น
2.0 / 80
ง30209 ธุรกิจค้าปลีก 1
5.0 / 200
** (ฝึก 162 ชม.)
ง30210 ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ 1
5.0 / 200
* (ฝึก 270 ชม.)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
/ 60
กิจกรรมแนะแนว
/ 20
กิจกรรมวิถีพุทธ
/ 20
กิจกรรมชุมนุม/ชมรม
/ 20
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
/ (10)
สาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
24.0 / 1020
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2564

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
อ31102 ภาษาอังกฤษ 2
1.0 / 40
รายวิชาเพิ่มเติม
17.0 / 680
I31202 การสื่อสารและนำเสนอ (IS2)
1.0 / 40
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

2.0 / 80
2.0 / 80
2.0 / 80
5.0 / 200
5.0 / 200
/ 60
/ 20
/ 20
/ 20
/ (10)
24.0 / 1020
80

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

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2564
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 ปีการศึกษา 2564
แผนการเรียนสาขางานธุรกิจค้าปลีก (เทียบโอนหลักสูตร ปวช.)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่1)
หน่วยกิต/ชม.
รายวิชาพื้นฐาน
7.0/280
ท32101 ภาษาไทย 3
1.0/40
ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3
1.0/40
ว32101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3
1.0/40
ส32101 สังคมศึกษา 3
1.0/40
พ32101 สุขศึกษา
0.5/20
พ32102 พลศึกษา
0.5/20
ศ32101 ศิลปะ
0.5/20
ง32101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0.5/20
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3
1.0/40
รายวิชาเพิ่มเติม
18.0/720
ส30231 หน้าที่พลเมือง
0.5/20
ท32201 การพูด
0.5/20
ส32203 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
2.0/80
ง30204 การบัญชีเบื้องต้น 2
ง30208 การเป็นผู้ประกอบการ
จ32203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
ง30213 ธุรกิจค้าปลีก 3
**(ฝึก 162 ชม.)
ง30214 ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ 3
**(ฝึก 270 ชม.)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมวิถีพุทธ
กิจกรรมชุมนุม/ชมรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิน้
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2564

2.0/80
2.0/80
1.0/40
5.0/200

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่2)
หน่วยกิต/ชม.
รายวิชาพื้นฐาน
7.0/280
ท32102 ภาษาไทย 4
1.0/40
ค32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4
1.0/40
ว32102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4
1.0/40
ส32102 สังคมศึกษา 4
1.0/40
พ32103 สุขศึกษา
0.5/20
พ32104 พลศึกษา
0.5/20
ศ32102 ศิลปะ
0.5/20
ง32102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0.5/20
อ32102 ภาษาอังกฤษ 4
1.0/40
รายวิชาเพิ่มเติม
14.0/560
ส30232 หน้าที่พลเมือง
0.5/20
ท32202 ประวัติวรรณคดี 2
0.5/20
ง32201 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อ
2.0/80
งานอาชีพ
จ32204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
1.0/40
พ32205 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2.0/80
ง30215 ธุรกิจค้าปลีก 4 **(ฝึก 162 ชม.)
3.0/120
ง30216 ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ 3
**(ฝึก 162 ชม.)

5.0/200
60
/20
/20
/20
/(10)
25.5/1080

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมวิถีพุทธ
กิจกรรมชุมนุม/ชมรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิน้

60
/20
/20
/20
/(10)
21.5/920
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หมายเหตุ * ฝึกอาชีพในสถานประกอบการตามระบบทวิภาคี (ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมงเท่ากับ 1 หน่วยกิต)
ภาคเรียนที่ 1 ง30213 ธุรกิจค้าปลีก 3, ง30214 ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ 3 ฝึกงานที่สถานประกอบการ 432
ชั่วโมง
ภาคเรียนที่ 2 ง30215 ธุรกิจค้าปลีก 4, ง30216 ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ 4 ฝึกงานที่สถานประกอบการ 324
ชั่วโมง
รวมฝึกงาน 756 ชั่วโมง

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2564
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 ปีการศึกษา 2564
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

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2564
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หมายเหตุ * ฝึกอาชีพในสถานประกอบการตามระบบทวิภาคี (ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมงเท่ากับ 1 หน่วยกิต)
ภาคเรียนที่ 1 ง30218 ธุรกิจค้าปลีก 5, ง30219 ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ 5 ฝึกงานที่สถานประกอบการ 324 ชั่วโมง
ภาคเรียนที่ 2 ง30220 ฝึกงานที่สถานประกอบการ ฝึกงานที่สถานประกอบการ 320 ชั่วโมง
รวมฝึกงาน 644 ชั่วโมง

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2564
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โครงสร้างหลักสูตรส่งเสริมอัจฉริยภาพ โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2564
กลุ่มวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
เวลาเรียน
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
รายวิชา/กิจกรรม
(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
ว31101วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1
1.0 / 20 ว31102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2
1.0 / 20
ส31101 สังคมศึกษา 1
1.0 /40 ส31102 สังคมศึกษา 2
1.0 /40
พ31101 สุขศึกษาและพละศึกษา
0.5 / 20 พ31102 สุขศึกษาและพละศึกษา
0.5 / 20
ศ31101 ศิลปะ
0.5 / 20 ศ31102 ศิลปะ
0.5 / 20
ง31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0.5 / 20 ง31102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0.5 / 20
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1
1.0 /40 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2
1.0 /40
6.5/260
6.5/260
สาระเพิ่มเติม
สาระเพิ่มเติม
อ31203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1
1.0 /40 อ31204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2
1.0 /40
I 31201 การศึกษาค้นคว้าสร้างองค์ความรู้
1.0 /40 I 31202 การสื่อสารและการนำเสนอ
1.0 /40
ท31205 ศิลปะการพูด 1
1.0/40 ท31206 ศิลปะการพูด 2
1.0/40
ศ31215 คีตศิลป์สากล 1
1.0/40 ศ31216 คีตศิลป์สากล 2
1.0/40
ศ31217 พื้นฐานดนตรีไทย 1
1.0/40 ศ31218 พื้นฐานดนตรีไทย 2
1.0/40
ศ31213 การแสดงสร้างสรรค์ 1
1.0/40 ศ 31214 การแสดงสร้างสรรค์ 2
1.0/40
วิชาเพิ่มเติม (ตามความถนัด)*
1.0 /40 วิชาเพิ่มเติม (ตามความถนัด)*
1.0 /40
7.0/280
7.0/280
รวม
13.5/540 รวม
13.5/540
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
/20
- กิจกรรมแนะแนว
/20
-กิจกรรมวิถีพุทธ
/20
-กิจกรมวิถีพุทธ
/20
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
/20
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
/20
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
(/10) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
(/10)
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
600
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
600
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2564
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
(นก./ช.ม)
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
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2564

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
(นก./
ช.ม)
รายวิชาพื้นฐาน
1.0 / 40 ท32102 ภาษาไทย
1.0 / 40
1.0 / 40 ค32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4
1.0 / 40
1.0 /40 ว32102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4
1.0 / 40
1.0 / 40 ส32102 สังคมศึกษา 4
1.0 /40
0.5 / 20 พ32102 สุขศึกษาและพละศึกษา
0.5 / 20
0.5 / 20 ศ32102 ศิลปะ
0.5 / 20
0.5 /40 ง32102การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0.5 / 20
1.0 /40 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4
1.0 /40
6.5/260
6.5/260
สาระเพิ่มเติม
1.0 /40 อ32202 การอ่าน-เขียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 4 1.0 /40
1.0 /40 อ32204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2
1.0 /40
1.0 /40 ส32202 กฎหมายน่ารู้
1.0 /40
2.0/80 ศ30204ดนตรีสากลปฏิบัติตามถนัด
2.0/80
ศ30206ดนตรีไทยสร้างสรรค์
ศ30208 นาฏศิลป์สร้างสรรค์
1.0/ 40 ศ30210 ทฤษฏีดนตรีสากล 2
1.0/ 40
1.0/40 ...............
1.0/40
0.5/20 ท32202 ประวัติวรรณคดี
0.5/20
7.5
7.5
14.0/560 รวม
14.0/560
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
/20
- กิจกรรมแนะแนว
/20
/20
-กิจกรมวิถีพุทธ
/20
/20
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
/20
(/10)
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
(/10)
620
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
620
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โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ จิตอาสา มุ่งพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้มี
อัตลักษณ์ สะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย ทุกวัน โดยพัฒนาวินัยนักเรียนตามแนวทางวิถีพุทธจิตอาสา
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มีการตรวจบุคลิกภาพนักเรียนในสัปดาห์แรกของ
เดือน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนจึงมีบทบาทในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งผลให้ครูปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิผลทั้งด้านการสอน ด้านการดูแล ด้านคุณธรรมจริยธรรม การอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยโดยการจัดกิจกรรมเคารพครูอาวุโส รุ่นน้องให้เกียรติรุ่นพี่และส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม
การแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยทุกวันพฤหัสบดีแรกของเดือน
จากการพัฒนาและสนับสนุนของผู้บริหาร ครูผู้สอนส่งผลให้ครูได้เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นตามลำดับ
โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) มีบุคลากรครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการ ครู ครูผู้ช่วย แต่ละระดับ
พร้อมที่จะพัฒนาเป็นไปตามขั้นตอน โรงเรียนมีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคุณครูและ
บุคลากรทุกคนของโรงเรียน ครูผู้อุทิศตนในการปฏิบัติ ราชการด้านความมุ่งมั่น วิริยะ อุสาหะ และใน
ปีการศึกษา 2564 ครู พัฒนาตนเองให้จบการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และพัฒนานักเรียนอยู่สม่ำเสมอ ส่งผลให้
นักเรียนและครู มีผลงานดีเด่นด้านวิช าการและคุณธรรมเพิ่มขึ้นเชิงประจักษ์ แม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์
โรคติดต่อโควิด 19
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ส่วนที่ 5
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลผลสัมฤทธิท์ างการเรียนระดับโรงเรียน และ
ระดับชาติ (O-NET) 3 ปีย้อนหลัง ทั้ง 8 กลุม่
สาระการเรียนรู้
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ส่วนที่ 5
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียน และระดับชาติ (O-NET) 3 ปีย้อนหลัง ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
1. ระดับโรงเรียน
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับโรงเรียน
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563
กลุ่มสาระการ
ระดับ
ภาคต้น
ภาค
ภาคต้น
ภาค ภาคต้น ภาค
เรียนรู้
ปลาย
ปลาย
ปลาย
3.03
3.05
2.95
ม. ต้น
2.31
2.32
2.83
ภาษาไทย
ม. ปลาย
3.11
2.85
3.45
3.20
3.51
3.40
2.47
2.61
2.58
ม. ต้น
1.73
1.91
2.50
คณิตศาสตร์
2.28
2.15
2.88
ม. ปลาย
2.18
2.17
2.79
3.27
2.89
3.04
ม. ต้น
2.28
2.49
2.92
วิทยาศาสตร์
2.85
2.93
3.12
ม. ปลาย
2.61
2.48
3.01
3.15
3.12
3.19
ม. ต้น
2.78
2.50
2.98
สังคมศึกษา
3.12
3.19
3.12
ม. ปลาย
2.01
2.78
2.96
2.72
2.81
3.00
ม. ต้น
2.20
1.71
2.80
ภาษาต่างประเทศ
2.97
2.78
2.95
ม. ปลาย
2.40
2.26
3.24
3.67
3.52
3.30
ม. ต้น
3.59
3.08
3.38
ศิลปะ
3.59
3.45
3.62
ม. ปลาย
3.36
3.27
3.67
3.54
3.39
3.60
ม. ต้น
2.68
2.65
3.66
สุขศึกษาฯ
3.31
3.19
3.62
ม. ปลาย
2.89
2.78
3.59
3.27
3.05
2.68
ม. ต้น
2.46
2.44
2.99
การงานอาชีพฯ
3.43
3.18
3.34
ม. ปลาย
2.69
2.62
3.53
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคต้น
ปีการศึกษา 2561-2563

4
3.5
3
2.5
2

2561

1.5

2562

1

2563

0.5
0

จากสถิติปีการศึกษา 2561-2563 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นในทุกรายวิชา และวิทยาศาสตร์
คณิศาสตร์ ภาษาอังกฤษสามารถพัฒนานักเรียนได้ดีขึ้นกว่าเดิม เชิงประจักษ์
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคปลาย
ปีการศึกษา 2561-2563
4
3.5
3
2.5
2

2561

1.5

2562

1

2563

0.5
0

จากสถิติปีการศึกษา 2561-2563 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทุกวิชาสูงขึ้น ในรายวิชาศิลปะและการงานต้องสร้าง
กิจกรรมให้นักเรียนเห็นประโยชน์การนำไปใช้เพื่อจูงใจ โรงเรียนต้องสนับสนุนพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้นักเรียนรักษามาตรฐานของตนเอง และใฝ่เรียนรู้
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคต้น
ปีการศึกษา 2561-2563
ชื่อแผนภูมิ
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

2561

2562

2563

จากสถิตปิ ีการศึกษา 2561-2563นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น โรงเรียนจะต้องเร่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์โดยเฉพาะ
วิชาแผนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ โดยหหากิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาตนเอง
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคปลาย
ปีการศึกษา 2561-2563

4
3.5
3
2.5
2

2561

1.5

2562

1

2563

0.5
0

จากสถิติปีการศึกษา 2561-2563 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะวิชา ภาษาไทยคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ โรงเรียนควรพัฒนาศักยภาพต่อเนื่องเพราะเป็นรายวิชาที่สำคัญเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและ
ประกอบอาชีพ
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2.ระดับชาติ (O-NET)
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้ผลการทดสอบ O-Net
กลุ่มสาระการ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เรียนรู้
ร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนนผ่านขีดจำกัด ร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนนผ่าน
ล่าง
ขีดจำกัดล่าง
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2561
ปี 2562
ปี2563
ภาษาไทย
59.07
57
60.37
45.29
39
43.32
คณิตศาสตร์
28.38
34.32
35.00
24.88
20
22.34
วิทยาศาสตร์
37.32
23.73
24.14
30.04
29
32.59
สังคมศึกษา
34.96
34
35.18
ภาษาอังกฤษ
29.47
29.32
30.02
29.28
27
29.06
กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้ผลการทดสอบ O-Net
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2561-2563
70
60
50
40

ปี 2561
ปี 2562

30

ปี 2563

20
10
0
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

จากข้อมูลปีการศึกษา 2561-2563 ผลสอบสูงขึ้นทุกรายวิชา ควรพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น
โรงเรียนสามารถพัฒนานักเรียนได้ดีขึ้นและต่อไปโรงเรียนต้องพัฒนาผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องให้เทียบเคียงกับ
มาตรฐานระดับประเทศ
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้ผลการทดสอบ O-Net
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2561-2563
50
45
40
35
30

ปี 2561

25

ปี 2562

20

ปี 2563

15
10
5
0
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

จากสถิติปีการศึกษา 2561-2563 ผลสอบสูงขึ้นทุกรายวิชา ควรพัฒนาด้านคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น โรงเรียน
สามารถพัฒนานักเรียนได้ดีขึ้นและต่อไป โรงเรียนต้องพัฒนาผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องให้เทียบเคียงกับมาตรฐาน
ระดับประเทศ
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ผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา
มหาวิทยาลัยรัฐ
มหาวิทยาลัยเอกชน
อื่นๆ

2561
138
64
2

2562
75
77
45

2563
156
77
37

กราฟแสดงสถิติผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
180
160
140
120
100

2561

80

2562
2563

60
40
20
0
มหาวิทยาลัยรัฐ

มหาวิทยาลัยเอกชน

ประกอบอาชีพ

ผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นักเรียนสามารถศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยรัฐบาลมากขึ้นได้เป็นเรื่องน่ายินดีที่นักเรียนมี
ความพยายาม พัฒนาตนเองจนสามารถสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อได้ ด้วยเศรษฐกิจที่ผกผันนักเรียนจึงประกอบ
อาชีพก่อนศึกษาต่อ
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ส่วนที่ 6
แนวทางในการพัฒนาในอนาคต
ด้านบุคลากร
เนื่องจากโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษตามเกณฑ์สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปี 2564 มีผู้บริหาร 5 ท่าน ครูผู้สอน 92 คน ครูอัตราจ้าง 7 คน ซึ่งปัจจุบันมีครู
สอน ตรงวิชาเอก ครูร้อยละ25 จบการศึกษาระดับปริญญาโทมีความรู้ความสามารถ ครูมีวัฒนธรรมองค์กร
ร่วมกันพัฒนาตั้งแต่เรื่องการจัดการเรียนรู้ การนิเทศการสอน การจัดกิจกรรมตามโครงการต่า ง ๆแล้วสรุป
พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป ให้ความร่วมมือเป็นกำลัง สำคัญในงานสนับสนุนการสอนที่โรงเรียนขอความ
ร่วมมือซึ่งครูทำได้ดีมาโดยตลอด งานสำนักงานในโรงเรียนมีพนักงานราชการและลูกจ้างทุกฝ่าย เพื่อพัฒนา
งานของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ครูมีการวางแผนศึกษาต่อและพัฒนาด้าน
วิทยฐานะให้สูงขึ้น อันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ด้านศักยภาพนักเรียน
โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ส่งเสริมด้านคุณธรรม วิถีพุทธเน้นเรื่องวินัยและคุณธรรมและ
นักเรียนโดยส่วนรวมเป็นนักเรี ยนที่มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี เป็นผู้มีศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งโรงเรียนดำเนิน
กิจกรรมหลายกิจกรรมในงานกิจการนักเรียนยึดหลักความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ เมื่อมีสุขภาพจิตที่ดี มีลักษณะ
นิสัยดีสติปัญญาของนักเรียนต้องดีควบคู่กันไปจะเป็นพลเมืองดีของสังคม
โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) พร้อมที่ผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพ โดยมุ่งมั่นให้นักเรียนเป็นเลิศ
ด้านวิชาการ มีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรซึ่งสอนตรงวิชาเอก มีคุณครูที่มีคุณภาพพัฒนาตนเองอยู่
เสมอในทุกกลุ่มสาระ มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน เลือกกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่
สร้างชื่อเสียงที่ดีให้กับโรงเรียน ให้นักเรียนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันรักโรงเรียน มีการแนะแนวศึกษาต่อผ่าน
ระบบออนไลน์ มีการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอน
ปลายที่โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุ ปถัมภ์) นอกจากนี้มีการประชาสัมพันธ์ความสำเร็จของนักเรียนผ่านเพจ
โรงเรียนและวารสารประจำทุกปี
ด้านการบริหาร
ตลอดเวลาที่ผ่านมาคณะผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และนำโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ให้มีชื่อเสียง
ด้านวินัย คุณธรรม และน่าภาคภูมิใจสำหรับเขตดอนเมือง เหมาะสมกับการส่งลูกหลานในเขตดอนเมืองเข้ามา
ศึกษาที่นี่ การบริหารเป็นระบบและมีผลการประเมินเชิงประจักษ์
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ในปีการศึกษาถัดไปสิ่งที่โรงเรียนต้องดำเนินการมีดังนี้
- พัฒนาให้โรงเรียนมีความเข้มแข็งเรื่องความสัมพันธ์ภาคีเครือข่ายในการร่วมพัฒนาการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ
- ขยายการสร้างความรู้วิชาชีพสู่ชุมชนให้เพิ่มมากขึ้น
- มอบขวัญและกำลังใจโดยนำการมอบรางวัลจากโรงเรียน กิจกรรมเพชรอินทนิลเพื่อประกาศเกียรติ
คุณคนดีสีกัน ทุกปีการศึกษาซึ่งประกอบไปด้วยรางวัล รองผู้บริหารดีเด่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการดีเด่น หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ดีเด่น หัวหน้าระดับดีเด่น หัวหน้างานกลุ่มบริหารวิชาการดีเด่น หัวหน้างานกลุ่มบริหาร
งบประมาณดีเด่น หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานบุคคลดีเด่น หัวหน้างานกลุ่มบริหารทั่วไปดีเด่น ครูที่ปรึกษา
ทุกระดับดีเด่นครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระดีเด่น ครูผู้อุทิศเวลาให้กับทางราชการปฏิบัติงาน ครูผู้ทำคุณประโยชน์
และสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน
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ที่ปรึกษา
นายวีรชัย บุญอยู่
นางกุลวดี วิมะลิน
นางสาวอรอนงค์ นครเขต
นายสุทธิศักดิ์ นันทวิทย์
นายอนุพงศ์ สุวรรณโชติ
งานสารสนเทศปีการศึกษา 2564
นางสาวภาพิณี
มหาโชคธรณี
นางสาวมุขสุดา
วิชาพร
นางสาวปรานิสา
ทองอ่อน
นางสาวจุฑารัตน์
ไวยดี
นางสาวเสาวภา
ใจเที่ยง
นางสาวอาทิมา
อุดมวงศ์รัตนา
นายมารุต
ศักดิ์แสงวิจิตร
นางสาวอชิรญา
ชุ่มวงศ์
นายธนชัย
นิลพันธ์
นายกิติธัช
กระเสาร์
นายชัชชัย
จ้อยใบ
นางสาวดารัตน
วรธรรมพิทักษ์
นางสาวภัทร์พิชญ์ชา วะลาพุทธ
นางสาวภัคชนัญ
ศรีจ๊ะ
นางสาวพรสุดา
เปลื้องหน่าย
นางสาวนฤมล
ธรรมไชย
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ผู้อำนวยการโรงเรียน
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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