
 



สารสนเทศประจำปีของสถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2562 

 

ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 
 

1. ข้อมูลพื้นฐาน 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 

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

 
เครื่องหมายประจำโรงเรียน 
 เสมาธรรมจักร  หมายถึง  แหล่งที่ทำให้เกิดสติปัญญา 
 เปลวไฟ  หมายถึง  ความรุ่งโรจน์แห่งสติปัญญา 
สีประจำโรงเรียน 
  เหลือง หมายถึง  ความเฉลียวฉลาด  ว่องไว 
  ม่วง   หมายถึง   ความเด็ดเดี่ยว  กล้าหาญ  อดทน 
ปรัชญาโรงเรียน 

นตฺถิปญฺญา  สมาอาภา  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาเป็นไม่มี  
คติพจน์โรงเรียน 

  ศรัทธา  วิริยะ  ปัญญา 
 



 
 

ภาพที่ 1 แผนที่โรงเรียน 
1.2  ประวัติโรงเรียน 

        ในปี พ.ศ.2502 นายเทียน วัฒนานันท์ บริจาคที่ดินจำนวน 8 ไร่  3 งาน 94 ตารางวา เพื ่อเริ่ม
ดำเนินการสร้างโรงเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย ในปี พ.ศ. 2507 โดยตั้งชื่อว่า โรงเรียนสีกัน(วัฒนา
นันท์อุปถัมภ์) เพื่อเป็นเกียรติกับวงศ์ตระกูลของนายเทียน วัฒนานันท์ ผู้บริจาคที่ดินสร้างโรงเรียน 
โรงเรียนเริ่มสร้างในปี พ.ศ.2508 ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สร้างเป็น
อาคารเรียนแบบ 004 จำนวน 1 หลัง 8 ห้องเรียน พร้อมอุปกรณ์การเรียน และเปิดสอนในระดับประถมศึกษา 
เมื่อวันที่  8 พฤษภาคม 2508 มีครู 5 คน นักเรียน 117 คน ปีการศึกษา 2520 ได้รับคำสั่งจากกรมสามัญ
ศึกษาให้ยุบระดับชั้นประถมศึกษา ตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2518 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนมีผู้บริหาร ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 

ลำดับที่ ชื่อ  นามสกุล ดำรงตำแหน่ง ปีการศึกษา 

1 นางไพวรรณ ชาญศึก ครูใหญ่ 2508 – 2513 

2 นายประสิทธิ์ ธาน ี 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 นุ่นพันธ ์ 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 – ปัจจุบัน 



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 หมู่บ้าน ศิริสุข  หมู่บ้านบุญอนันต์ หมูบ้านสกาย เจ.ดับบลิว 
แฮปปี้คอนโด ดอนเมืองเดอะเทอมินอล กรีนเน่คอนโด ฯลฯ ตลอดทั้งชุมชนที่เป็นอาคารพาณิชย์  จากการ
สำรวจข้อมูล พฤศจิกายน พ.ศ.75,954  หลังคาเรือน มีถนนสายสำคัญ เช่น  ถนนสรงประภา ถนนวิภาวดี
รังสิต มีเขตติดต่อได้แก่ เขตหลักสี่ แจ้งวัฒนะ  พหลโยธิน  ลำลูกกา  บางเขน  ปากเกร็ด  ปทุมธานี  การ
เดินทางสะดวกทั้งเข้าในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด โดยรถโดยสารประจำทาง รถไฟ ตลอดท้ังเครื่องบิน 
และรถไฟฟ้าสายสีแดง (คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2564) 

มีสถานศึกษาในเขตดอนเมือง ดังนี้ 
โรงเรียนสังกัด กทม. จำนวน 6 แห่ง  โรงเรียน เอกชน จำนวน 13 แห่ง  โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด

สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) โรงเรียนดอนเมือง     
จาตุรจินดา และโรงเรียนดอนเมือง (ทหารอากาศบำรุง) และสำนักงานอาชีวศึกษา จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ 
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง จำนวนวัดในพุทธศาสนา จำนวน 6 วัด   

ศาสนาที่ผู้ปกครองนับถือส่วนมากเป็นศาสนาพุทธ มีวัดในแหล่งชุมชนดอนเมืองเป็นจำนวนมาก       
เช่น  วัดดอนเมืองพระอารามหลวง  วัดเวฬุวนาราม  วัดสีกัน(พุทธสยาม) วัดเทพนิมิตต์  วัดคลองบ้านใหม่
(สันติบุญมาราม)   วัดพรหมรังสี  วัดสายอำพันธ์เอมสาร และมีโบสถ์ของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 
ได้แก่ วัดมารีสวรรค์ ตั้งอยู่ในโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง 

 
 
 
 
 
 
 



 
2. ข้อมูลผู้บริหาร 
 1) ผู้อำนวยการโรงเรียน นายนโรดม นรินทร์รัมย์ 
         วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขา การบริหารการศึกษา 
  E-mail: naro_ant@hotmail.com  
 2) รองผู้อำนวยการโรงเรียน 1  คน 

2.1  นางอมรรัตน์  จามรพิพัฒน์     วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท (วท.ม.)   
โทรศัพท์ 084 - 3344696  E-mail; - รับผิดชอบกลุ่มบริหารงบประมาณ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:naro_ant@hotmail.com


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสีกัน(วัฒนำนันท์อุปถัมภ์) 

สมำคมผู้ปกครองและครูฯ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

คณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครอง 

มูลนิธิโรงเรียนสีกัน(วัฒนำนันท์อุปถัมภ์) ฮั่วกี่เปเปอร์อนุสรณ์ 

มูลนิธิโรงเรียนสีกันฯ 

สมำคมศิษย์เก่ำโรงเรียนสีกันฯ 

กลุ่มบริหำรวิชำกำร กลุ่มบริหำรงบประมำณ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล กลุ่มบริหำรท่ัวไป 

กลุ่มงำนพฒันำหลักสูตรและ
งำนบริหำรกลุ่มสำระฯ  

กลุ่มงำนวัดผล ประเมินผล 
และเทียบโอนผลกำรเรียนรู้ 

 

กลุ่มงำนนโยบำยและแผน 
 

กลุ่มงำนกำรเงินและบญัชี 
 

กลุ่มงำนบุคคล 
 

กลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน 
 

กลุ่มงำนสำรบรรณ      
และบริกำร 

 

กลุ่มงำนอำคำรสถำนท่ี 
และส่ิงแวดล้อม 

 

- งานส านกังานกลุ่มบริหาร
วิชาการ 
- งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- งานพฒันาหลกัสุตรสถานศึกษา 
- งานนิเทศการจดัการเรียน          
การสอน 
- งานห้องสมุดและพฒันาแหล่ง
เรียนรู้ 
- งานแนะแนวการศึกษา 
- งานประสาน ส่งเสริมและ
สนบัสนุนงานวิชาการแก่
ครอบครัว ชุมชน 
- งานรับนกัเรียน 
- งานพฒันาระบบการประกนั
คุณภาพการศึกษา 
- โครงการห้องเรียนพิเศษ 
- โครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
- โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
- งานอ่ืนๆตามท่ีมอบหมาย 

- งานวดัผลและประเมินผล 
- งานทะเบียนนกัเรียน 
- งานเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ 
- งานเทียบโอนฯ 
- โครงการจดัการศึกษาระบบทวิ
ภาคี 
- งานสมาคมผูป้กครองและครู
โรงเรียนสีกนั (วฒันานนัท์อุปถมัภ)์ 
- งานอื่นๆตามทีม่อบหมาย 
 

- งานส านกังานกลุ่มบริหาร
งบประมาณ 
- งานแผนงาน/กรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- งานสารสนเทศ 
- งานควบคุมภายใน 
- มูลนิธิฮัว่ก่ีเปเปอร์อนุสรณ์ 
- มูลนิธิสีกนัฯ 
- งานอ่ืนๆตามท่ีมอบหมาย 
 

- งานส านกังานกลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
- งานวางแผนอตัราก าลงัและ
การก าหนดต าแหน่ง 
- งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง 
- งานทะเบียนประวติั และ
บ าเหน็จความชอบ 
- งานวินยัและรักษาวินยัครู/
บุคลากร 
- งานพฒันาครู/บุคลากรและ
เสริมสร้างประสิทธิภาพ        
การปฏิบติัราชการ 
- งานอ่ืนๆตามท่ีมอบหมาย 
 
 

- งานส่งเสรมิกจิกรรม
นกัเรียน 
- งานระบบดแูลช่วยเหลือ
นกัเรียน 
- ส่งเสรมิคณุธรรณ
จรยิธรรมนกัเรียน 
- งานส่งเสรมิ
ประชาธิปไตยนกัเรียน 
- งานระดบัชัน้  
- งานคณะนกัเรียน 
- งานป้องกนัและแกไ้ข         
ส่ิงเสพติด เอดส ์และ
อบายมขุ 
- งานวินยัและความ
ประพฤตินกัเรยีน 

- สมาคมศิษยเ์ก่าฯ 

- งานการเงิน 
- งานบญัชีและระดมทรัพยากร 
- งานตรวจสอบภายใน 
- งานพสัดุและสินทรัพย ์
- โครงการธนาคารโรงเรียน 
- งานอ่ืนๆตามท่ีมอบหมาย 
 
 
 

- ส านกัผูอ้  านวยการ 
- งานส านกังานกลุ่ม
บริหารงานทัว่ไป 
- งานสารบรรณ 
- งานสัมพนัธ์ชุมชน 
- งานอนามยัโรงเรียน 
- งานโภชนาการ 
- งานสวสัดิการโรงเรียน 
- งานยานพาหนะและบริการ
สาธารณะ 
- ชมรมครูอาวุโสโรงเรียนสี
กนัฯ 
- งานอ่ืนๆตามท่ีมอบหมาย 
 
 

- งานอาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
- งานลูกจา้งและลูกจา้ง
ชัว่คราว 
- งานพฒันาส่ิงแวดลอ้ม
และอนุรักษพ์ลงังาน 
- โครงการอนุรักษ์
พลงังาน 
- งานพฒันาเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
- งานโสตทศันูปกรณ์ 
- งานประชาสัมพนัธ์และ
ส่ือสารองคก์ร 
- งานอื่นๆตามที่

แผนภูมิบริหำรโรงเรียนสีกนั(วัฒนำนันท์อุปถัมภ์) 

ชมรมครูอำวุโสโรงเรียนสีกันฯ 



 
 
 
3.  รายนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1.  นางนงลักษณ์  จันทร์แสนโรจน ์  ประธานกรรมการ 
 2.  ผศ.ดร.สุดารัตน์ สารสว่าง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 3.  ว่าที่ร.ต.จรูญ  ชัยยะ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 4.  ดร.สิรินธร  สินจินดาวงศ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 5.  นางพัธนา  เพ็ญภาคกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 6.  รศ.ศุภวรรณ์  เล็กวิไล   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 7.  นายสุพจน์  ประกิจจานุรักษณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 8.  นางปฐมาภรณ์ จิรพนธ์โชติการ  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
 9.  นางพรทิพย์  โตมอญ   กรรมการผู้แทนครู 
         10.  พ.อ.อ.เฉลิม  หันกระสัน  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
         11.  นายอนุวัฒน์  เครือชะเอม  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
         12.  นายสหชาติ  ตะโกอยู่   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
         13.  พระครูวศินวรกิจ ดร.    กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
         14.  พระครูวิวิธธรรมานุสิฐ ดร.   กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
         15.  ผู้อำนวยการโรงเรียน    กรรมการและเลขานุการ  
นอกจากนี้มีคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์  คณะกรรมการมูลนิธิ  
คณะกรรมการศิษย์เก่า  และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  ร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 
4.ข้อมูลอาคารสถานที่ 

- อาคารเรียนและอาคารฝึกงาน จำนวน 4 หลัง ดังนี้ 
อาคารเรียนแบบพิเศษ 5 ชั้น จำนวน 28 ห้อง รวม 1 หลัง 
อาคารเรียนแบบ 418,418 ค จำนวน 18 ห้อง  รวม 2 หลัง 
อาคารฝึกงานแบบ 306 ล/27 จำนวน 8 ห้อง  รวม 1 หลัง 

-การใช้อาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างท่ีมีอยู่แล้ว 
ห้องเรียนปกติ รวม 55 ห้อง 
ห้องพักผู้บริหารและห้องพักครู   รวม 25 ห้อง 
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์   รวม 8 ห้อง 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา    รวม 10 ห้อง 
ห้องปฏิบัติการทางดนตรี    รวม 2 ห้อง 
ห้องปฏิบัติการทางนาฏศิลป์   รวม 2 ห้อง 



ห้องปฏิบัติการทางศิลปะ   รวม 2 ห้อง 
ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์   รวม 3 ห้อง 
ห้องปฏิบัติการทางด้านการงานอาชีพ  รวม 6 ห้อง 
โรงยิม     รวม 2 ห้อง 
ห้องไฮเทค    รวม 5 ห้อง 
ห้องสมุด     รวม 1 ห้อง 
ห้องพยาบาล     รวม 1 ห้อง 
 
 

- อ่ืนๆ 
 หอพระพุทธสิริวัฒนานันท์   1 แห่ง 
 หอพระพิฆเนศ    1 แห่ง 
 ห้องรับประทานอาหารครูและบุคลากร 1 แห่ง 
 โรงอาหาร CANTEEN   1 แห่ง 
 ศาลเจ้าพ่อขุนธง    1 แห่ง 
 ศาลเจ้าแม่สร้อยสังวาล   1 แห่ง 

สนามฟุตบอล              1  สนาม  
สนามบาสเกตบอล                     1  สนาม   
อาคารหอประชุม                      1  หลัง   
บ้านพักนักการ                         1  หลัง 

   สุขานักเรียน                            3  หลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ประวัติการก่อสร้างอาคารในโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 
ปีการศึกษา 2524 สร้างอาคาร 3 จำนวน 18 ห้อง 4 ชั้น แบบอาคาร 418 ค. 
ปีการศึกษา 2526 สร้างอาคาร 2 จำนวน 15 ห้อง 4 ชั้น แบบอาคาร 436ค. ต่อเติมใต้ถุนอาคาร 1ห้อง 
ปีการศึกษา 2528 กั้นห้อง 4 ห้อง ชั้นล่างอาคาร 2 
ปีการศึกษา 2529  สร้างหอพระ  
ปีการศึกษา 2530 สร้างอาคารฝึกงาน(อาคาร4) จำนวน 6 ห้อง 4ช้ัน แบบอาคาร 306 ล/27 

ประกอบด้วย ห้องดูแลรักษาบ้าน ห้องตัดเย็บเสื้อผ้า ห้องเขียนแบบ ห้องงานไฟฟ้า 
ห้องโภชนาการ 1 และ ห้องโภชนาการ 2  

ปีการศึกษา 2531  สร้างโรงอาหารชั้นล่างอาคาร 3  
ปีการศึกษา2532  สร้างหอประชุมและโรงอาหาร แบบอาคาร 101ล/27และ ต่อเติมอาคารฝึกงาน 

(อาคาร4) จำนวน2 ห้อง ได้แก่ ห้องงานไม้และห้องงานโลหะ 
ปีการศึกษา 2533  สร้างแบบแฟลตหลังท่ี1ในบริเวณโรงเรียน (ด้านหลังอาคาร4) 
ปีการศึกษา 2535 สร้างแบบแฟลตหลังท่ี 2ในบริเวณโรงเรียน(ด้านหลังอาคาร4) 
ปีการศึกษา 2537  สร้างอาคาร 5 ช้ัน ใต้ถุนโล่ง แบบพิเศษ จำนวน 28 ห้อง 
ปีการศึกษา 2557 ต่อเติม บริเวณชั้นล่างอาคาร 1 จำนวน  1 ทำห้อง ห้องพยาบาล 

อาคาร1 ช้ัน2 ทำห้องศิลปะและ อาคาร1 ช้ัน3 ห้องศูนย์ภาษาไทย 
ปีการศึกษา  2558 ดำเนินการรื้อหอพระบริเวณหน้าอาคาร 1 แล้วสร้างหอพระใหม่และศาลพระพิฆเนศ

บริเวณประตูหน้าโรงเรียน  

- รับงบประมาณปรับปรุงทาสีอาคาร 1 5 ชั้น , ปรับปรุงห้องงบประมาณ 

ปีการศึกษา  2559 รับงบประมาณปรับปรุงทาสีอาคาร4 ด้านนอก และปรับปรุงห้องเรียน
ภาษาต่างประเทศ , ห้องกิจการนักเรียนชั้นล่างอาคาร4 , เสริมรั้วโรงเรียนให้สูงขึ้น 

ปีการศึกษา 2560  -    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 



- ปรับปรุงห้องนาฏศิลป์ ศิลปอนันต์ ติดตั้งแอร์ 

- ปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย ห้อง 631 

ปีการศึกษา 22562 -  ปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ห้องนาฏศิลป์ห้อง 631 

- ปรับปรุงลานปิยมิตรรวมใจ 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบโรงเรียน 

 



 
 
5.ข้อมูลทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ 
  สถานที่ราชการและรัฐวิสาหกิจ  
   สนามบินดอนเมือง   อนุสรสถานฐานทัพทหารอากาศ  กงสุล  โทรคมนาคม  ทีโอที  
  ศูนยการค้าและองค์กรธุรกิจเอกชน    
   ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต  เซียร์รังสิต  ไอทีสแคว เมืองทองธานี ตลาดบุญอนันต์  โรงแรมอามารี  



    โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ห้างอแวนิว 
  ศาสนสถาน  

 วัดดอนเมือง  วัดพุทธสยาม  วัดหลักสี่  วัดเทพนิมิต  วัดไพ่เขียว  วัดพรหมรังสี  และ 
มีโบส์ถของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง  
 

  ธนาคาร 
   ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารออมสิน  ธนาคารทหารไทย   ธนาคารกสิกรไทย   
   ธนาคารไทยพานิชย์  และสถานธนานุบาล  
        ห้องสมุด  
       ห้องสมุดวัดพรหมรังสี ห้องสมุดสวนรมณีย์ 
 
สรุปโดยรวม 
สิ่งแวดล้อมภายนอก 

โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)  ตั้งอยู่ในเขตชุมชน  แขวงดอนเมือง  เขตดอนเมือง  ซึ่งมีพื้นที่
เดิม  ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมจึงได้ชื่อว่าทุ่งสีกัน  อาชีพดั้งเดิมของประชากรทำการเกษตรเป็นส่วน
ใหญ่  ชุมชนดั้งเดิมคือชุมชนตลาดกลาง ชุมชนตลาดฝั่งโขง ชุมชนม่วงมณีและยังมีชุมชนอยู่เลียบคลองนาย
กิม ต่อมามีท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง  ความต้องการพื้นที่เพื่ออยู่อาศัยและการ
ประกอบการด้านพาณิชการมีมากขึ้น  มีชุมชนเป็นหมู่บ้านจัดสรรเพิ่มขึ้น  เช่น หมู่บ้านปิ่นเจริญ 1 – 4
หมู่บ้านแหลมทอง   หมู่บ้านศิริสุข  หมู่บ้านบุญอนันต์ ฯลฯ ตลอดทั้งชุมชนที่เป็นอาคารพาณิชย์  มีการ
สำรวจปี พ.ศ. 2558         มีการสำรวจพบว่า มีประชากร รวมทั้งหมด 168,667คน  มีจำนวนบ้าน  68,544 
หลังคาเรือนมีถนนสายสำคัญ เช่น  ถนนสรงประภา ถนนวิภาวดีรังสิต มีเขตติดต่อได้แก่ เขตหลักสี่แจ้งวัฒนะ 
พหลโยธิน ลำลูกกา  บางเขน  ปากเกร็ด ปทุมธานี การเดินทางสะดวกทั้งเข้าในกรุงเทพมหานครและ
ต่างจังหวัด โดยรถโดยสารประจำทาง รถไฟ ตลอดทั้งเครื่องบิน ปัจจุบันท่าอากาศยานหรือสนามบินดอนเมือง
เปิดทำการทั้งอาคารผู้โดยสารภายในประเทศและต่างประเทศทำให้สภาพเศรษฐกิจดีขึ้น มีอาคารพาณิชย์ 
ห้าง และคอนโดมิเนียมมากขึ้น ภายในปี 2563 รถไฟฟ้ามหานครจะเปิดใช้บริการเดินทางถึงโรงเรียน 5 นาที 
มีศูนย์บริการสาธารณสุข 1 แห่ง คือ ศูนย์บริการสาธารณสุข 60  รสสุคนธ์  มโนชญากร ตั้งอยู่ เลขที่ 60 หมู่ 
4 ถนนสรงประภา แขวงดอนเมือง มีบุคลากร 23 คน และศูนย์บริการสาธารณสุขสาขาอีก  2  แห่ง 
คือ  ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขาวัดดอนเมืองมีบุคลากร 2 คนและศูนย์บริการสาธารณสุขสาขาสีกัน  ตั้งอยู่
หมู่บ้าน กรป.กลาง ถนนเลียบคูนายกิมมีบุคลากร 2 คน 

อาชีพหลักของผู ้ปกครองส่วนมากมีอาชีพรับจ้าง  ค้าขายและเป็นข้าราชการทหารมากกว่า
ข้าราชการอื่น เนื่องจากดอนเมืองมีฐานทัพอากาศและกองทัพบกตั้งอยู่  นอกจากนี้มีเกษตรกรและไม่มีอาชีพ  
ศาสนาที่ผู้ปกครองนับถือส่วนมากเป็นศาสนาพุทธ มีวัดในแหล่งชุมชนดอนเมืองเป็นจำนวนมาก เช่น  วัด
ดอนเมือง         วัดเวฬุวนาราม  วัดสีกัน (พุทธสยาม)  วัดเทพนิมิตร  วัดพรหมรังสี  วัดสันติวนารามและมี
โบสถ์ของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง 



 
การบริหารจัดการในโรงเรียน 
 โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) มีผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่มี

ชื่อเสียงเป็นที่นิยมของชุมชน สร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ทันสมัย อุปกรณ์และเครื่องมือครบพร้อมสำหรับการ

จัดการเรียนรู้ ภายใต้การจัดโครงสร้างการบริหารแบบการกระจายอำนาจและมอบหมายหน้าที่ในการ

ปฏิบัติงานจากคณะผู้บริหารสู่หัวหน้างาน หัวหน้าโครงการ หัวหน้ากลุ่มสาระฯและประธานนักเรียนเพื่อการ

ขับเคลื่อนการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีเป้าหมายเพื่อให้

การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ

ประจำปีของโรงเรียนตามหลัก PDCA เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมยินดีใน

ความสำเร็จ  

การบริหารงานภายในโรงเรยีนมีการประชุมวางแผนการทำงานกับกลุ่มบริหารทั้ง 4 ฝ่าย  การประชุม

ครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำทุกเดือน  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างน้อย

ภาคเรียนละ1ครั้ง การประชุมกับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและ

ครูโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)   การส่งเสริมประชาธิปไตยเพื่อเลือกประธานคณะกรรมการนักเรียนและ

สนับสนุนสภานักเรียน รวมถึงการร่วมมือกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจัดเยี่ยมบ้าน มอบทุนการศึกษา

นักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ ประชุมพบผู้ปกครอง (Class Room Meeting)ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อพัฒนา

ระบบการจัดการศึกษาให้เหมาะกับผู้เรียน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๒ 

สภำพกำรบริหำรและ 
กำรจัดโครงกำรบริหำร 



 

 

 

ส่วนที่ 2 

วิสัยทัศน์ โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ ใฝ่คุณธรรมตามแนววิถีพุทธ
จิตอาสา รักความเป็นไทย ก้าวไกลเทคโนโลยี มุ่งสู่คุณภาพตามมาตรฐานสากล. 
พันธกิจ 

พัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ การสื่อสารสองภาษา พัฒนากระบวนการคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ ต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้นักเรียนเป็นบุคคล
ที่มีความรู้ ความสามารถ มีระเบียบวินัยและคุณธรรมจริยธรรม ตามแนววิถีพุทธจิตอาสาบนพื้นฐานความ
เป็นไทย และส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
 
เป้าประสงค์ระดับองค์กร 
 1. โรงเรียนจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานแลมาตรฐานสากล 
 2. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
 3. นักเรียนมีระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  
              รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ  
 5. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีคุณภาพ 
 6. โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
กลยุทธ์ 

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

อัตลักษณ์ของโรงเรียน :  โรงเรียนวิถีพุทธ จิตอาสา 
อัตลักษณ์ลูกสีกัน : มีศีล  สมาธิ  ปัญญา  และจิตอาสา 
เอกลักษณ์ลูกสีกัน : สะอาด  เป็นระเบียบ  เรียบร้อย  ทุกวัน 

 

 



 

 

การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความสำเร็จ 

SEEKAN Model เพ่ือการขับเคลื่อนการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ  

************************************************ 

  รูปแบบการบริหารจัดการของโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) SEEKAN Model โดยความหมาย 
ดังนี้ 
  S (Strategy) 
  การวางแผนและใช้แผนกลยุทธ์ในการนำ กำหนดและควบคุมการทำงานทุกอย่าง เพื่อให้การทำงาน
หรือทำกิจกรรมต่างๆ มีทิศทางที่ถูกต้อง ตรงเป้าหมายและเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด  
  E (Education management technology) 
  การใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการการศึกษา ทั้งในด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอนและ              
การบริหารจัดการด้านอ่ืนๆ เพื่อให้ทันสมัย ถูกต้อง รวดเร็ว และมีความเป็นสากล 
  E (Ethics) 
  มุ่งเน้นและเสริมสร้างให้ครู บุคลากรและผู้เรียน มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณในการทำงาน                  
มีความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถใช้เป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจและใช้นำชีวิตได้ 
  K (Knowledge management) 
  มีการจัดการความรู้ที่ดี มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิควิธีการทำงาน
ระหว่างเพื่อนครูและบุคลากรด้วยกัน ให้เกิดการขยายผลและต่อยอดในทุกๆด้าน 
  A (Achievement)  
  การทำงานมุ่งเน้นประสิทธิภาพ โดยใช้วงจรคุณภาพของเดมม่ิง (PDCA) เป็นหลักในการกำหนด
ควบคุมข้ันตอนการทำงาน และเรียนรู้พัฒนางานให้ดียิ่งข้ึนต่อไป 
  N (Network building and participatory)  
  การสร้างเครือข่ายในการทำงานและการมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการทำงานเป็นทีม สร้างประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลที่มากขึ้น ลดความขัดแย้ง 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

โครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 
เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียน เป็นไปตามแผนพัฒนา จึงได้กำหนดโครงการแม่แบบนี้ 

กลยุทธ์ โครงการ 
1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล 

2. ส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียน 

2. ส่งเสริมนักเรียนให้มีพัฒนาการและทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพและเหมาะสมตาม
วัย 

3. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่คุณภาพและความเป็นเลิศ 

4. ส่งเสริมพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สู่การประกอบ
อาชีพในอนาคต 

3. ส่งเสริมให้นักเรียนดำเนินชีวิตตามศาสตร์
พระราชา มีคุณธรรม จริยธรรม มีความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย รับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
  

5. ความรู้คู่คุณธรรม ตามแนววิถีพุทธจิตอาสา สู่คุณลักษณะ             

อันพึงประสงค์และค่านิยมไทย 

6. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีไทย(ความเป็นไทย) ศาสตร์
พระราชาและศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตผู้เรียน 
7. สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

4. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้มีสมรรถนะและความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มี
วัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นคุณภาพและความ
เป็นเลิศ 

8. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

5. มีการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม เน้น
การทำงานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหาร
จัดการ กระจายอำนาจและความรับผิดชอบ สู่
กลุ่มบริหารและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

9. ส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

6. มีการพัฒนานวัตกรรม ระบบข้อมูล สารสนเทศ 
และงานวิจัยเพื่อการบริหารจัดการศึกษา อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

10. พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา 



 
 
การจัดสรรเงินปีการศึกษา 2562 แยกตามกลยุทธ์และโครงการ 

กลยุทธ์/โครงการ 
อุดหนุน 
รายหัว 

 
รายได้  

เรียนฟรีฯ 
15 ปี 

อุดหนุน
คงเหลือ 

รวม 

กลยุทธ์ที ่1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพทาง
วิชาการสู่มาตรฐานสากล 

 134,430   3,413,820   130,000   -     3,678,250  

2. ส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้า
ทางการเรียนของนักเรียน 

 288,530   96,000   64,800   -     449,330  

รวม กลยุทธ์ที่ 1  422,960   3,509,820   194,800   -     4,127,580  

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมนักเรียนให้มีพัฒนาการและทักษะในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพและเหมาะสมตามวัย 
3. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่
คุณภาพและความเป็นเลิศ 

 258,117   25,700   204,710   38,000   526,527  

4. ส่งเสริมพัฒนาทักษะผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 สู่การประกอบอาชีพใน
อนาคต 

 202,900   319,000   150,500   16,400   688,800  

รวม กลยุทธ์ที่ 2  461,017   344,700   355,210   54,400   1,215,327  
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้นักเรียนดำเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชา มีคุณธรรม จริยธรรม มีความภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
5. ความรู้คู่คุณธรรม ตามแนววิถีพุทธ
จิตอาสา สู่คุณลักษณะ อันพึงประสงค์
และค่านิยมไทย 

 179,000   30,000  1,259,79
0  

 -     1,468,790  

6. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีไทย
(ความเป็นไทย) ศาสตร์พระราชาและ
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ผู้เรียน 

 80,500   11,954   -     -     92,454  

7. สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

 71,000   1,550,000   -     -     1,621,000  

รวม กลยุทธ์ที่ 3  330,500   1,591,954  1,259,79
0  

 -     3,182,244  



กลยุทธ์/โครงการ 
อุดหนุน 
รายหัว 

 
รายได้  

เรียนฟรีฯ 
15 ปี 

อุดหนุน
คงเหลือ 

รวม 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะและความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ          
มีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นคุณภาพและความเป็นเลิศ 
8. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่ความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

 8,000   782,150   -     -     790,150  

รวม กลยุทธ์ที่ 4  8,000   782,150   -     -     790,150  

กลยุทธ์ที่ 5 มีการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม เน้นการทำงานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหาร
จัดการ กระจายอำนาจและความรับผิดชอบ สู่กลุ่มบริหารและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
9. ส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัด
การศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

 5,779,478   7,373,930   -     716,680  13,870,08
8  

รวม กลยุทธ์ที่ 5  5,779,478   7,373,930   -     716,680  13,870,08
8  

กลยุทธ์ที่ 6 มีการพัฒนานวัตกรรม ระบบข้อมูล สารสนเทศ และงานวิจัยเพื่อการบริหารจัดการศึกษา             
อย่างมีประสิทธิภาพ 
10. พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพ
สถานศึกษา 

 46,795   45,065   -     20,000   111,860  

รวม กลยุทธ์ที่ 6  46,795   45,065   -     20,000   111,860  

รวมทั้งสิ้น  7,048,750  13,647,61
9  

1,809,80
0  

 791,080  23,297,24
9  

 
        



 
ตารางท่ี 3 แสดงการจัดสรรงบประมาณโดยแยกตามประเภทของเงิน 

ประเภทของเงิน จำนวนเงิน คิดเป็นร้อยละ 
เงินอุดหนุนรายหัว  7,048,750   30.26  
เงินรายได้สถานศึกษา  13,647,619   58.58  
เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปีฯ   1,809,800   7.77  
อุดหนุนคงเหลือ  791,080   3.40  

รวม  23,297,249   100.00  
 

 
ตารางท่ี 4 แสดงการจัดสรรเงินปีการศึกษา 2562 แยกตามหน่วยงานและรายจ่ายประจำ 

กลยทุธ์ข้อท่ี 1 
18%

กลยทุธ์ข้อท่ี 2
5%

กลยทุธ์ข้อท่ี 3
14%

กลยทุธ์ข้อท่ี 4
3%

กลยทุธ์ข้อท่ี 5
60%

กลยทุธ์ข้อท่ี 6
0%

กราฟแสดงการจดัสรรงบประมาณจ าแนกตามกลยทุธ์

เงินอดุหนุนรายหวั
30%

เงินรายได้
สถานศึกษา

59%

เงินอดุหนุนเรียนฟรี 15 ปีฯ 
8%

อดุหนุนคงเหลือ
3%

แสดงการจดัสรรงบประมาณโดยแยกตามประเภทของเงิน



 

 
ตารางท่ี 5 แสดงการจัดสรรเงินปีการศึกษา 2562 แยกตามกลุ่มบริหาร 

ส ารองจ่าย
3% สาธารณูปโภค

12%

วิชาการ
40%

งบประมาณ
2%

บคุคล
28%

ทัว่ไป
15%

กราฟแสดงการจดัสรรเงินปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามหน่วยงานและรายจ่าย
ประจ า

หน่วยงาน 
อุดหนุน 
รายหัว 

รายได้ 
เรียนฟรี อุดหนุน

คงเหลือ 
รวม 

คิดเป็น
ร้อยละ 15 ปี 

1. กลุ่มบริหารวิชาการ 2,266,309 5,580,419 1,089,810 433,080 9,369,618  3.01  
2. กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

396,441 5,246,200 719,990 36,000 6,398,631  12.04  

3. กลุ่มบริหารทั่วไป 709,000 2,575,000 - 206,000 3,490,000  40.30  
4. กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

177,000 200,000 - 116,000 493,000  2.12  

5.รายจ่ายประจำ 
(สาธารณูปโภค) 

2,800,000 - - - -  27.52  

6.พัฒนาสถานศึกษา 
(สำรองจ่าย) 

700,000 - - - -  15.01  

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

หน่วยงาน 
อุดหนุนราย

หัว 
รายได้ 

เรียนฟรี อุดหนุน
คงเหลือ 

รวม 
คิดเป็น
ร้อยละ 15 ปี 

1.กลุ่มบริหารวิชาการ 2,266,309 5,580,419 1,089,810 433,080 9,369,618  47.44  
2.กลุ่มงานบุคคล 396,441 5,246,200 719,990 36,000 6,398,631  32.40  



 
 

วิชาการ
47%

งบประมาณ
3%

บคุคล
32%

ทัว่ไป
18%

ช่ือแผนกราฟแสดงการจดัสรรเงินปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามกลุ่มบริหาร

3.กลุ่มบริหารทั่วไป 709,000 2,575,000 - 206,000 3,490,000  17.67  
4.กลุ่มบริหารงบประมาณ 177,000 200,000 - 116,000 493,000  2.50  

รวม  3,548,750  13,601,619   1,809,800   791,080  19,751,249  100.00  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 
เกียรติประวัติโรงเรียน 

 



 

ส่วนที่ 3 

เกียรติประวัติโรงเรียน 

ประวัติผลงานดีเด่น 
ในปีการศึกษา 2533 นี้โรงเรียนมีผลงานดีเด่นด้านห้องสมุด 2 รางวัล คือ 

1. รางวัลห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนกลางดีเด่นของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศ

ไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ท่านผู้อำนวยการได้เข้ารับ
พระราชทานโล่รางวัล เม่ือวันที่ 19 ธันวาคม 2533 ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ 

2. รางวันห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ดีเด่นของกรมสามัญศึกษา  

กระทรวงศึกษาธิการ 
 นอกจากนี้ นางฟองจันทร์ สุขย่ิง หัวหน้าหมวดวิชาภาษาไทย ได้ทำหน้าที่พัฒนาการเรียน
การสอนและโครงการของหมวดวิชาภาษาไทยประสบผลสำเร็จดีเยี่ยม และมีผลงานสื่อการสอนจำนวน
มาก จึงได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมศิลปากรเป็นผู้ดำเนินงานให้เป็นครูภาไทยดีเด่น
ระดับมัธยมศึกษาของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2533 
 ปีการศึกษา 2538 โรงเรียนดีเด่นมัธยมศึกษากรมสามัญศึกษา 
 ปีการศึกษา 2541 โรงเรียนที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมดีเด่นด้านปิโตเลียมแห่งประเทศ
ไทย 
 ปีการศึกษา 2542 วงโยธวาทิต ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากกรมสามัญศึกษา และ
เหรียญทองแดงจากสยามกลการยามาฮ่า 
 ปีการศึกษา 2543 ได้รับเลือกเป็นตัวอย่างท่ีดีในการอนุรักษ์พลังงานของชาติจากกรมพัฒนา
และส่งเสริมพลังงาน กรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและว่ิงแวดล้อม 
 ปีการศึกษา 2544 ได้รับการแต่งตั้งจากสภาวัฒนธรรมเขตดอนเมือง ให้เป็นศูนย์วัฒนธรรม 
โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 
 ปีการศึกษา 2545 นางสาวอทิตยา ดาราเรือง ได้รับรางวัลพระราชทานรางวัล นักเรียน
รางวัลพระราชทาน 
 ปีการศึกษา 2546 รางวัลธนาคารดีเด่น จากธนาคารออมสิน 
 ปีการศึกษา 2547 เริ่มโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน  “ขยับ
กาย สบายชีวี วิถีพุทธ ” 
 ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานรอบ2 จากสมศ. 
 ปีการศึกษา 2549 การดำเนินการ โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ได้รับคัดเลือกเป็นสุด
ยอดต้นแบบกิจกรรม (Best Practice) ประจำปีการศึกษา 2549 จากกระทรวงศึกษาธิการ 



 

 ปีการศึกษา 2551 – สอบประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้และทักษะภาษาฝรั่งเศสตาม
มาตรฐานยุโรป นางสาวสมาพร พงศ์รักษ์ ได้คะแนนเป็นลำดับที่ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 
ได้ที่ 5 ของประเทศ ได้รับเกียรติบัตร Diplomed etude en francaise (DELE A2) จากปารีส ฝรั่งเศส 

- ได้รับรางวัลโล่มาตรฐานการศึกษาดีเด่น ด้านพลังงาน ตามโครงการ 

คืนโลกสดใส ลดใช้พลังงาน ประจำปี 2551 ENERGY MIND AWARD จากการไฟฟ้านครหลวง วันที่ 20 
ธันวาคม พ.ศ. 2551 
 ปีการศึกษา 2552 – ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการอ่านร้อยแก้วชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

- ได้รับรางวัลเหรียญทอง การจัดสวนถาดแบบช้ืน ระดับชั้น

มัธยมศึกษา 

ตอนต้น จากงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 59 
- ได้รับเลือกจาก สพฐ.ให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธจิตอาสารุ่นที่ 1 

- ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนมาตรฐานสากลของ สพฐ. 

 ปีการศึกษา 2553 – ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ของธนาคารนครหลวงไทย ในการอ่านร้อยแก้ว ระดับมัธยมศึกษา ระดับประเทศ 

- ได้รับโล่ประทานโครงการเครือข่ายแกนนำจิตอาสาป้องกันเอดส์

เฉลิม 

พระเกียรติจากพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ 
- ได้รับโล่รางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประการเพชร) ของ

ศูนย ์

เยาวชนกรุงเทพ (ไทย – ญี่ปุ่น) 
- ได้รับถ้วยพระราชทานรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดดนตรี

สากล 

ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  Rangsit Competition ของสหวิทยาเขตวิภาวดี 
 ปีการศึกษา 2554 – ได้รับรางวัลชนะเลิศดนตรียอดเยี่ยมของมหาวิทยาลัยรังสิต 
 ปีการศึกษา 2555 – ได้รับรางวัลเกียรติบัตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีเป็นรางวัลเหรียญทองแดงรางวัลที่ 2 ด้านการแข่งขันวาดภาพตามคำบอก (ภาษา
ฝรั่งเศส) 
จาก สมาคมครูสอนภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย 
 ปีการศึกษา 2556  - ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับภาคกลาง/ภาคตะวันตก ครั้งที่63 (การทำแกงมัสม่ัน ระดับม.ต้น, การทำบายสีสู่ขวัญ ระดับ



 

ม.ปลาย, การขับขานประสานเสียง ม.ปลาย และการขับร้องเพลงไทยสากลหญิง ระดับม.ต้น ) ของ
สำนักงานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
    - กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดให้มีการประกวดคำขวัญ 
เนื่องในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2556 โดยแบ่งเป็นประเภทนักเรียน 
และประชาชนทั่วไป ร่วมคิดและเขียนคำขวัญ ในหัวข้อ "กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" รางวัล
ประเภทนักเรียนได้แก่ นายตรีวิทย์  ปัทมารุณ ม.5/6  
  ปีการศึกษา 2557 - ครูพรทิพย์ โตมอญ ได้รับยกย่องเป็นครูสอนภาษาฝรั่งเศสดีเด่น 
ประจำปี พ.ศ.2557 ตามมาตรฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างย่ิง 

- นางสาววิชชา พูลมี ม.6/4 ชนะเลิศการเขียนบรรยายภาพเป็น

ภาษา 

ฝรั่งเศส รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
- ได้รับรางวัลเหรียญทอง ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ การ

แข่งขัน 

การพูดภาษาฝรั่งเศส ระดับชั้นม.4-ม.6 , การแข่งขันแกะสลักผลไม้ ระดับชั้นม.4-ม.6  และการแข่งขัน
ประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้นม.4-ม.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 64 
ประจำปีการศึกษา 2557  
  ปีการศึกษา 2558 –  ตัวแทนภาคกลาง เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  
สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ (ระดับประเทศ) ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ 

- ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองการแข่งขันศิลปหัตถกรรม

นักเรียน 

ระดับชาติ ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบช้ืน ระดับชั้นม.1-ม.3, การ
แข่งขันแกะสลักผักผลไม้ระดับชั้นม.4-ม.6  ,การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ระดับชั้นม.1-ม.6 
และการแข่งขันประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้นม.4-ม.6 
  ปีการศึกษา 2559  - รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รางวัลโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ OBECQA 
    – รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน TNI Origam Camp ครั้งที่ 1ใน
หัวข้อท่องเที่ยววิถีไทย 

- รางวัลชนะเลิศ การจัดทำวีดิทัศน์ หัวข้อ “ประชารัฐร่วมใจ  

กองทัพอากาศปลอดภัยยาเสพติด” เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์ 
- รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขา 

ชีวภาพ มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภาคกลาง 
- ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองการแข่งขันศิลปหัตถกรรม

นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 การแข่งขัน



 

การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้นม.1-ม.3, จัดสวนถาดแบบช้ืน 

ระดับชั้นม.1-ม.3, การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ระดับช้ันม.4-ม.6  , 

และการแข่งขันประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้นม.4-ม.6 

 ปีการศึกษา 2560 - รางวัลเหรียญทองการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ,
รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 , รางวัลเหรียญทองการแข่งขันประกวด
ขับขาน ประสานเสียง,รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข,รางวัลเหรียญ   
   ทองแดงการแข่งขันการแกะสลักผลไม้ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับ
ภาคกลาง 
 - รางวัลเหรียญทองการแข่งขันประดิษฐ์บอร์ดตามหัวข้อที่กำหนดให้,รางวัลเหรียญ
ทองการแข่งขันประดิษฐ์บอร์ดตามหัวข้อที่กำหนดให้,รางวัลเหรียญทองการแข่งขันละครสั้นภาษา   
ฝรั่งเศส,รางวัลเหรียญทองการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส,รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเล่าเรื่อง
จากภาพภาษาฝรั่งเศส กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส จากศูนย ์   เครือข่ายพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาฝรั่งเศส 
 - รางวัลเหรียญทองการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส,รางวัลเหรียญทอง
การแข่งขัน ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6,รางวัลเหรียญทองการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส,
รางวัลเหรียญทองการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย,รางวัลเหรียญทองการแข่งขันอ่านเอา   เรื่องตาม
แนว PISA,รางวัลเหรียญทองการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ,รางวัลเหรียญทอง        (รองชนะเลิศอันดับ 
1) การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ,รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันท่อง   อาขยานทำนองเสนาะ,
รางวัลเหรียญทองการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดไีทย,รางวัล   เหรียญเงินการแข่งขัน
ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย,รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันกวีเยาวชน   คนรุ่นใหม่ (กาพย์ยานี 11)  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 - รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  ม.1-
ม.3,รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  ม.4-ม.6,รางวัลเหรียญ
เงินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6,รางวัลเหรียญเงินการประกวด   
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6,รางวัลเหรียญเงินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร   เขต 2 
 ปีการศึกษา 2561  - รางวัลโรงเรียนคุณธรรมระดับ 3 ดาว จากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    - รางวัล Energy Mind award 2018ได้รับการประเมิน
มาตรฐานฯ  ระดับ 4 ดาว จากการไฟฟ้านครหลวง 
    - รางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค ภาคกลาง ประกวดโครงงานของ
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21 (YSC 2019) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
(NECTEC) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 



 

 
 ปีการศึกษา 2562  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม “Garbage Disposal” 
ผลงาน “เครื่องกำจัดเศษอาหาร”โครงการ “Green Society : Trash Attack Ep.1 – ปฏิบัติการโจมตี
ถังขยะปีที่ 1” 
จากท่าอากาศยานดอนเมือง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 บาสเกตบอลรุ่น 18 ปีชาย  

ชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ 2019 

- รางวัลเหรียญเงินโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททีม ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี ๒๕๖๒ 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ศูนย์ภาคกลาง 

ผลงานดีเด่นของครู 2560 
1. นางกมลมาศ มีสุข และ นายวิทวัส ชูจิตร รางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข จากคุรุสภา 

ผลงานดีเด่นของครู 2561 
1. นางสาวนิศารัตน์ เผ่ากันทรากร รางวัลครูดีในดวงใจ ประจำปีการศึกษา 2561 
2. นางสาวพรสุดา เปลื้องหน่าย ได้รับการประกาศเกียรติคุณด้านสร้างคุณงามความดีในวิชาชีพครู 

ประจำปีการศึกษา 2561 จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ 
3. นางสาวภัคชนัญ  ศรีจ๊ะ ได้รับตีพิมพ์บทความวิจัยระดับชาติ TCI 1 วารสารวิชาการเวอร์

ริเดียน 

4. นางสาวดารัตน วรธรรมพิทักษ์ ครูดีไม่มีอบายมุข จากคุรุสภา 

5. นางพรทิพย์ โตมอญ ครูผู้เสียสละและอุทิศตน จากคุรุสภา 

 ผลงานดีเด่นของครู 2562 

1. นางสาวนิศารัตน์ เผ่ากันทรากร ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ รองชนะเลิศระดับภาค 

  ปิยชนม์ คนการศึกษา 2562 

2. นางสาวภัคชนัญ ศรีจ๊ะ กิจกรรมครูดีบอกต่อ ส่งเสริมจรรยาบรรณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 

3. นายปฏิวัติ สุภาษี          ครูดีไม่มีอบายมุข    สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 

4. นางสาวภักดิ์สุดา เจริญวงษ์     ครูดีไม่มีอบายมุข    สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 

5. นางสาวอัจฉราภรณ์   พรมธิดา ครูดีไม่มีอบายมุข    สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 

6. นายอนุรักษ์ จิ๋วสุข       ครูดีไม่มีอบายมุข    สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 

7.  นายนวพล รัตนรัตน์      ครูดีไม่มีอบายมุข    สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 

8. นางสาวดารัตน วรธรรมพิทักษ์  ครูดีไม่มีอบายมุข    สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 

    ปิยชนม์ คนการศึกษา 2562 



 

9. นายมารุต ศักดิ์แสงวิจิตร ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน 
10. นางสาวพีชนิกา จิตรมา  ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน 
11. นางพรรณี ศรีสยามไพศาล ปิยชนม์ คนการศึกษา 2562 
12. นางสาวเปรมิกา มงคลยุทธ     ครูในใจศิษย์ ด้านสร้างความดีในวิชาชีพ 

 
 

 ปีการศึกษา 2562 ผลงานดีเด่นของครูมีเพิ่มมากขึ้นแสดงให้เห็นว่าครูมีความ

กระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง และผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมการประกวดใน

หน่วยงานภายนอก 

ผลงานดีเด่นของนักเรียน 2561 
1. งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปี การศึกษา 2561 

ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

1, 5%

5, 28%

12, 67%

เปรียบเทยีบผลงานครูดเีด่น

2560

2561

2562

ลำดับ ชื่อ รายการ รางวัล 
1  นางสาวมัณฑนา อินทพงษ์ วรรณกรรมพิจารณ์ เข้าร่วม 
2 เด็กชายพงศ์ภรณ์    เครือแก้ว การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 เหรียญทองแดง 
3 เด็กชายธิติกร       กฤษดี การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 เหรียญทองแดง 
4 เด็กหญิงชฎาพร    สหายา การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 เหรียญเงิน 
5 เด็กหญิงพศิกา    ไชยเวช การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 เหรียญเงิน 
6 เด็กหญิงศิรประภา    จันทะลา การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 เหรียญเงิน 
7 นายชินพัฒน์       โพธิ์ทอง การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 เหรียญทอง 
8 นางสาวปิยะฉัตร    ศรีมี การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 เหรียญทอง 



 

 
2. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ปี2561  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์ภาคกลาง 

ประเภททีม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  จัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
3. ผลการทดสอบเคมีออสเตรเลีย การทดสอบเคมีระดับชาติครั้งที่ 21 

 
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.นักเรียนสอบผ่านการทดสอบเคมีระดับชาติ Year Level 12 ระดับ High Distinction Australian 
National Chemistry Quiz 

- นายวรนนท์  เลี้ยงสมบูรณ์ 
5. ศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
รางวัลเหรียญทองแดง วงดนตรีประกวดขับขานประสานนท์อุปถัมภ์) ระดับชาติ 
กิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง ม.4 - ม.6 สพฐ. 
6. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพม.ปลาย อพวช. ระดับเหรียญเงิน 

- นางสาวพิชชาภรณ์ ทองใบ 
- นางสาวปยิะฉัตร นาชัยดี 
- นางสาววรินธรลดา ปิ่นเจริญ 

6. การประกวดนวัตกรรมด้านวิศวกรรม ชิงถ้วยรางวัลผู ้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี มหาวิทยาลัย
ปทุมธานี 
รองชนะเลิศอันดับ 2 

ลำดับ ชื่อ รายการ รางวัล 
1  นายบัณฑิต พิบูลย์ โครงงานเฝือกชีวภาพจากเส้นใยกาบมะพร้าว เหรียญเงิน 
2 นางสาวทักษพร ศิริพันธุ์ โครงงานเฝือกชีวภาพจากเส้นใยกาบมะพร้าว เหรียญเงิน 
3 นางสาววิปัศยา ทองบุญชู โครงงานเฝือกชีวภาพจากเส้นใยกาบมะพร้าว  เหรียญเงิน 

ลำดับ ชื่อ รายการ รางวัล 
1  นางสาวชฎาวรรณ เสือศิริ เคมีระดับชาติ ระดับดี 
2 นายกิตติเทพ สุพรรณรัตน์ เคมีระดับชาติ ระดับดี 



 

- นางสาวจิรพรรณ  รักษธรรม 
- นางสาวณัฐกานต์  ไกรณรงค์ 
- นายปรเมษฐ์  ไทยบัณฑิต 

7. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ตอบปัญหาธรรมะ วัดเวฬุวนาราม 
- นายธันยบูรณ์อาภรณ์รัตน์ 
- นายปรเมษฐ์ไทยบัณฑิตย์ 

8. รางวัลชนะเลิศ ดนตรีต้านยาเสพติด โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 
- เด็กชายณัฐนันท์ เดชเพชร 
- นายจิรัฏิ   แดงขาว 
- เด็กชายนพดล ศักดิ์ไชย 
- เด็กชายภาวี เจริญสุข 
- นายศิริพงษ์   มรเวก 
- นายศักดิพัฒน์ ภู่นคร 
- นายปฐมรัตน์ แตรชัย 
- เด็กหญิงเบญญาภา ทรรพกาญจน์ 
- นางสาวณัฐชานันท์ วงศ์ประเสริฐ 

9. รองชนะเลิศอันดับ 1 แข่งเขียนตามคำบอกภาษาญี่ปุ่นศูนย์เครือข่ายพัฒนาการ 
- น.ส.พัชรกาญจน์ ตั้งพลังกุล  

รางวัลชมเชย การแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาญี่ปุ่น 
- น.ส.สุพรรษา กาละพันธุ์ 

รางวัลชมเชย การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น 
- นายธีรภัทร์ สนองบุญ 
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เปรยีบเทียบผลงานดีเดน่ของนกัเรยีน

Series 1



 

 
  ปีการศึกษา 2562 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหลายรายการ ทั้งการแข่งขันวิชาการ กีฬาและ
กิจกรรม ทำให้ผลงานนักเรียนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้ผลมาจากการบริหารแบบ PDCA ซึ่งทำ
ให้ครูพัฒนาโครงการและจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนให้พัฒนาขึ้นจากปีการศึกษาก่อนอย่างมีระบบ และมี
ผลงานเชิงประจักษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.1 ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบท่ีผ่านมา 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการประเมินตนเอง

ของสถานศึกษา 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสนุทรียภาพ 5 
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 4 
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนและพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

5 

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่าง
มีสติสมเหตุผล 

5 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะทีจ่ำเป็นตามหลักสูตร 4 
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต 

5 
 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 5 
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสทิธิภาพและเกิดประสิทธิผล 5 
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครอง และชมุชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

5 

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามกีารจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ และกจิกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน 

5 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามกีารจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 

5 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามกีารประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในซองสถานศึกษาตามที่
กำหนดในกฎกระทรวง 

5 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามกีาสร้าง ส่งเสริม สนับสนนุให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งกาเรียนรู ้ 5 

 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา 
มาตรฐานด้านอัตลักษณข์องสถานศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่
กำหนดขึ้น 

5 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้นแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือพัฒนา
และส่งเสริมสถานศกึษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

5 

 
สรุป โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)มีผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ค่าเฉลี่ย 97.59 ระดับ
คุณภาพ 5 (ดีเย่ียม) 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ 4 
ข้อมูลบุคลากรโรงเรียน 

ข้อมูลผู้บริหาร ครู และบุคลากร-ทาง
การศึกษา โรงเรียนสีกัน (วัฒนา

นันทุ์ปถัมภ์) 
 



 

ส่วนที่ 4 
ข้อมูลบุคลากรโรงเรียน 

ข้อมูลผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันทุ์ปถัมภ์) 

บุคลากร 
เพศ การศึกษา อันดับ 

หญิง ชาย ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

ครู
ผู้ช่วย 

คศ.
1 

คศ.
2 

คศ.
3 

คศ.
4 

ผู้อำนวยการ - 1 - - 1 - - - 1 - 
รองผู้อำนวยการ 1 1 - 2 - - - 1 1 - 
ภาษาไทย 7 1 7 1 - 5 2 1 - - 
คณิตศาสตร์ 8 3 9 2 - 3 4 2 2 - 
สังคมศึกษาฯ 8 1 8 1 - 2 5 - 2 - 
วิทยาศาสตร์ 5 4 5 4 - 3 4 1 2 - 
สุขศึกษาฯ 3 3 5 1 - 1 - 4 1 - 
ศิลปะ 4 2 5 1 - 1 3 2 - - 
การงานอาชีพฯ 10 3 10 3 - - 2 4 7 - 
ภาษาต่างประเทศ 16 3 14 5 - 6 6 3 4 - 
ก ิ จกรรมพ ัฒนา
ผู้เรียน 

3 0 3 - - - 1 - 2 - 

รวม 65 22 66 20 1 21 26 18 22 - 
87 คิดเป็น ครู 1 คน :  นักเรียน 20 คน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

 
 
 
 
- ระดับการศึกษา 
 ปริญญาเอก  รวมท้ังสิ้น 1 คน   คิดเป็น ร้อยละ 1.01 ของครูทั้งหมด 
 ปริญญาโท  รวมท้ังสิ้น 21 คน  คิดเป็น ร้อยละ 21.21 ของครูทั้งหมด 
 ปริญญาตรี  รวมท้ังสิ้น 77 คน  คิดเป็น ร้อยละ 78.78 ของครูทั้งหมด 

 
 

 
 

 

ต าแหน่งครูทัง้หมด

ช านาญการพิเศษ

ช านาญการ

ครู

ครูผูช้่วย

อตัราจา้ง

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี



 

ข้อมูล  ครูอัตราจ้างและบุคลากร  ปีการศึกษา  2562 

บุคลากร 
เพศ การศึกษา 

หญิง ชาย ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท 
ครูอัตราจ้าง 10 2 - 12 - 
ครูธุรการ 10 1 1 9 1 
นักการ 1 4 5 - - 
ยาม/พนักงานขับรถ - 5 5 - - 
พนักงานทำความสะอาด 7 - 7 - - 
พนักงานโรงอาหาร 3 - 3 - - 

รวม 31 12 21 21 1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลลูกจ้าง

ครูอตัรจา้ง

ครูธุรการ

นกัการ

ยาม/คนขบัรถ

แมบ่า้น

พนกังานโรงอาหาร



 

1.6 ข้อมูลครูและบุคลากร   
ข้อมูลผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันทุ์ปถัมภ์) 2561 

บุคลากร 
เพศ การศึกษา อันดับ 

หญิง ชาย รวม 
ต่ำกว่า

ปริญญาตร ี
ปริญญา

ตร ี
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 
ครู

ผู้ช่วย 
คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4 

ผู้อำนวยการ - 1 1 - - 1 - - - - 1 - 
รองผู้อำนวยการ 1 - 1 - - 1 - - - 1 - - 
ภาษาไทย 5 4 9 - 7 2 - 1 7 - 1 - 
สังคมศึกษาฯ 11 1 12 - 10 2 - 4 6 - 2 - 
คณิตศาสตร ์ 9 3 12 - 10 2 - 4 4 2 2 - 
วิทยาศาสตร์ 9 3 12 - 8 4 - 4 4 3 1 - 
สุขศึกษาฯ 3 3 6 - 5 1 - 2 1 1 2 - 
ศิลปะ 4 2 6 - 5 1 - 0 4 2 - - 
การงานอาชีพฯ 10 3 13 - 9 4 - 2 2 4 5 - 
ภาษาต่างประเท
ศ 

12 6 18 - 14 4 - 5 10 1 2 - 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

3 1 4 - 4 - - 2 - - 2 - 

รวม 67 27 94 - 72 22 - 24 38 14 18 - 
 รวมจำนวนครูทั้งสิ้น  92 คน   

ผู้บริหาร 2 คน 
จำนวนครู  :  นักเรียน       
คิดเป็น 1 : 20 

 
ข้อมูล  ครูอัตราจ้างและบุคลากร  ปีการศึกษา  2561 

บุคลากร 
เพศ การศึกษา 

หญิง ชาย รวม ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท 
ครูอัตราจ้าง 4 4 8 - 7 1 
ครูธุรการ 9 1 10 1 9 - 
นักการ - 4 4 4 - - 
ยาม/พนักงานขับรถ - 5 5 5 - - 
พนักงานทำความ
สะอาด 

- 7 7 7 - - 

พนักงานโรงอาหาร 3 1 4 4 - - 
รวม 16 22 38 21 16 1 

 



 

ข้อมูลนักเรียน 
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา  2562  (ข้อมูล 11 พ.ย. 62) 

ระดับชั้น จำนวนห้องเรียน 
จำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น 

ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีท่ี  1 9 178 177 355 

มัธยมศึกษาปีท่ี  2 9 167 190 357 

มัธยมศึกษาปีท่ี  3 8 170 197 367 

รวมนักเรียนระดับ ม.ต้น 26 515 564 1079 
จำนวนนักเรียนระดับ ม.ต้น :  ห้อง  คิดเป็น   40.96  คน  :  ห้อง 

มัธยมศึกษาปีท่ี  4 9 112 177 289 

มัธยมศึกษาปีท่ี  5 9 116 160 276 

มัธยมศึกษาปีท่ี  6 9 98 134 244 

รวมนักเรียนระดับ ม.ปลาย 27 326 471 797 

จำนวนนักเรียนระดับ ม.ปลาย :  ห้อง  คิดเป็น   28.41   คน  :    ห้อง 
รวมทั้งสิ้น 54 841 1035 1876 

จำนวนนักเรียนเฉลี่ย: ห้อง  35 คน : ห้อง 
 

 
 

   ปีการศึกษา 2562 นักเรียนมีจำนวนเพ่ิมขึ้นเนื่องจากนักเรียนสร้างชื่อเสียง การโปรโมทบนเว็บไซต์แฟน
เพจ เฟสบุ๊ก รวมถึงกิจกรรมแนะแนวสัญจรไปตามโรงเรียนต่างๆกิจกรรมOPEN HOUSE บุคลิกภาพของนักเรียนและการ
พัฒนาโรงเรียนให้ได้รับความไว้วางใจ และรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพ่ิมขึ้น 1 ห้องเรียน ในปีการศึกษา 2562  และ
รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 เกือบ 350 คน 
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ข้อมูลนักเรียน

ขอ้มลูนกัเรียน



 

แผนชั้นเรียน  ปีการศึกษา  2563 

ระดับชั้น 
จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น 

ห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนปกติ รวม 

มัธยมศึกษาปีท่ี  1 1 8 360 

มัธยมศึกษาปีท่ี  2 1 8 352 

มัธยมศึกษาปีท่ี  3 1 8 373 

รวมนักเรียนระดับ ม.ต้น 3 24 1,085 
จำนวนนักเรียนระดับ ม.ต้น : ห้อง  คิดเป็น  39.30 คน : ห้อง 

มัธยมศึกษาปีท่ี  4 1 8 360 

มัธยมศึกษาปีท่ี  5 1 8 297 

มัธยมศึกษาปีท่ี  6 1 8 243 

รวมนักเรียนระดับ ม.ปลาย 3 24 900 
จำนวนนักเรียนระดับ ม.ปลาย : ห้อง  คิดเป็น    33.19 คน : ห้อง 

รวมทั้งสิ้น 6 54 1,985 
จำนวนนักเรียนเฉลี่ย :ห้อง  คิดเป็น  36.24  คน : ห้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

โครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรมาตรฐานสากล โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2562 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-1/7 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
(นก./ช.ม) 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
(นก./ช.ม) 

รายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาพ้ืนฐาน  
ท21101 ภาษาไทย  1 1.5 / 60 ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 / 60 
ค21101คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1 1.5 / 60 ค21102คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 1.5 / 60 
ว21101วิทยาศาสตร์ 1 1.5 / 60 ว21102วิทยาศาสตร์ 2 1.5 / 60 
ส21101  สังคมศึกษา 1 1.5/ 60 ส21102 สังคมศึกษา 2 1.5/ 60 
ส21103ประวัติศาสตร์ 1 0.5/ 20 ส21104ประวัติศาสตร์ 2 0.5/ 20 
พ21101สุขศึกษา1 0.5/ 20 พ21103สุขศึกษา2 0.5/ 20 
พ21102พลศึกษา 1  0.5/ 20 พ21104พลศึกษา 2  0.5/ 20 
ศ21101ศิลปะ  1.0/ 40 ศ21102ศิลปะ 1.0/ 40 
ง21101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 0.5/20 ง21103  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 0.5/20 
ง21102  เทคโนโลยีสารสนเทศ 0.5/20 ง21104  เทคโนโลยีสารสนเทศ 0.5/20 
อ21101ภาษาอังกฤษ 1 1.5/60 อ21102ภาษาอังกฤษ 2 1.5/60 
 11.0/440  11.0/440 
สาระเพ่ิมเติม  สาระเพ่ิมเติม  
จ21201 ภาษาจีน 1.0/40 จ21202 ภาษาจีน 1.0/40 
ท21203 ภาษาไทย 1.0/40 ส21203 อาเซียนศึกษา 1.0/40 
วิชาเพ่ิมเติมตามความถนัด* 1.0/40 วิชาเพ่ิมเติมตามความถนัด* 1.0/40 
 3.0/120  3.0/120 
รวม 14.0/560 รวม 14.0 /560 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
- แนะแนว 0.5/20 - แนะแนว 0.5/20 
- กิจกรรมนักเรียน 
  ลูกเสือ เนตรนารี  

 
0.5/20 

- กิจกรรมนักเรียน 
  ลูกเสือ เนตรนารี  

 
0.5/20 

ชุมนมุ/ ชมรม 0.5/20 ชุมนมุ/ ชมรม 0.5/20 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ์ - /8 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ์ - /7 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 620 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 620 ชั่วโมง 

*รายชื่อวิชาเพ่ิมเติม อยู่หน้าถัดไป 
 
 
 
 
 



 

รายวิชาเพ่ิมเติม (เลือกตามความถนัด) 1.0 นก./40 ชม. ( นักเรียนเลือกได้ 1 รายวิชา) 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก.(ชม.) รหัส รายวิชา นก.(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 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการทักทาย 1(40) ฝ20201 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการทักทาย 1(40) 
ค21201                  คณิตศาสตร์ 1(40) ค21202                  คณิตศาสตร์ 1(40) 
ง21263                           งานประดิษฐ ์ 1(40) ง21263                           งานประดิษฐ ์ 1(40) 
พ21201                                        ฟุตบอล 1(40) พ21201                                        ฟุตบอล 1(40) 
ศ21205 วาดภาพ 1 1(40) ศ21205 วาดภาพ 1 1(40) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

หลักสูตรส่งเสริมอจัฉริยภาพ โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถมัภ)์ ปีการศึกษา 2562 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 /8 (ภาษาจีน) 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
รายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาพ้ืนฐาน  
ท 21101 ภาษาไทย  1 1.5 / 60 ท 21102 ภาษาไทย 2 1.5 / 60 
ค 21101คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1 1.5 / 60 ค 21102คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 1.5 / 60 
ว 21101วิทยาศาสตร์ 1 1.5 / 60 ว 21102วิทยาศาสตร์ 2 1.5 / 60 
ส 21101  สังคมศึกษา 1 1.5/ 60 ส 21102 สังคมศึกษา 2 1.5/ 60 
ส 21103ประวัติศาสตร์ 1 0.5/ 20 ส 21104ประวัติศาสตร์ 2 0.5/ 20 
พ 21101สุขศึกษา1 0.5/ 20 พ 21103สุขศึกษา2 0.5/ 20 
พ 21102พลศึกษา 1  0.5/ 20 พ 21104พลศึกษา 2  0.5/ 20 
ศ 21101ศิลปะ  1.0/ 40 ศ 21102ศิลปะ 1.0/ 40 
ง21101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 0.5/20 ง 21103  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 0.5/20 
ง 21102  เทคโนโลยีสารสนเทศ 0.5/20 ง 21104  เทคโนโลยีสารสนเทศ 0.5/20 
อ 21101ภาษาอังกฤษ 1 1.5/60 อ 21102ภาษาอังกฤษ 2 1.5/60 
 11.0/440  11.0/440 
สาระเพ่ิมเติม  สาระเพ่ิมเติม  
จ 21203 ภาษาจีนเบ้ืองต้น 1 1.5/60 จ 21204 ภาษาจีนเบ้ืองต้น 2 1.5/60 
จ 21205 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 1 1.5/60 จ 21206 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 2 1.5/60 
 3.0/120  3.0/120 
รวม 14.0/560 รวม 14.0/560 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
- แนะแนว 0.5/20 - แนะแนว 0.5/20 
- กิจกรรมนักเรียน 
  ลูกเสือ เนตรนารี  

 
0.5/20 

- กิจกรรมนักเรียน 
  ลูกเสือ เนตรนารี  

 
0.5/20 

ชุมนมุ/ ชมรม 0.5/20 ชุมนมุ/ ชมรม 0.5/20 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ์ - /8 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ์ - /7 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 620 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 620 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

หลักสูตรมาตรฐานสากล โรงเรียนสีกนั(วัฒนานันท์อุปถมัภ)์ ปีการศึกษา 2562 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2/1-2/5  

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
รายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาพ้ืนฐาน  
ท22101 ภาษาไทย  3 1.5 / 60 ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 / 60 
ค22101คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 1.5 / 60 ค22102คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 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 
สาระเพ่ิมเติม  สาระเพ่ิมเติม  
อ22205 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม** 1.0/40 ค22203 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม** 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   
ชุมนมุ/ ชมรม 0.5/20 ชุมนมุ/ ชมรม 0.5/20 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ์ - /8 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ์ - /7 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 620 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 620 ชั่วโมง 

*รายชื่อวิชาเพ่ิมเติม อยู่หน้าถัดไป 
**ภาคเรียนที่ 1 เปิดรายวิชา อ22205ม.2/1- ม.2/3 
  เปิดรายวิชา ค22203 ม.2/4 - ม.2/5 
**ภาคเรียนที่ 2 เปิดรายวิชา ค22203 ม.2/1 - ม.2/3 
          เปิดรายวิชา อ22205 ม.2/4 – ม.2/5  
 
 

 
 



 

 
รายวิชาเพ่ิมเติม (เลือกตามความถนัด) 1.0นก./40 ชม.  

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัส รายวิชา นก.(ชม.) รหัส รายวิชา นก.(ชม.) 

ง22275 การผลิตเคร่ืองด่ืม                                            1(40) ง22275 การผลิตเคร่ืองด่ืม                                            1(40) 
ง22261                    ช่างประดิษฐ์ของชำร่วย    1                                                                                   1(40) ง22261                    ช่างประดิษฐ์ของชำร่วย    1                                                                                   1(40) 
ง22278 งานประดิษฐ์สร้างสรรค์ 1(40) ง22278 งานประดิษฐ์สร้างสรรค์ 1(40) 
ง22267  การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ                              1(40) ง22267  การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ                              1(40) 
อ22201                        การอ่านเพ่ือการสื่อสาร 1    1(40) อ22201                        การอ่านเพ่ือการสื่อสาร 1    1(40) 
ฝ20201 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการทักทาย 1(40) ฝ20201 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการทักทาย 1(40) 
ค22201                         คณิตศาสตร์เพ่ือความก้าวหน้า      1(40) ค22202                         คณิตศาสตร์เพ่ือความก้าวหน้า      1(40) 
พ22201 แฮนด์บอล 1(40) พ22201 แฮนด์บอล 1(40) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรส่งเสริมอจัฉริยภาพ โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2562 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 (ภาษาจีน) 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
รายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาพ้ืนฐาน  
ท22101 ภาษาไทย  3 1.5 / 60 ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 / 60 
ค22101คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 1.5 / 60 ค22102คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 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 
สาระเพ่ิมเติม  สาระเพ่ิมเติม  
จ 22203 ภาษาจีนเบ้ืองต้น 3 1.5/60 จ 22204 ภาษาจีนเบ้ืองต้น 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   
ชุมนมุ/ ชมรม 0.5/20 ชุมนมุ/ ชมรม 0.5/20 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ์ - /8 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ์ - /7 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 620 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 620 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 

  
 

 



 

หลักสูตรส่งเสริมอจัฉริยภาพ โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2562 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 (ดนตรีและศิลปการแสดง) 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
รายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาพ้ืนฐาน  
ท22101 ภาษาไทย  3 1.5 / 60 ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 / 60 
ค22101คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 1.5 / 60 ค22102คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 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  การงานอาชีพและเทคโนโลยี4 0.5/ 20 
ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0.5/20 ง22104 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0.5/20 
อ22101ภาษาอังกฤษ 3 1.5/60 อ22102ภาษาอังกฤษ 4 1.5/60 
สาระเพ่ิมเติม  สาระเพ่ิมเติม  
ศิลปะ 3 แขนง : 
ศ20205ปฏิบัติดนตรีสากล 1 
ศ20207ดนตรีไทยเพ่ือการอนุรักษ์1 
ศ20209 นาฏศิลป์ เพ่ือการอนุรักษ์ 1 

2.0/80 ศิลปะ3 แขนง : 
ศ20206 ปฏิบัติดนตรีสากล 2 
ศ20208 ดนตรีไทยเพ่ือการอนุรักษ์ 2 
ศ20210 นาฏศิลป์ เพ่ือการอนุรักษ์ 2 

2.0/80 

ง22276 คหเศรษฐศาสตร์ 1.0/40 ง22279  คหในชีวิตประจำวัน 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   
ชุมนมุ/ ชมรม 0.5/20 ชุมนมุ/ ชมรม 0.5/20 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ์ - /8 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ์ - /7 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 620 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 620 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
หลักสูตรมาตรฐานสากล โรงเรียนสีกนั(วัฒนานันท์อุปถมัภ)์ปีการศึกษา 2562 

  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 – 3/7 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
รายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาพ้ืนฐาน  
ท23101 ภาษาไทย  5 1.5 / 60 ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 / 60 
ค23101คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 5 1.5 / 60 ค23102คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 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 
สาระเพ่ิมเติม  สาระเพ่ิมเติม  
ว23205 วิทย์อัจฉริยะ/** 
ค23203 คณิตศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 

1.0/40 ค23203 คณิตศาสตร์เพ่ือการพัฒนา/** 
ว23205 วิทย์อัจฉริยะ 

1.0/40 

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   
ชุมนมุ/ ชมรม 0.5/20 ชุมนมุ/ ชมรม 0.5/20 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ์ - /8 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ์ - /7 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 620 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 620 ชั่วโมง 

*รายวิชาเพ่ิมเติมอยู่หน้าถัดไป 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
หลักสูตรมาตรฐานสากลโรงเรียนสีกัน(วัฒนานนัท์อุปถัมภ์)  ปีการศึกษา 2562 

กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
รายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาพ้ืนฐาน  
ท31101 ภาษาไทย  1.0 / 40 ท31102 ภาษาไทย  1.0 / 40 
ค31101  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1  1.0 / 40 ค31102  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2  1.0 / 40 
ว 31101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน1 1.0 /40 ว 31102 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน2 1.0 / 40 
ส 31101 สังคมศึกษา 1 1.0 /40 ส 31102 สังคมศึกษา 2 1.0 /40 
พ31101 สุขศึกษาและพลศกึษา 0.5 / 20 พ31102 สุขศึกษาและพลศกึษา 0.5 / 20 
ศ31101 ศิลปะ 0.5 / 20 ศ31102 ศิลปะ 0.5 / 20 
ง 31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5 / 20 ง31102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5 / 20 
อ 31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 /40 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 /40 
 (6.5/260)  (6.5/260) 
สาระเพ่ิมเติม  สาระเพ่ิมเติม  
ค 31203 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  2.0 / 80 ค 31204 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  2.0 / 80 
ว 30201 ฟิสิกส์ 1 1.5 /60 ว 30202 ฟิสิกส์ 2 1.5 / 60 
ว 30221 เคมี 1 1.5/60 ว 30222 เคมี 2 1.5 / 60 
ว 30241 ชีววิทยา1 1.5/60 ว 30242 ชีววิทยา2 1.5 / 60 
อ 31201 การอ่าน-เขียนภาษาองักฤษเพ่ือ
พัฒนาทักษะชีวิต 1 

1.0 /40 อ 31202 การอ่าน-เขียนภาษาองักฤษเพ่ือ
พัฒนาทักษะชีวิต 2 

1.0 /40 

I 31201 การศึกษาค้นคว้าสร้างองค์ความรู้ 1.0 /40 I 31202 การสื่อสารและการนำเสนอ 1.0 /40 
 (8.5/340)  (8.5/340) 
รวม 15.0/600 รวม 15.0/600 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
- กิจกรรมแนะแนว /20 - กิจกรรมแนะแนว /20 
- กิจกรรมวิถีพุทธ /20 - กิจกรรมวิถีพุทธ /20 
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม /20 - กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม /20 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ์ (/10) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ์ (/10) 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660 

 
 
 
 
 
 



 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
รายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาพ้ืนฐาน  
ท32101 ภาษาไทย  1.0 / 40 ท32102 ภาษาไทย  1.0 / 40 
ค32101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3  1.0 / 40 ค32102 คณิตศาสตร์ พ้ืนฐาน 4 1.0 / 40 
ว32101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน3 1.0 /40 ว32102 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน4 1.0 / 40 
ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0 /40 ส32102 สังคมศึกษา 4 1.0 /40 
พ32101 สุขศึกษาและพลศกึษา 0.5 / 20 พ32102 สุขศึกษาและพลศกึษา 0.5 / 20 
ศ32101 ศิลปะ 0.5 / 20 ศ32102 ศิลปะ 0.5 / 20 
ง32101การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5 / 20 ง32102การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5 / 20 
อ32101ภาษาอังกฤษ 3 1.0 /40 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 /40 
 (6.5/260)  (6.5/260) 
สาระเพ่ิมเติม  สาระเพ่ิมเติม  
ค 32203 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  2.0 / 80 ค 32204 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม   2.0 / 80 
ว 30203 ทฤษฎีความรู้ฟิสิกส์ 3 1.5 /60 ว 30204 ทฤษฎีความรู้ฟิสิกส์ 4 1.5 / 60 
ว 30223 ทฤษฎีความรู้เคมี 3 1.5/60 ว 30224 ทฤษฎีความรู้เคมี 4 1.5/60 
ว 30243 ทฤษฎีความรู้ชีววิทยา3 1.5/60 ว 30244 ทฤษฎีความรู้ชีววิทยา4 1.5/60 
อ32201 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพ่ือ
พัฒนาทักษะชีวิต 3 

1.0 /40 อ32202 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพ่ือ
พัฒนาทักษะชีวิต 4 

1.0 /40 

ท 32201 การพูด 0.5 /20 ท32202 ประวัติวรรณคดี 0.5 / 20 
 (8.0/320)  (8.0/320) 
รวม 14.5/580 รวม 14.5/580 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
- กิจกรรมแนะแนว /20 - กิจกรรมแนะแนว /20 
-กิจกรรมวิถีพุทธ /20 -กิจกรมวิถีพุทธ /20 
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม /20 - กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม /20 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ์ (/10) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ์ (/10) 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 640 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 640 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
รายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาพ้ืนฐาน  
ท33101 ภาษาไทย  1.0 / 40 ท33102 ภาษาไทย  1.0 / 40 
ค33101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 5  1.0 / 40 ค33102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6  1.0 / 40 
ว33101วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน5 1.0/40 ว33102วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน6 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 สุขศึกษาและพลศกึษา 0.5 / 20 พ33102 สุขศึกษาและพลศกึษา 0.5 / 20 
ศ33101 ศิลปะ 0.5 / 20 ศ33102 ศิลปะ 0.5 / 20 
ง33101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5 / 20 ง33102การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5 / 20 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 /40 อ33102 ภาษาอังกฤษ  6 1.0 /40 
 (7.5/300)  (7.5/300) 
สาระเพ่ิมเติม  สาระเพ่ิมเติม  
ค33203 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม   2.0 / 80 ค33204 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม   2.0 / 80 
ว 30205 ทฤษฏีความรู้ฟิสิกส์5 1.5 /60 ว 30206 ทฤษฏีความรู้ฟิสิกส์ 6 1.5 /60 
ว 30225 ทฤษฏีความรู้เคมี 5 1.5 /60 ว.30246 ทฤษฏีความรู้ชีววิทยา6 1.5 /60 
ว 30245 ทฤษฏีความรู้ชีววิทยา5 1.5 /60 ว 30284วิทย์สุขภาพ 2 1.0 /40 
ว 30283วิทย์สุขภาพ 1 1.0/40   
 (7.5/300)  (6.0/240) 
รวม 15.0/600 รวม 13.5/540 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
- กิจกรรมแนะแนว /20 - กิจกรรมแนะแนว /20 
-กิจกรรมวิถีพุทธ /20 -กิจกรรมวิถีพุทธ /20 
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม /20 - กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม /20 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ์ (/10) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ์ (/10) 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รายวิชาเพ่ิมเติม (เลือกตามความถนัด) 1.0นก./40 ชม.  

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัส รายวิชา นก.

(ชม.) 
รหัส รายวิชา นก.

(ชม.) 
ว23201                         วิทยาศาสตร์เพ่ือการประกอบ

อาชีพ                                                                                
1(40) ว23201                         วิทยาศาสตร์เพ่ือการประกอบอาชีพ                                                                                1(40) 

ง23265                        งานระเบียนการเงิน 1                                                                1(40) ง23265                        งานระเบียนการเงิน 1                                                                1(40) 
ง23241                        คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ 1(40) ง23241                        คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ 1(40) 
ง23261                   ช่างจัดดอกไม้  1                                                                                                                   1(40) ง23261                   ช่างจัดดอกไม้  1                                                                                                                   1(40) 
ง23269                         อาหารไทยสี่ภาค                         1(40) ง23269                         อาหารไทยสี่ภาค                         1(40) 
พ23201 วอลเล่ย์บอล 1(40) พ23201 วอลเล่ย์บอล 1(40) 
ค23201                         คณิตศาสตร์เพ่ือการศึกษาต่อ 1(40) ค23202                         คณิตศาสตร์เพ่ือการศึกษาต่อ 1(40) 
อ23201 ภาษาอังกฤษเพ่ือความก้าวหน้า 1(40) อ23201 ภาษาอังกฤษเพ่ือความก้าวหน้า 1(40) 
ฝ20201 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการทักทาย 1(40) ฝ20201 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการทักทาย 1(40) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

หลักสูตรมาตรฐานสากลโรงเรียนสีกัน(วัฒนานนัท์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2562 
กลุ่มวชิาวิศวกรรมและเทคโนโลยี 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
รายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาพ้ืนฐาน  
ท31101 ภาษาไทย  1.0 / 40 ท31102 ภาษาไทย  1.0 / 40 
ค31101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1 1.0 / 40 ค31102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 1.0 / 40 
ว31101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน1 1.0 /40 ว31102 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน2 1.0 / 40 
ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 /40 ส31102 สังคมศึกษา 2 1.0 /40 
พ31101 สุขศึกษาและพลศกึษา 0.5 / 20 พ31102 สุขศึกษาและพลศกึษา 0.5 / 20 
ศ31101 ศิลปะ 0.5 / 20 ศ31102 ศิลปะ 0.5 / 20 
ง31101การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 0.5 / 20 ง31102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 0.5 / 20 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 /40 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 /40 
 (6.5/260)  (6.5/260) 
สาระเพ่ิมเติม  สาระเพ่ิมเติม  
ค31203 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  2.0 / 80 ค31204 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  2.0 / 80 
ว30201 ทฤษฎีความรู้ฟิสิกส์ 1 1.5 /60 ว30202 ทฤษฎีความรู้ฟิสิกส์ 2 1.5 / 60 
ว30221 ทฤษฎีความรู้เคมี 1 1.5/60 ว30222 ทฤษฎีความรู้เคมี 2 1.5/60 
ว30241 ทฤษฎีความรู้ชีววิทยา1 1.5/60 ว30242 ทฤษฎีความรู้ชีววิทยา2 1.5/60 
อ31201 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพ่ือ
พัฒนาทักษะชีวิต 1 

1.0 /40 อ31202 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพ่ือ
พัฒนาทักษะชีวิต 2 

1.0 /40 

ง31241 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 1.0/40 ง 31242 การเขียนโปรแกรมประยุกต์ 1.0/40 
I 31201 การศึกษาค้นคว้าสร้างองค์
ความรู้ 

1.0/40 I 31202 การสื่อสารและการนำเสนอ 1.0 /40 

 9.5/380  9.5/380 
รวม 16.0/640 รวม 16.0/640 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
- กิจกรรมแนะแนว /20 - กิจกรรมแนะแนว /20 
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม /20 - กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม /20 
- กิจกรรมวิถีพุทธ /20 - กิจกรรมวิถีพุทธ /20 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ์ (/10) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ์ (/10) 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 
    

 
 



 

 
 
 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
รายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาพ้ืนฐาน  
ท32101 ภาษาไทย  1.0 / 40 ท32102 ภาษาไทย  1.0 / 40 
ค32101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3  1.0 / 40 ค32102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4  1.0 / 40 
ว32101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน3 1.0 / 40 ว32102 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน4 1.0 / 40 
ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0 / 40 ส32102 สังคมศึกษา 4 1.0 / 40 
พ32101 สุขศึกษาและพลศกึษา 0.5 / 20 พ32102 สุขศึกษาและพลศกึษา 0.5 / 20 
ศ32101 ศิลปะ 0.5 / 20 ศ32102 ศิลปะ 0.5 / 20 
ง32101การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5 / 20 ง32102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5 / 20 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 / 40 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 / 40 
 (6.5/260)  (6.5/260) 
สาระเพ่ิมเติม  สาระเพ่ิมเติม  
ค32203 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม   2.0 / 80 ค32202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4  2.0 / 80 
อ32201 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพ่ือ
พัฒนาทักษะชีวิต 3 

1.0 /40 อ32202 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพ่ือ
พัฒนาทักษะชีวิต 4 

1.0 /40 

ว30203ทฤษฏีความรู้ ฟิสิกส์ 3 1.5 / 60 ว30204ทฤษฏีความรู้ ฟิสิกส์ 4 1.5 / 60 
ว30223ทฤษฏีความรู้ เคมี 3 1.5 / 60 ว30224 ทฤษฏีความรู้ เคมี 4 1.5 / 60 
ว30243 ทฤษฏีความรู้ ชีววิทยา 3 1.5 / 60 ว30244 ทฤษฏีความรู้ ชีววิทยา 4 1.5 / 60 
ง32261 เขียนแบบ เบ้ืองต้น1  1.0 / 40 ง32262  เขียนแบบเบื้องต้น 2  1.0 / 40 
ท32201 การพูด 0.5 /20 ท32202  ประวัติวรรณคดี 0.5 /20 
 9.0/360  9.0/360 
รวม 15.5/620 รวม 15.5 /620 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
- กิจกรรมแนะแนว /20 - กิจกรรมแนะแนว /20 
-กิจกรรมวิถีพุทธ /20 -กิจกรมวิถีพุทธ /20 
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม /20 - กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม /20 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ์ (/10) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ์ (/10) 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 680 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 680 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
รายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาพ้ืนฐาน  
ท33101 ภาษาไทย  1.0 / 40 ท33102 ภาษาไทย  1.0 / 40 
ค33101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 5  1.0 / 40 ค33102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6  1.0 / 40 
ว33101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน5 1.0 /40 ว.33102 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน6 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  สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 / 20 พ33102  สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 / 20 
ศ33101  ศิลปะ 0.5 / 20 ศ33102  ศิลปะ 0.5 / 20 
ง33101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5 / 20 ง33102  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5 / 20 
อ33101 ภาษาอังกฤษ  5 1.0 / 40 อ33102  ภาษาอังกฤษ 6 1.0 / 40 
 (7.5/300)  (7.5/300) 
สาระเพ่ิมเติม  สาระเพ่ิมเติม  
ค33203 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  2.0 / 80 ค33204 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม   2.0 / 80 
ว30205 ทฤษฏีความรู้ฟิสิกส์ 5 1.5 /60 ว30206 ทฤษฏีความรู้ฟิสิกส์ 6 1.5 / 60 
ว30225 ทฤษฏีความรู้เคมี 5 1.5 /60 -  
ว30245 ทฤษฏีความรู้ชีววิทยา 5 1.5 /60 ว30246 ทฤษฏีความรู้ชีววิทยา6 1.5 / 60 
ว30285 พ้ืนฐานวิศวกรรม 1 1.0 /40 ว30286 พ้ืนฐานวิศวกรรม 2 1.0 /40 
 (7.0/280)  (6.0/240) 
รวม 15.0 /600 รวม 13.5/540 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
- กิจกรรมแนะแนว /20 - กิจกรรมแนะแนว /20 
-กิจกรรมวิถีพุทธ /20 -กิจกรรมวิถีพุทธ /20 
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม /20 - กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม /20 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ์ (/10) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ์ (/10) 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 600 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

หลักสูตรมาตรฐานสากลโรงเรียนสีกัน(วัฒนานนัท์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2562 
กลุ่มวชิาบริหารธุรกิจ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
รายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาพ้ืนฐาน  
ท31101 ภาษาไทย  1.0 / 40 ท31102 ภาษาไทย  1.0 / 40 
ค31101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1  1.0 / 40 ค31102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2  1.0 / 40 
ว31101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 1 1.0 /40 ว31102 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 2 1.0 / 40 
ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 / 40 ส31102 สังคมศึกษา 2 1.0 /40 
พ31101 สุขศึกษาและพลศกึษา 0.5 / 20 พ31102 สุขศึกษาและพลศกึษา 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 
สาระเพ่ิมเติม  สาระเพ่ิมเติม  
อ31201 การอ่าน-เขียนเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
1 

1.0 /40 อ31202 การอ่าน-เขียนเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 2 1.0 /40 

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 เพ่ิมเติม   2.0 /80 ค31204 คณิตศาสตร์ เพ่ิมเติม   2.0 / 80 
ง31265โครงงานสาระท้องถิ่น 1 1.0/40 ง31266  โครงงานสาระท้องถิ่น 2 1.0/40 
I 31201 การศึกษาค้นคว้าสร้างองค์ความรู้ 1.0/40 I 31202 การสื่อสารและการนำเสนอ 1.0 /40 
 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 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ์ (/10) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ์ (/10) 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 620 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 620 

 
 
 
 



 

 
 
 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
รายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาพ้ืนฐาน  
ท32101 ภาษาไทย  1.0 / 40 ท32102 ภาษาไทย  1.0 / 40 
ค32101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3  1.0 / 40 ค31102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4  1.0 / 40 
ว32101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 3 1.0 /40 ว32102 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 4 1.0 / 40 
ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0 / 40 ส32102 สังคมศึกษา 4 1.0 /40 
พ32101 สุขศึกษาและพลศกึษา 0.5 / 20 พ32102 สุขศึกษาและพลศกึษา 0.5 / 20 
ศ32101 ศิลปะ 0.5 / 20 ศ32102 ศิลปะ 0.5 / 20 
ง32101การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5 /40 ง32102การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5 / 20 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 /40 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 /40 
 6.5/260  6.5/260 
สาระเพ่ิมเติม  สาระเพ่ิมเติม  
อ32201 การอ่าน-เขียนเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
3 

1.0 /40 อ32202 การอ่าน-เขียนเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
4 

1.0 /40 

อ32203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 1.0 /40 อ32204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 1.0 /40 
ง32263 ธุรกิจ 1 1.5/60 ง32264 ธุรกิจ 2 1.5/60 
ส32201 กฎหมายน่ารู้ 1 1.0 /40 ส32202 กฎหมายน่ารู้  2 1.0 /40 
ค32203 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม   2.0 / 80 ค32204 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม   2.0 / 80 
ง30271งานการโรงแรม 1.0/40 ง30272  งานบริหารจัดการ 1.0/40 
ท 32201 การพูด 0.5/20 ท 32202 ประวัติวรรณคดี 0.5/20 
 8.0/320  8.0/320 
 รวม 14.5/580 รวม 14.5/580 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
- กิจกรรมแนะแนว /20 - กิจกรรมแนะแนว /20 
-กิจกรรมวิถีพุทธ /20 -กิจกรมวิถีพุทธ /20 
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม /20 - กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม /20 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ์ (/10) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ์ (/10) 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 640 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 640 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
รายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาพ้ืนฐาน  
ท33101 ภาษาไทย  1.0 / 40 ท33102 ภาษาไทย  1.0 / 40 
ค33101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 5  1.0 / 40 ค33102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6  1.0 / 40 
ว33101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 5 1.0 /40 ว33102วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 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 สุขศึกษาและพละศึกษา 0.5 / 20 พ33102 สุขศึกษาและพละศึกษา 0.5 / 20 
ศ33101 ศิลปะ 0.5 / 20 ศ33102 ศิลปะ 0.5 / 20 
ง33101การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5 / 20 ง33102การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5 / 20 
อ33101ภาษาอังกฤษ 5 1.0 /40 อ32102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 /40 
 7.5/300  7.5/300 
สาระเพ่ิมเติม  สาระเพ่ิมเติม  
อ33201 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 1 1.0 /40 อ33202 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 2 1.0 /40 
อ33203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1.0 /40 อ33204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 1.0 /40 
ง33241 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1  1.0 /40 ง33242 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2 1.0 /40 
ค33203 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2.0 /80 ค33204 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม   2.0 / 80 
ง33263โครงงานอาชีพ 1 1.5/60 ง33264  โครงงานอาชีพ 2 1.5/60 
ท33203 ประวัติวรรณคดี 2 0.5/20 ท33204 ภาษาไทยเพ่ือการนำเสนอ 0.5/20 
 7.0/280  7.0/280 
 รวม 14.5/580 รวม 14.5/580 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
- กิจกรรมแนะแนว /20 - กิจกรรมแนะแนว /20 
-กิจกรรมวิถีพุทธ /20 -กิจกรรมวิถีพุทธ /20 
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม /20 - กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม /20 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ์ (/10) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ์ (/10) 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 640 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 640 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

หลักสูตรมาตรฐานสากล โรงเรียนสีกนั(วัฒนานันท์อุปถมัภ)์ ปีการศึกษา 2562 
กลุ่มวชิาการสื่อสารภาษาญ่ีปุ่น 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
รายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาพ้ืนฐาน  
ท31101 ภาษาไทย  1.0 / 40 ท 31102 ภาษาไทย  1.0 / 40 
ค31101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1  1.0 / 40 ค 31102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2  1.0 / 40 
ว31101วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 1 1.0 / 20 ว31102 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 2 1.0 / 20 
ส31201สังคมศึกษา 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 
ง31101การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5 / 20 ง31102การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5 / 20 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 /40 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 /40 
 6.5/260  6.5/260 
สาระเพ่ิมเติม  สาระเพ่ิมเติม  
อ31201 การอ่าน-เขียนเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
1 

1.0 /40 อ31202 การอ่าน-เขียนเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
2 

1.0 /40 

อ31203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1.0 /40 อ31204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 1.0 /40 
ศ31201 จิตรกรรม 1 1.0/40 ศ 31202 จิตรกรรม 2 1.0/40 
ญ31201 ภาษาญ่ีปุน 3.0 /120 ญ31202 ภาษาญ่ีปุ่น 3.0 /120 
I 31201 การศึกษาค้นคว้าสร้างองค์ความรู้ 1.0/40 I 31202 การสื่อสารและการนำเสนอ 1.0/40 
วิชาเพ่ิมเติมตามความถนัด 1.0 /40 วิชาเพ่ิมเติมตามความถนัด 1.0 /40 
 8.0/320  8.0/320 
รวม 14.5/580 รวม 14.5/580 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
- กิจกรรมแนะแนว /20 - กิจกรรมแนะแนว /20 
-กิจกรรมวิถีพุทธ /20 -กิจกรมวิถีพุทธ /20 
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม /20 - กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม /20 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ์ (/10) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ์ (/10) 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 640 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 640 

***วิชาเพ่ิมเติม(เลือกตามความถนัด 1 รายวิชา) 
 
  
 



 

 
 
 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
รายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาพ้ืนฐาน  
ท32101 ภาษาไทย  1.0 / 40 ท32102 ภาษาไทย  1.0 / 40 
ค32101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3  1.0 / 40 ค31102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4  1.0 / 40 
ว32101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 3 1.0 /40 ว32102 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 4 1.0 / 40 
ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0 / 40 ส32102 สังคมศึกษา 4 1.0 /40 
พ32101 สุขศึกษาและพละศึกษา 0.5 / 20 พ32102 สุขศึกษาและพละศึกษา 0.5 / 20 
ศ32101 ศิลปะ 0.5 / 20 ศ32102 ศิลปะ 0.5 / 20 
ง32101การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5 /40 ง32102การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5 / 20 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 /40 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 /40 
 6.5/260  6.5/260 
สาระเพ่ิมเติม  สาระเพ่ิมเติม  
อ32201 การอ่าน-เขียนเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
3 

1.0 /40 อ32202 การอ่าน-เขียนเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
4 

1.0 /40 

อ32203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 1.0 /40 อ32204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 1.0 /40 
ส32201 กฎหมายน่ารู้ 1.0 /40 ส32202 กฎหมายน่ารู้ 1.0 /40 
ญ32201 ภาษาญ่ีปุ่น 3.0 /120 ญ32202 ภาษาญ่ีปุ่น 3.0 /120 
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 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ์ (/10) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ์ (/10) 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 620 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 620 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
รายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาพ้ืนฐาน  
ท33101 ภาษาไทย  1.0 / 40 ท33102 ภาษาไทย  1.0 / 40 
ค33101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 5  1.0 / 40 ค33102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6  1.0 / 40 
ว33101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 5 1.0 /40 ว33102วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 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 สุขศึกษาและพละศึกษา 0.5 / 20 พ33102 สุขศึกษาและพละศึกษา 0.5 / 20 
ศ33101 ศิลปะ 0.5 / 20 ศ33102 ศิลปะ 0.5 / 20 
ง33101การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5 / 20 ง33102การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5 / 20 
อ33101ภาษาอังกฤษ 5 1.0 /40 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 /40 
 7.5/300  7.5/300 
สาระเพ่ิมเติม  สาระเพ่ิมเติม  
ญ33201 ภาษาญ่ีปุ่น 2.0/80 ญ33202 ภาษาญ่ีปุ่น 2.0/80 
ญ33203 เสริมทักษะอ่าน เขียนภาษาญ่ีปุ่น 1.0/40 ญ 33204 เสริมทักษะอ่าน เขียนภาษาญี่ปุ่น 1.0/40 
อ33201 การอ่าน-เขียนเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 5 1.0 /40 อ33202 การอ่าน-เขียนเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 6 1.0 /40 
อ33203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1.0/ 40 อ33204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1.0/40 
ท33203 ประวัติวรรณคดี 2 0.5/20 ท33204 ภาษาไทยเพ่ือการนำเสนอ 0.5/20 
วิชาเพ่ิมเติม (ตามความถนัด)* 1.0/40 วิชาเพ่ิมเติม (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 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ์ /10 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ์ /10 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 620 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 620 

***วิชาเพ่ิมเติม (ตามความถนัด) เลือกได้ 1 รายวิชา 
ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที่ 2  

ง 33265 งานโภชนาการเพ่ืออาชีพ  1.0/40 ง 33265 งานโภชนาการเพ่ืออาชีพ  1.0/40 
ง33273 ช่างร้อยมาลัย 1.0/40 ง33273 ช่างร้อยมาลัย  1.0/40 
ศ33207 วาดภาพการ์ตูน 1 1.0/40 ศ33208 การเขียนภาพการ์ตูนภาพสัตว์ 1.0/40 
พ30203 วอลเลย์บอล 1.0/40 พ30203 วอลเลย์บอล 1.0/40 



 

 
 
 

หลักสูตรมาตรฐานสากล โรงเรียนสีกนั(วัฒนานันท์อุปถมัภ)์ ปีการศึกษา 2562 
กลุ่มวชิาการสื่อสารภาษาจนี 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
รายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาพ้ืนฐาน  
ท31101 ภาษาไทย  1.0 / 40 ท 31102 ภาษาไทย  1.0 / 40 
ค31101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1  1.0 / 40 ค 31102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2  1.0 / 40 
ว31101วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 1 1.0 / 20 ว31102 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 2 1.0 / 20 
ส31201สังคมศึกษา 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 
ง31101การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5 / 20 ง31102การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5 / 20 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 /40 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 /40 
 6.5/260  6.5/260 
สาระเพ่ิมเติม  สาระเพ่ิมเติม  
อ31201 การอ่าน-เขียนเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
1 

1.0 /40 อ31202 การอ่าน-เขียนเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
2 

1.0 /40 

อ31203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1.0 /40 อ31204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 1.0 /40 
ศ31201 จิตรกรรม 1 1.0/40 ศ 31202 จิตกรรม 2 1.0/40 
จ31201 ภาษาจีน 3.0 /120 จ 31202 ภาษาจีน 3.0 /120 
I 31201 การศึกษาค้นคว้าสร้างองค์ความรู้ 1.0/40 I 31202 การสื่อสารและการนำเสนอ 1.0/40 
วิชาเพ่ิมเติมตามความถนัด 1.0 /40 วิชาเพ่ิมเติมตามความถนัด 1.0 /40 
 8.0/320  8.0/320 
รวม 14.5/580 รวม 14.5/580 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
- กิจกรรมแนะแนว /20 - กิจกรรมแนะแนว /20 
-กิจกรรมวิถีพุทธ /20 -กิจกรมวิถีพุทธ /20 
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม /20 - กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม /20 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ์ (/10) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ์ (/10) 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 640 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 640 

 
 
 
 



 

 
 
 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
รายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาพ้ืนฐาน  
ท32101 ภาษาไทย  1.0 / 40 ท32102 ภาษาไทย  1.0 / 40 
ค32101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3  1.0 / 40 ค31102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4  1.0 / 40 
ว32101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 3 1.0 /40 ว32102 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 4 1.0 / 40 
ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0 / 40 ส32102 สังคมศึกษา 4 1.0 /40 
พ32101 สุขศึกษาและพละศึกษา 0.5 / 20 พ32102 สุขศึกษาและพละศึกษา 0.5 / 20 
ศ32101 ศิลปะ 0.5 / 20 ศ32102 ศิลปะ 0.5 / 20 
ง32101การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5 /40 ง32102การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5 / 20 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 /40 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 /40 
 6.5/260  6.5/260 
สาระเพ่ิมเติม  สาระเพ่ิมเติม  
อ32201 การอ่าน-เขียนเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
3 

1.0 /40 อ32202 การอ่าน-เขียนเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
4 

1.0 /40 

อ32203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 1.0 /40 อ32204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 1.0 /40 
ส32201 กฎหมายน่ารู้ 1.0 /40 ส32202 กฎหมายน่ารู้ 1.0 /40 
จ32201 ภาษาจีน 3.0 /120 จ 32202 ภาษาจีน 3.0 /120 
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 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ์ (/10) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ์ (/10) 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 620 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 620 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
รายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาพ้ืนฐาน  
ท33101 ภาษาไทย  1.0 / 40 ท33102 ภาษาไทย  1.0 / 40 
ค33101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 5  1.0 / 40 ค33102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6  1.0 / 40 
ว33101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 5 1.0 /40 ว33102วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 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 สุขศึกษาและพละศึกษา 0.5 / 20 พ33102 สุขศึกษาและพละศึกษา 0.5 / 20 
ศ33101 ศิลปะ 0.5 / 20 ศ33102 ศิลปะ 0.5 / 20 
ง33101การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5 / 20 ง33102การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5 / 20 
อ33101ภาษาอังกฤษ 5 1.0 /40 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 /40 
 7.5/300  7.5/300 
สาระเพ่ิมเติม  สาระเพ่ิมเติม  
จ33201 ภาษาจีน 3.0/120 จ33202 ภาษาจีน 3.0/120 
อ33201 การอ่าน-เขียนเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 5 1.0 /40 อ33202 การอ่าน-เขียนเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 6 1.0 /40 
อ33203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1.0/ 40 อ33204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1.0/40 
ท33203 ประวัติวรรณคดี 2 0.5/20 ท33204 ภาษาไทยเพ่ือการนำเสนอ 0.5/20 
วิชาเพ่ิมเติม (ตามความถนัด)* 1.0/40 วิชาเพ่ิมเติม (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 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ์ /10 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ์ /10 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 620 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 620 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
***วิชาเพ่ิมเติม (ตามความถนัด) เลือกได้ 1 รายวิชา 
ง 33265 งานโภชนาการเพ่ืออาชีพ  1.0/40 ง 33265 งานโภชนาการเพ่ืออาชีพ  1.0/40 
ง33273 ช่างร้อยมาลัย 1.0/40 ง33273 ช่างร้อยมาลัย  1.0/40 
ศ33207 วาดภาพการ์ตูน 1 1.0/40 ศ33208 การเขียนภาพการ์ตูนภาพสัตว์ 1.0/40 
พ33207 นันทนาการ 1.0/40 พ33207 นันทนาการ 1.0/40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรมาตรฐานสากล โรงเรียนสีกัน(วัฒนานนัท์อุปถัมภ)์  ปีการศึกษา 2562 
กลุ่มวชิาการสื่อสารภาษาฝร่ังเศส 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
รายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาพ้ืนฐาน  
ท31101 ภาษาไทย  1.0 / 40 ท 31102 ภาษาไทย  1.0 / 40 
ค31101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1  1.0 / 40 ค 31102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2  1.0 / 40 
ว31101วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 1 1.0 / 20 ว31102 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 2 1.0 / 20 
ส31201สังคมศึกษา 1 1.0 /40 ส31102 สังคมศึกษา 2 1.0 /40 
พ31101 สุขศึกษาและพลศกึษา 0.5 / 20 พ31102 สุขศึกษาและพลศกึษา 0.5 / 20 
ศ31101 ศิลปะ 0.5 / 20 ศ31102 ศิลปะ 0.5 / 20 
ง31101การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5 / 20 ง31102การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5 / 20 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 /40 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 /40 
 6.5/260  6.5/260 
สาระเพ่ิมเติม  สาระเพ่ิมเติม  
อ31201 การอ่าน-เขียนเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
1 

1.0 /40 อ31202 การอ่าน-เขียนเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
2 

1.0 /40 

อ31203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1.0 /40 อ31204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 1.0 /40 
ศ31201 จิตรกรรม 1 1.0/40 ศ31202 จิตรกรรม 2 1.0/40 
ฝ31201 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร
เบ้ืองต้น 

3.0 /120 ฝ31202 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร
เบ้ืองต้น 

3.0 /120 

I 31201 การศึกษาค้นคว้าสร้างองค์ความรู้ 1.0/40 I 31202 การสื่อสารและการนำเสนอ 1.0/40 
วิชาเพ่ิมเติมตามความถนัด 1.0 /40 วิชาเพ่ิมเติมตามความถนัด 1.0 /40 
 8.0/320  8.0/320 
รวม 14.5/580 รวม 14.5/580 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
- กิจกรรมแนะแนว /20 - กิจกรรมแนะแนว /20 
-กิจกรรมวิถีพุทธ /20 -กิจกรมวิถีพุทธ /20 
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม /20 - กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม /20 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ์ (/10) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ์ (/10) 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 640 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 640 

 
 
 



 

 
 
 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
รายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาพ้ืนฐาน  
ท32101 ภาษาไทย  1.0 / 40 ท32102 ภาษาไทย  1.0 / 40 
ค32101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3  1.0 / 40 ค31102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4  1.0 / 40 
ว32101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 3 1.0 /40 ว32102 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 4 1.0 / 40 
ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0 / 40 ส32102 สังคมศึกษา 4 1.0 /40 
พ32101 สุขศึกษาและพลศกึษา 0.5 / 20 พ32102 สุขศึกษาและพลศกึษา 0.5 / 20 
ศ32101 ศิลปะ 0.5 / 20 ศ32102 ศิลปะ 0.5 / 20 
ง32101การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5 /40 ง32102การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5 / 20 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 /40 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 /40 
 6.5/260  6.5/260 
สาระเพ่ิมเติม  สาระเพ่ิมเติม  
อ32201 การอ่าน-เขียนเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
3 

1.0 /40 อ32202 การอ่าน-เขียนเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
4 

1.0 /40 

ส32201 กฎหมายน่ารู้ 1 1.0 /40 ส32202 กฎหมายน่ารู้ 2 1.0 /40 
ฝ32201 ภาษาฝรั่งเศสน่ารู้ 3.0 /120 ฝ32202 ภาษาฝรั่งเศสน่ารู้ 3.0 /120 
ฝ32203 สนทนาภาษาฝร่ังเศส 1.0 /40 ฝ32204 สนทนาภาษาฝร่ังเศส 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 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ์ (/10) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ์ (/10) 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 620 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 620 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
รายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาพ้ืนฐาน  
ท33101 ภาษาไทย  1.0 / 40 ท33102 ภาษาไทย  1.0 / 40 
ค33101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 5  1.0 / 40 ค33102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6  1.0 / 40 
ว33101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 5 1.0 /40 ว33102วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 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 สุขศึกษาและพละศึกษา 0.5 / 20 พ33102 สุขศึกษาและพละศึกษา 0.5 / 20 
ศ33101 ศิลปะ 0.5 / 20 ศ33102 ศิลปะ 0.5 / 20 
ง33101การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5 / 20 ง33102การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5 / 20 
อ33101ภาษาอังกฤษ 5 1.0 /40 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 /40 
 7.5/300  7.5/300 
สาระเพ่ิมเติม  สาระเพ่ิมเติม  
ฝ33201 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการศึกษาต่อ 2.0/80 ฝ33202 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการศึกษาต่อ 2.0/80 
ฝ33203 เสริมทักษะอ่าน/เขียนภาษาฝร่ังเศส 1.0/40 ฝ33204  เสริมทักษะอ่าน/เขียนภาษาฝร่ังเศส 1.0/40 
อ33201 การอ่าน-เขียนเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 5 1.0 /40 อ33202 การอ่าน-เขียนเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 6 1.0 /40 
อ33203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1.0/ 40 อ33204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1.0/40 
ท33203 ประวัติวรรณคดี 2 0.5/20 ท33204 ภาษาไทยเพ่ือการนำเสนอ 0.5/20 
วิชาเพ่ิมเติม (ตามความถนัด)* 1.0/40 วิชาเพ่ิมเติม (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 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ์ /10 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ์ /10 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 620 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 620 

 
***วิชาเพ่ิมเติม (ตามความถนัด) เลือกได้ 1 รายวิชา 

ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที่ 2  
ง 33265 งานโภชนาการเพ่ืออาชีพ  1.0/40 ง 33265 งานโภชนาการเพ่ืออาชีพ  1.0/40 
ง33273 ช่างร้อยมาลัย 1.0/40 ง33273 ช่างร้อยมาลัย  1.0/40 
ศ33207 วาดภาพการ์ตูน 1 1.0/40 ศ33208 การเขียนภาพการ์ตูนภาพสัตว์ 1.0/40 



 

พ30203 วอลเลย์บอล 1.0/40 พ30203 วอลเลย์บอล 1.0/40 
 

 
โครงสร้างหลักสูตรมาตรฐานสากล โรงเรียนสีกัน(วัฒนานนัท์อุปถัมภ)์  ปีการศึกษา 2562 

กลุ่มวชิาทรัพยากรมนุษย์ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
รายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาพ้ืนฐาน  
ท31101 ภาษาไทย  1.0 / 40 ท31102 ภาษาไทย  1.0 / 40 
ค31101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1  1.0 / 40 ค31102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2  1.0 / 40 
ว31101วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 1 1.0 / 20 ว31102 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 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 
สาระเพ่ิมเติม  สาระเพ่ิมเติม  
อ31201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนเพ่ือพัฒนาทักษะ
ชีวิต 1 

1.0 /40 อ31202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนเพ่ือพัฒนาทักษะ
ชีวิต 2 

1.0 /40 

อ31203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1.0 /40 อ31204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 1.0 /40 
ง31267 งานช่างอุตสาหกรรม 1.0/40 ง31268 งานช่างอุตสาหกรรม 1.0/40 
พ31201 เทเบิลเทนนิส 1 1.0/40 พ31202 เทเบิลเทนนิส 2 1.0/40 
ส31203 พลังงานกับสิ่งแวดล้อม 1.0/40 ส31204 ประชากรกับสิ่งแวดล้อม 1.0/40 
I 31201 การศึกษาค้นคว้าสร้างองค์ความรู้(IS1) 1.0/40 I 31202 การสื่อสารและนำเสนอ (IS2) 1.0/40 
วิชาเพ่ิมเติม (ตามความถนัด)* 1.0 /40 วิชาเพ่ิมเติม (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 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ์ (/10) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ์ (/10) 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 600 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 600 

 
 
 



 

 
 
 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
รายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาพ้ืนฐาน  
ท32101 ภาษาไทย  1.0 / 40 ท32102 ภาษาไทย  1.0 / 40 
ค32101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3  1.0 / 40 ค32102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4  1.0 / 40 
ว32101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 3 1.0 /40 ว32102 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 4 1.0 / 40 
ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0 / 40 ส32102 สังคมศึกษา 4 1.0 /40 
พ32101 สุขศึกษาและพละศึกษา 0.5 / 20 พ32102 สุขศึกษาและพละศึกษา 0.5 / 20 
ศ32101 ศิลปะ 0.5 / 20 ศ32102 ศิลปะ 0.5 / 20 
ง32101การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5 /40 ง32102การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5 / 20 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 /40 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 /40 
 6.5/260  6.5/260 
สาระเพ่ิมเติม  สาระเพ่ิมเติม  
อ32201การอ่าน-เขียนเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 3 1.0 /40 อ32202 การอ่าน-เขียนเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 4 1.0 /40 
อ32205 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 1.0 /40 อ32206 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 1.0 /40 
ส32201 กฎหมายน่ารู้ 1.0 /40 ส32202 กฎหมายน่ารู้ 1.0 /40 
ง32271 งานไม้ 1.0/40 ง32272 งานไม้ 1.0/40 
ง32290 เขียนแบบทัศนียภาพ 1.0/40 ง32291 เขียนแบบทัศนียภาพ 1.0/40 
ศ32207 วาดลายไทย 1.0/ 40 ศ32208 วาดลายไทย 1.0/ 40  
พ32201 เทคนิคการเล่นฟุตบอล 1 1.0/40 พ32202 เทคนิคการเล่นฟุตบอล 2 1.0/40 
ท32201 การพูด 0.5/20 ท32202 ประวัติวรรณคดี 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 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ์ (/10) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ์ (/10) 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 620 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 620 

 
 

 
 



 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4/7 ปีการศึกษา 2562 

แผนการเรียนสาขางานธุรกิจค้าปลีก (เทียบโอนหลกัสูตร ปวช.) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่2) 
 หน่วยกิต/ชม.  หน่วยกิต/ชม. 
รายวิชาพื้นฐาน 7.0 / 280 รายวิชาพื้นฐาน 7.0 / 280 
ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 / 40 ท31102 ภาษาไทย  1.0 / 40 
ค31101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1 1.0 / 40 ค31102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 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 สุขศึกษา 0.5 / 20 พ31103 สุขศึกษา 0.5 / 20 
พ31102  พลศึกษา 0.5 / 20 พ31104 พลศึกษา 0.5 / 20 
ศ31101 ศิลปะ 0.5 / 20 ศ31102 ศิลปะ 0.5 / 20 
ง31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี / 
ว31106 การออกแบบและเทคโนโลยี 

0.5 / 20 ง31102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี / 
ว31106 การออกแบบและเทคโนโลยี 

0.5 / 20 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 / 40 อ31102   ภาษาอังกฤษ 2 1.0 / 40 
รายวิชาเพิ่มเติม 17.0 / 680 รายวิชาเพิ่มเติม 17.0 / 680 
I31201การศึกษาค้นคว้าสรา้งองค์ความรู ้
(IS1) 

1.0 / 40 I31202   การสื่อสารและนำเสนอ (IS2) 1.0 / 40 

ง30205   ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2.0 / 80 ง30203    การบัญชีเบื้องต้น 1 2.0 / 80 
ง30206   การขายเบ้ืองต้น 1 2.0 / 80 ง30207    การขายเบ้ืองต้น 2 2.0 / 80 
ง30201   พิมพ์ดีดไทยเบ้ืองต้น 2.0 / 80 ง30202    พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น 2.0 / 80 

ง30209    ธุรกิจค้าปลีก 1  
             ** (ฝึก 162 ชม.) 

5.0 / 200 ง30211    ธุรกิจค้าปลีก 2  
              ** (ฝึก 162 ชม.) 

5.0 / 200 

ง30210    ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ 1 

              *  (ฝึก 270 ชม.) 
5.0 / 200 ง30212     ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ 2 

               *  (ฝึก 270 ชม.) 
5.0 / 200 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน / 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน / 60 
  กิจกรรมแนะแนว / 20   กิจกรรมแนะแนว / 20 
  กิจกรรมวิถีพุทธ / 20   กิจกรรมวิถีพุทธ / 20 
  กิจกรรมชุมนุม/ชมรม / 20   กิจกรรมชุมนุม/ชมรม / 20 
  กิจกรรมเพื่อสังคมและ   
  สาธารณประโยชน ์

 / (10) 
  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
  สาธารณประโยชน ์

 / (10) 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 24.0 / 1020  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 24.0 / 1020 
หมายเหต ุ* ฝึกอาชีพในสถานประกอบการตามระบบทวภิาคี (ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 54 ชัว่โมงเทา่กับ 1 หน่วยกติ) 
ภาคเรียนที ่1 ง30209 ธุรกิจค้าปลีก 1, ง30210 ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ 1 ฝึกงานที่สถานประกอบการ 432 ชั่วโมง 
ภาคเรียนที ่2ง30211 ธุรกิจค้าปลีก 2, ง30212 ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ 2 ฝึกงานที่สถานประกอบการ 432 ชัว่โมง 

         รวมฝึกงาน  864  ชั่วโมง 

 



 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5/7 ปีการศึกษา 2562 

แผนการเรียนสาขางานธุรกิจค้าปลีก (เทียบโอนหลกัสูตร ปวช.) 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 (ภาคเรียนที่1)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 (ภาคเรียนที่2) 

 หน่วยกิต/ชม.  หน่วยกิต/ชม. 
รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0/280 รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0/280 
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0/40 ท32102 ภาษาไทย 4 1.0/40 
ค32101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 1.0/40 ค32102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4 1.0/40 
ว32101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 3 1.0/40 ว32102 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 4 1.0/40 
ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0/40 ส32102 สังคมศึกษา 4 1.0/40 
พ32101 สุขศึกษา 0.5/20 พ32103 สุขศึกษา 0.5/20 
พ32102 พลศึกษา 0.5/20 พ32104 พลศึกษา 0.5/20 
ศ32101 ศิลปะ 0.5/20 ศ32102 ศิลปะ 0.5/20 
ง32101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5/20 ง32102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5/20 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0/40 อ32102  ภาษาอังกฤษ 4 1.0/40 
รายวิชาเพ่ิมเติม 18.0/720 รายวิชาเพ่ิมเติม 14.0/560 
ส30231 หน้าท่ีพลเมือง 0.5/20 ส30232 หน้าท่ีพลเมือง 0.5/20 
ท32201 การพูด 0.5/20 ท32202 ประวัติวรรณคดี 2 0.5/20 
ส32203 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น 2.0/80 ง32201 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองาน

อาชีพ 
2.0/80 

ง30204 การบัญชีเบื้องต้น 2 2.0/80 จ32204 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2 1.0/40 
ง30208 การเป็นผู้ประกอบการ 2.0/80 พ32205 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2.0/80 
จ32203 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1 1.0/40 ง30215 ธุรกิจค้าปลีก 4 **(ฝึก 162 ชม.) 3.0/120 

ง30213 ธุรกิจค้าปลีก 3  
**(ฝึก 162 ชม.) 

5.0/200 ง30216 ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ 3 
**(ฝึก 162 ชม.) 

 

ง30214 ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ 3 
**(ฝึก 270 ชม.) 

5.0/200   

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
  กิจกรรมแนะแนว /20   กิจกรรมแนะแนว /20 
  กิจกรรมวิถีพุทธ /20   กิจกรรมวิถีพุทธ /20 
  กิจกรรมชุมนุม/ชมรม /20   กิจกรรมชุมนุม/ชมรม /20 
  กิจกรรมเพ่ือสังคมและ   
  สาธารณประโยชน์ 

 /(10) 
  กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
  สาธารณประโยชน์ 

 /(10) 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 25.5/1080 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 21.5/920 
 

หมายเหต ุ* ฝึกอาชีพในสถานประกอบการตามระบบทวภิาคี (ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 54 ชัว่โมงเทา่กับ 1 หน่วยกติ) 
ภาคเรียนที ่1 ง30213 ธุรกิจค้าปลีก 3, ง30214 ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ 3 ฝึกงานที่สถานประกอบการ 432 ชั่วโมง 
ภาคเรียนที ่2 ง30215 ธุรกิจค้าปลีก 4, ง30216 ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ 4 ฝึกงานที่สถานประกอบการ 324 ชั่วโมง 

         รวมฝึกงาน  756  ชั่วโมง 



 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6/7  ปีการศึกษา 2562 

แผนการเรียนสาขางานธุรกิจค้าปลีก (เทียบโอนหลกัสูตร ปวช.) 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 (ภาคเรียนที่1)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 (ภาคเรียนที่2) 

 หน่วยกิต/ชม.  หน่วยกิต/ชม. 
รายวิชาพ้ืนฐาน 8.0/320 รายวิชาพ้ืนฐาน 8.0/320 
ท33101 ภาษาไทย  1.0/40 ท33102 ภาษาไทย  1.0/40 
ค33101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 5 1.0/40 ค33102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6 1.0/40 
ว33101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 5 1.0/40 ว33106 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 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 
รายวิชาเพ่ิมเติม 14.5/ 580 รายวิชาเพ่ิมเติม 7.5/300 
ส30233 หน้าท่ีพลเมือง 0.5/20 ส30234 หน้าท่ีพลเมือง 0.5/20 
พ33207 นันทนาการ 1.0/40 พ33208 นันทนาการ 1.0/40 
อ33205 ภาษาอังกฤษโครงงาน 1.0/40 อ33206 ภาษาอังกฤษสำหรับงานสำนกังาน 1.0/40 
ส33203 ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย 2.0/80 ส33204 กฎหมายแรงงาน 1.0/40 
ง30217 โครงการ 1 2.0/80 ง30220 ฝึกงาน  

***(ฝึก 320 ชม.) 
4.0/160 

ง30213 ธุรกิจค้าปลีก 5  
**(ฝึก 162 ชม.) 

5.0/200   

ง30214 ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ 5 
**(ฝึก 162 ชม.) 

3.0/120   

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
  กิจกรรมแนะแนว /20   กิจกรรมแนะแนว /20 
  กิจกรรมวิถีพุทธ /20   กิจกรรมวิถีพุทธ /20 
  กิจกรรมชุมนุม/ชมรม /20   กิจกรรมชุมนุม/ชมรม /20 
  กิจกรรมเพ่ือสังคมและ   
  สาธารณประโยชน์ 

 / (10) 
  กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
  สาธารณประโยชน์ 

 /(10) 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 25.5/960 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 15.5/680 
 

หมายเหต ุ* ฝึกอาชีพในสถานประกอบการตามระบบทวภิาคี (ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 54 ชัว่โมงเทา่กับ 1 หน่วยกติ) 
ภาคเรียนที ่1 ง30218 ธุรกิจค้าปลีก 5, ง30219 ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ 5 ฝึกงานที่สถานประกอบการ 324 ชั่วโมง 
ภาคเรียนที ่2 ง30220 ฝึกงานที่สถานประกอบการ ฝึกงานที่สถานประกอบการ 320 ชั่วโมง 

    รวมฝึกงาน  644  ชั่วโมง 



 

โครงสร้างหลักสูตรส่งเสริมอัจฉริยภาพ โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันทอ์ุปถัมภ)์  ปีการศึกษา 2562 
กลุ่มวชิาดนตรีและศิลปะการแสดง 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
รายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาพ้ืนฐาน  
ท31101 ภาษาไทย  1.0 / 40 ท31102 ภาษาไทย  1.0 / 40 
ค31101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1  1.0 / 40 ค31102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2  1.0 / 40 
ว31101วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 1 1.0 / 20 ว31102 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 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 
สาระเพ่ิมเติม  สาระเพ่ิมเติม  
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 พ้ืนฐานดนตรีไทย 1 1.0/40 ศ31218 พ้ืนฐานดนตรีไทย 2 1.0/40 
ศ31213 การแสดงสร้างสรรค์ 1 1.0/40 ศ 31214 การแสดงสร้างสรรค์ 2 1.0/40 
วิชาเพ่ิมเติม (ตามความถนัด)* 1.0 /40 วิชาเพ่ิมเติม (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 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ์ (/10) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ์ (/10) 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 600 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 600 

 
 
 
 
 
 
 



 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
รายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาพ้ืนฐาน  
ท32101 ภาษาไทย  1.0 / 40 ท32102 ภาษาไทย  1.0 / 40 
ค32101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3  1.0 / 40 ค32102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4  1.0 / 40 
ว32101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 3 1.0 /40 ว32102 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 4 1.0 / 40 
ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0 / 40 ส32102 สังคมศึกษา 4 1.0 /40 
พ32101 สุขศึกษาและพละศึกษา 0.5 / 20 พ32102 สุขศึกษาและพละศึกษา 0.5 / 20 
ศ32101 ศิลปะ 0.5 / 20 ศ32102 ศิลปะ 0.5 / 20 
ง32101การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5 /40 ง32102การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5 / 20 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 /40 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 /40 
 6.5/260  6.5/260 
สาระเพ่ิมเติม  สาระเพ่ิมเติม  
อ32201 การอ่าน-เขียนเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 3 1.0 /40 อ32202 การอ่าน-เขียนเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 4 1.0 /40 
อ32203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1.0 /40 อ32204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 1.0 /40 
ส32201 กฎหมายน่ารู้ 1.0 /40 ส32202 กฎหมายน่ารู้ 1.0 /40 
ศ30203 ดนตรีสากลปฏิบัติตามถนัด 
ศ30205ดนตรีไทยสร้างสรรค์ 
ศ30207นาฏศิลป์สร้างสรรค์ 

2.0/80 ศ30204ดนตรีสากลปฏิบัติตามถนัด 
ศ30206ดนตรีไทยสร้างสรรค์ 
ศ30208 นาฏศิลป์สร้างสรรค์ 

2.0/80 

ศ30209 ทฤษฏีดนตรีสากล 1 1.0/ 40 ศ30210  ทฤษฏีดนตรีสากล 2 1.0/ 40  
ท32205 เทคนิคการพูดเพ่ือพิธีกร 1.0/40 ............... 1.0/40 
ท32201 การพูด 0.5/20 ท32202 ประวัติวรรณคดี 0.5/20 
 7.5  7.5 
รวม 14.0/560 รวม 14.0/560 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
- กิจกรรมแนะแนว /20 - กิจกรรมแนะแนว /20 
-กิจกรรมวิถีพุทธ /20 -กิจกรมวิถีพุทธ /20 
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม /20 - กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม /20 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ์ (/10) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ์ (/10) 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 620 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 620 

 
 
 
 
 
 
 



 

โครงสร้างหลักสูตรส่งเสริมอัจฉริยภาพ โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันทอ์ุปถัมภ)์  ปีการศึกษา 2562 
กลุ่มวชิากีฬาสู่อาชีพ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
รายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาพ้ืนฐาน  
ท32101 ภาษาไทย  1.0 / 40 ท32102 ภาษาไทย  1.0 / 40 
ค32101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3  1.0 / 40 ค32102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4  1.0 / 40 
ว32101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 3 1.0 /40 ว32102 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 4 1.0 / 40 
ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0 / 40 ส32102 สังคมศึกษา 4 1.0 /40 
พ32101 สุขศึกษาและพละศึกษา 0.5 / 20 พ32102 สุขศึกษาและพละศึกษา 0.5 / 20 
ศ32101 ศิลปะ 0.5 / 20 ศ32102 ศิลปะ 0.5 / 20 
ง32101การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5 /40 ง32102การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5 / 20 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 /40 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 /40 
 6.5/260  6.5/260 
สาระเพ่ิมเติม  สาระเพ่ิมเติม  
อ32201 การอ่าน-เขียนเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 3 1.0 /40 อ32202 การอ่าน-เขียนเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 4 1.0 /40 
อ32203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1.0 /40 อ32204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 1.0 /40 
ส32201 กฎหมายน่ารู้ 1.0 /40 ส32202 กฎหมายน่ารู้ 1.0 /40 
ว30289 กายวิภาคกับสรีรวิทยา 1.0/40 ว30290 กายวิภาคกับสรีรวิทยา 1.0/40 
พ30205 โภชนาการกับการกฬีา 0.5/20 พ30207  กิจกรรมที่ใช้แร็กเก็ตและไม้ตี 1.0/40 
พ30206 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 0.5/ 20 พ32204 เทคนิคการวางแผนฟุตบอล 2 2.0/80 
พ32203 เทคนิคการวางแผนฟุตซอล 2 2.0/80 ท32202 ประวัติวรรณคดี 0.5/20 
ท32201 การพูด 0.5/20   
 7.5/300  7.5 
รวม 14.0/560 รวม 14.0/560 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
- กิจกรรมแนะแนว /20 - กิจกรรมแนะแนว /20 
-กิจกรรมวิถีพุทธ /20 -กิจกรมวิถีพุทธ /20 
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม /20 - กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม /20 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ์ (/10) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ์ (/10) 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 620 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 620 

 
 
 
 
 
 



 

โครงสร้างหลักสูตรส่งเสริมอัจฉริยภาพ โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันทอ์ุปถัมภ)์  ปีการศึกษา 2562 
กลุ่มวชิาศิลปะการประกอบอาหาร 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
รายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาพ้ืนฐาน  
ท32101 ภาษาไทย  1.0 / 40 ท32102 ภาษาไทย  1.0 / 40 
ค32101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3  1.0 / 40 ค32102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4  1.0 / 40 
ว32101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 3 1.0 /40 ว32102 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 4 1.0 / 40 
ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0 / 40 ส32102 สังคมศึกษา 4 1.0 /40 
พ32101 สุขศึกษาและพละศึกษา 0.5 / 20 พ32102 สุขศึกษาและพละศึกษา 0.5 / 20 
ศ32101 ศิลปะ 0.5 / 20 ศ32102 ศิลปะ 0.5 / 20 
ง32101การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5 /40 ง32102การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5 / 20 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 /40 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 /40 
 6.5/260  6.5/260 
สาระเพ่ิมเติม  สาระเพ่ิมเติม  
อ32201 การอ่าน-เขียนเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 3 1.0 /40 อ32202 การอ่าน-เขียนเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 4 1.0 /40 
อ32203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1.0 /40 อ32204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 1.0 /40 
ส32201 กฎหมายน่ารู้ 1.0 /40 ส32202 กฎหมายน่ารู้ 1.0 /40 
ง30267 การจัดตกแต่งอาหาร 1 1.0/40 ง30268 การจัดตกแต่งอาหาร 2 1.0/40 
ง30271 งานการโรงแรม 1.0/ 40 ง30272 งานบริหารจัดการ 1.0/ 40  
ง30269 งานการประกอบอาหารไทย 2.0/80 ง30270  การประกอบอาหารนานาชาติ 2.0 /80 
ท32201 การพูด 0.5/20 ท32202 ประวัติวรรณคดี 0.5/20 
 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 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ์ (/10) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ์ (/10) 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 620 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 620 

 
 
 
 
 
 
 



 

โครงสร้างหลักสูตรมาตรฐานสากล โรงเรียนสีกัน(วัฒนานนัท์อุปถัมภ)์  ปีการศึกษา 2562 
กลุ่มวชิาทรัพยากรมนุษย์เพ่ืออาชีพ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
รายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาพ้ืนฐาน  
ท33101 ภาษาไทย  1.0 / 40 ท33102 ภาษาไทย  1.0 / 40 
ค33101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 5  1.0 / 40 ค33102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6  1.0 / 40 
ว33101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 5 1.0 /40 ว33102 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 6 1.0 / 40 
ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0 /40 ส33102 สังคมศึกษา 6 1.0 /40 
ส33103 ประวัติศาสตร์ 1.0 /40 ส33104 ประวัติศาสตร์ 1.0 /40 
พ33101 สุขศึกษาและพละศึกษา 0.5 / 20 พ33102 สุขศึกษาและพละศึกษา 0.5 / 20 
ศ33101 ศิลปะ 0.5 / 20 ศ33102 ศิลปะ 0.5 / 20 
ง33101การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5 / 20 ง33102การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5 / 20 
อ33101ภาษาอังกฤษ 5 1.0 /40 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 /40 
 7.5/300  7.5/300 
สาระเพ่ิมเติม  สาระเพ่ิมเติม  
อ33203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1.0 /40 อ33204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด  1.0 /40 
วิชาชีพเทคนิคดอนเมือง 5.0/200 วิชาชีพเทคนิคดอนเมือง 5.0/200 
 6.0/240  6.0/240 
รวม 13.5/540 รวม 14.0/540 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
- กิจกรรมแนะแนว /20 - กิจกรรมแนะแนว /20 
-กิจกรรมวิถีพุทธ /20 -กิจกรรมวิถีพุทธ /20 
- กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม /20 - กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม /20 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ์ (/10) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ์ (/10) 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 600 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 600 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)  เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  จิตอาสา  มุ่งพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้มี 
อัตลักษณ์ สะอาด  เป็นระเบียบ  เรียบร้อย  ทุกวันโดยพัฒนาวินัยนักเรียนตามแนวทางวิถีพุทธจิตอาสา  
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มีการตรวจบุคลิกภาพนักเรียนในสัปดาห์แรกของ
เดือน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนจึงมีบทบาทในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีส่งผลให้ครู
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิผลทั้งด้านการสอน  ด้านการปกครองช้ัน  ด้านคุณธรรม
จริยธรรม การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยการจัดกิจกรรมเคารพครูอาวุโส รุ่นน้องให้เกียรติรุ่นพี่และส่งเสริม
การอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันพฤหัสบดีแรกของเดือน 

 จากการพัฒนาของครูผู้สอนส่งผลให้ครูได้เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นตามลำดับ  โรงเรียนสีกัน(วัฒนา
นันท์อุปถัมภ์) ครูชำนาญการพิเศษ  ครูชำนาญการ  ครู  ครูผู้ช่วย  แต่ละระดับพร้อมที่จะพัฒนาเป็นไป
ตามขั้นตอน  โรงเรียนมีกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคุณครูและบุคลากรทุกคนของ
โรงเรียน  มีกิจกรรมเพชรอินทนิลเพื่อประกาศเกียรติคุณคนดีสีกัน  ทุกปีการศึกษาซึ่งประกอบไปด้วย
รางวัล  รองผู้บริหารดีเด่น  ผู้ช่วยผู้อำนวยการดีเด่น  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ดีเด่น  หัวหน้าระดับ
ดีเด่น  หัวหน้างานกลุ่มบริหารวิชาการดีเด่น  หัวหน้างานกลุ่มบริหารงบประมาณดีเด่น  หัวหน้างานกลุ่ม
บริหารงานบุคคลดีเด่น  หัวหน้างานกลุ่มบริหารทั่วไปดีเด่น  ครูที่ปรึกษาทุกระดับดีเด่นครูผู้สอนทุกกลุ่ม
สาระดีเด่น  ครูผู้อุทิศเวลาให้กับทางราชการปฏิบัติงาน  ครูผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน  
ครูผู้อุทิศตนในการปฏิบัติราชการด้านความมุ่งม่ัน  วิริยะ  อุสาหะ  และในปีการศึกษา 2562 ครู 
กระตือรือร้นในการพัฒนานักเรียนและตนเอง ส่งผลให้นักเรียนและครูมีผลงานเพิ่มขึ้นเชิงประจักษ์ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ 5 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผลผลสมัฤทธิท์างการเรียนระดับ

โรงเรียน  และระดบัชาติ (O-NET)  3 
ปีย้อนหลัง ทัง้ 8 กลุม่สาระการเรียนรู ้
 



 

 
ส่วนที่ 5 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
ผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียน  และระดับชาต ิ(O-NET)  3 ปีย้อนหลัง ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้

 
1. ระดับโรงเรียน   

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับโรงเรียน   

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ระดับ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
ภาคต้น ภาค

ปลาย 
ภาคต้น ภาค

ปลาย 
ภาคต้น ภาค

ปลาย 

ภาษาไทย 
ม. ต้น 2.45 2.33 2.99 3.00 2.31 2.32 
ม. ปลาย 3.44 2.94 3.42 3.12 3.11 2.85 

คณิตศาสตร์ 
ม. ต้น 1.62 2.00 2.39 2.71 1.73 1.91 
ม. ปลาย 1.99 2.09 1.80 2.33 2.18 2.17 

วิทยาศาสตร์ 
ม. ต้น 2.30 2.00 2.82 2.84 2.28 2.49 
ม. ปลาย 2.01 3.43 2.38 2.33 2.61 2.48 

สังคมศึกษา 
ม. ต้น 2.20 2.50 2.56 2.90 2.78 2.50 
ม. ปลาย 1.98 2.09 2.25 2.08 2.01 2.78 

ภาษาต่างประเทศ 
ม. ต้น 2.23 2.50 2.58 2.60 2.20 1.71 
ม. ปลาย 2.30 2.54 2.56 2.56 2.40 2.26 

ศิลปะ 
ม. ต้น 3.32 3.00 3.46 3.32 3.59 3.08 
ม. ปลาย 3.08 3.39 3.31 3.39 3.36 3.27 

สุขศึกษาฯ 
 

ม. ต้น 2.88 3.00 2.88 3.32 2.68 2.65 
ม. ปลาย 2.88 3.01 2.88 3.27 2.89 2.78 

การงานอาชีพฯ 
ม. ต้น 2.72 3.00 2.72 3.09 2.46 2.44 
ม. ปลาย 2.39 2.44 2.39 2.23 2.69 2.62 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับโรงเรียน 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคต้น  

ปีการศึกษา 2559-2561 
 
   จากสถิติปีการศึกษา 2559-2561 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นในรายวิชาภาษาไทย 
วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ส่วนรายวิชาที่จะต้องหากิจกรรมเพิ่มผลสัมฤทธิ์และพัฒนาความสามารถของนักเรียน
ได้แก่ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษาและการงานอาชีพ  
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับโรงเรียน   
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคปลาย 

ปีการศึกษา 2559-2561 
 

   จากสถิติปีการศึกษา 2559-2561 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทยสูงขึ้น ในรายวิชาอ่ืน
จะต้องดำเนินการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาต่างประเทศ เนื่องจาก
เป็นวิชาที่มีผลสัมฤทธิ์ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับโรงเรียน 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคต้น  
ปีการศึกษา 2559-2561 

  
 

   จากสถิติปีการศึกษา 2559-2561 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาสตร์เท่านั้นที่สูงขึ้น 
ส่วนรายวิชาอ่ืนๆผลสัมฤทธิ์ลดลงอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนจะต้องเร่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์โดยเฉพาะวิชาแผน
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เนื่องจากมีห้องเรียนวิทยาศาสตร์เข้มข้น SIMP  
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับโรงเรียน 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคปลาย  
ปีการศึกษา 2559-2561 

   จากสถิติปีการศึกษา 2559-2561 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย ศิลปะ และสุขศึกษาสูงขึ้น ส่วนรายวิชาอ่ืนๆผลสัมฤทธิ์ลดลง  โรงเรียนจะต้องเร่งพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์โดยเฉพาะวิชา คณิตศาสตร์ เนื่องจากเป็นรายวิชาที่สำคัญแต่มีผลสัมฤทธิ์ลดลงจะส่งผลให้
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในภาพรวมลดลง 
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2.ระดับชาติ (O-NET)    
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้ผลการทดสอบ O-Net 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนนผ่าน

ขีดจำกัดล่าง 
ร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนนผ่าน

ขีดจำกัดล่าง 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ภาษาไทย 45.44 48.85 59.07 49.48 48.85 45.29 
คณิตศาสตร ์ 25.56 24.69 28.38 21.71 24.28 24.88 
วิทยาศาสตร์ 32.98 31.45 37.32 30.98 31.50 30.04 
สังคมศึกษา 50.72 - - 34.49 - 34.96 
ภาษาอังกฤษ 31.45 29.68 29.47 25.49 29.68 29.28 

 
 

 
กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้ผลการทดสอบ O-Net 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
ปีการศึกษา 2559 – 2561 

  จากข้อมูลปีการศึกษา 2559 -2561 มี 3 วิชาที่คะแนนเพิ่มขึ้นทุกปีได้แก่ ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ 
สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แสดงให้เห็นศักยภาพการจัดการเรียนการสอน ในส่วนที่ควร
พัฒนาเพิ่มเติมคือ ภาษาอังกฤษ 
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้ผลการทดสอบ O-Net 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   

ปีการศึกษา 2559-2561 
 
  จากข้อมูลปีการศึกษา 2559-2561 มี 2 วิชาที่คะแนนเพิ่มขึ้นได้แก่ คณิตศาสตร์ แสดงให้เห็น
ศักยภาพการจัดการเรียนการสอน ในส่วนที่ควรพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพิ่มเติมอย่างยิ่งคือ สังคมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และ  ภาษาอังกฤษ 
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ผลการศึกษาต่อของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที6่ ปีการศึกษา2561
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ผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
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ผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 
   นักเรียนสามารถศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยรัฐบาลได้เป็นเรื่องน่ายินดีที่
นักเรียนมีความพยายาม และมุมานะจนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อได้ ในปีการศึกษาต่อไปควรแนะแนว
นักเรียนและเปิดโอกาสให้รู้จักมหาวิทยาลัยรัฐชั้นนำมากขึ้น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียน 
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ส่วนที6่ ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

6.1 สภาพแวดล้อมโรงเรียน 
 สภาพสังคมบริเวณรอบโรงเรียนในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ มีส่วนทำให้
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนเปลี่ยนไปให้เหมาะสมตามสังคมชุมชน  นอกจากนี้โรงเรียนได้พัฒนาทัศนียภาพ
โดยรอบอยู่เสมอเพื่อให้ทุกคนรู้สึกปลอดภัย อบอุ่น สบายท่ีได้ใช้เวลาการเรียนและการทำงานในโรงเรียนสี
กัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนปรับปรุงลานปิยมิตรรวมใจและปรับภูมิทัศน์
โดยรอบ รวมถึงย้ายห้องนาฏศิลป์ไปที่ห้อง 631 ภูมิทัศน์โดยรอบ สนามฟุตบอล ได้รับการดูแลตลอดปี 
เป็นจุดดึงดูดผู้ปกครองและนักเรียนให้อยากมาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ 
6.2  บุคลากร 
 บุคลากรมีคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ ครูและบุคลากรสำนักงานมีการศึกษาขั้นต่ำในระดับ
ปริญญาตรี จำนวนครูได้รับการจัดสรรอัตรากำลังอย่างต่อเนื่องทำให้มีครูเพียงพอและสอนตรงวิชาเอก ครู
เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการทำผลงานตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด เพิ่มขึ้น ครูชำนาญการ
พิเศษมีจำนวนลดลงเนื่องจากการเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา2563 โรงเรียนต้องสนับสนุนครูที่ถึง
วาระทำผลงานเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ บุคลากรส่วนใหญ่เป็นครูผู้ช่วย
ซึ่งได้รับการพัฒนาอย่างเข้มตลอดปีการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 ควรกระตุ้นให้ครูพัฒนาความรู้
ความสามารถโดยการอบรมในสาขาที่ตนเองสอนและสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโทเพื่อนำวิทยาการ
ใหม่ๆมาใช้จัดการเรียนรู้ และพัฒนาองค์กรต่อไป 
6.3 ผลงานและรางวัลดีเด่น 
 ในปีการศึกษา2562 ครูได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกมากขึ้นจากปีท่ีแล้ว นักเรียนโรงเรียนสี
กัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมและภาษาได้รับรางวัลระดับภาคได้แก่ภาษาฝรั่งเศส 
ในส่วนของคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครูสามารถสร้างแรงจูงใจในการแสวงหาความรู้ให้นักเรียน
เพิ่มเติมจนสามารถชนะการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชาติ ครูแนะแนวควรร่วมมือกับครูประจำ
วิชาในการสร้างความตระหนักถึงคุณค่าในตนเองของนักเรียนว่าสามารถพัฒนาได้ โดยเริ่มจากการจัดการ
เรียนรู้ให้หลากหลาย ทดสอบความรู้อย่างสม่ำเสมอ จัดการแข่งขันด้านวิชาการและมอบรางวัลเพื่อให้
นักเรียนภาคภูมิใจ 
6.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ปีการศึกษา 2562 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นสามารถรักษามาตรฐาน
คะแนนที่เคยทำไว้ในปีการศกึษาที่ผ่านมาได้อย่างดี คะแนนเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน หากพบว่านักเรียนมี
ปัญหาในการเรียนรู้ จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้นักเรียน  
 
 
 
 



 

 
 
ที่ปรึกษา 
นายนโรดม  นรินทร์รัมย์  ผู้อำนวยการโรงเรียน  
นางอมรรัตน์  จามรพิพัฒน์  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
นางพรทิพย์  โตมอญ   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
นางศศิกาญจน ์  แก้วคำ   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
 
คณะผู้จัดทำ 
นางสาวภัคชนัญ   ศรีจ๊ะ   หัวหน้างานสารสนเทศ 
นางสาวพิมพิไรรัตน์ พิดานปัน  กรรมการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
นางสาววริศรา  ทุมาโต   กรรมการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
นางสุชีลา  คงนอก   กรรมการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
นางอัจฉราภรณ์  พรมธิดา  กรรมการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
นางสาวปราณิสา ทองอ่อน  กรรมการ กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ 
นายปฏิวัติ  สุภาษี   กรรมการ กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 
นายอนุรักษ์  จิ๋วสุข   กรรมการ กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
นางสาวดารัตน   วรธรรมพิทักษ์  กรรมการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
นางสาวนฤมล   ธรรมไชย  กรรมการ กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 
นายกิติธัช  กระเสาร์  กรรมการ กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ 
นางจุฑารัตน์  ไวยดี   กรรมการ กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา 
นายชัชชัย  จ้อยใบ   กรรมการ กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา 
นางสาวอารีรัตน์  บุญเรือง  กรรมการ กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
นางสาวพรสุดา  เปลื้องหน่าย  กรรมการ งานนโยบายและแผน 
นางสาวภัทรา  แหยมรัตน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ออกแบบปกและรูปเล่ม 
นางสาวภัคชนัญ    ศรีจ๊ะ  ออกแบบปกและรูปเล่ม 

 
 
 
 


