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สารสนเทศประจ าปีของสถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2559 

 

ส่วนท่ี 1 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 
 

1. ข้อมูลพ้ืนฐาน 
1.1 ข้อมูลท่ัวไป 

  โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)  เป็นโรงเรียนสหศึกษาขนาดใหญ่  สังกัดส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ   
ต้ังอยู่เลขที่ 567 ถนนสรงประภา แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210  บนเนื้อที่ 8 ไร่   
3 งาน  94 ตารางวา    หมายเลขโทรศัพท์ 0-2566-1456, 0-2566-2329  หมายเลขโทรสาร 0-2566-1455                                                    
E-mail : seekan school@gamil.com    Website : www.seekan.ac.th   
เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1   ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 

 
เครื่องหมายประจ าโรงเรียน 
 เสมาธรรมจักร  หมายถึง  แหล่งที่ท าให้เกิดสติปัญญา 
 เปลวไฟ  หมายถึง  ความรุ่งโรจน์แห่งสติปัญญา 
สีประจ าโรงเรียน 
  เหลือง หมายถึง  ความเฉลียวฉลาด  ว่องไว 
  ม่วง   หมายถึง   ความเด็ดเด่ียว  กล้าหาญ  อดทน 
ปรัชญาโรงเรียน 

นตฺถิปญฺญา  สมาอาภา  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาเป็นไม่มี  
คติพจน์โรงเรียน 

  ศรัทธา  วิริยะ  ปัญญา 
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ภาพท่ี 1 แผนท่ีโรงเรียน 
1.2  ประวัติโรงเรียน 

        ในปี พ.ศ.2507 นายเทียน วัฒนานันท์ บริจาคที่ ดินจ านวน 8 ไร่  3 งาน 94 ตารางวา เพ่ือสร้าง
โรงเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย โดยต้ังชื่อว่า โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) เพ่ือเป็นเกียรติกับ  
วงศ์ตระกูลของนายเทียน วัฒนานันท์ ผู้บริจาคที่ดินสร้างโรงเรียน 
โรงเรียนเริ่มสร้างในปี พ.ศ.2508 ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สร้างเป็น
อาคารเรียนแบบ 004 จ านวน 1 หลัง 8 ห้องเรียน พร้อมอุปกรณ์การเรียน และเปิดสอนในระดับประถมศึกษา 
เม่ือวันที่  8 พฤษภาคม 2508 มีครู 5 คน นักเรียน 117 คน ปีการศึกษา 2520 ได้รับค าสั่งจากกรมสามัญ
ศึกษาให้ยุบระดับชั้นประถมศึกษา ต้ังเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2518
นับต้ังแต่เริ่มก่อต้ังโรงเรียนมีผู้บริหาร ดังนี้ 

ล าดับท่ี ชื่อ นามสกุล ด ารงต าแหน่ง ปีการศึกษา 

1 นางไพวรรณ ชาญศึก ครูใหญ่ 2508 – 2513 
2 นายประสิทธ์ิ ธานี ครูใหญ่ 2513 – 2521  

3 นางนิยพรรณ ศรีสารคาม อาจารย์ใหญ่ 2522 – 2522  

4 คุณหญิงพรรณี กาญจนะวสิต ผู้อ านวยการ 2523 – 2525   
5 นายวิโรจน์ หุตะจูฑะ ผู้อ านวยการ 2526 – 2529   

6 นางอารี ปิ่นบุญมา ผู้อ านวยการ 2529 – 2535  

7 นายสมรัก แพทย์พันธุ์ ผู้อ านวยการ 2535 – 2539  
8 นายประเสริฐ อหิงสโก ผู้อ านวยการ 2539 – 2540 

9 นายวินัย นุ่นพันธ์ ผู้อ านวยการ 2540 – 2542  
10 นางพัลลภา จันทรุจิรากร ผู้อ านวยการ 2542 – 2546  

11 นางปิยนันท์ ภิรมย์ไกรภักด์ิ ผู้อ านวยการ 2547 –2551  

12 นายเลิศศิลป์ รัตนมุสิก ผู้อ านวยการ 2551 – 2555 
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 1.3  สภาพชุมชน 

      โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)  ต้ังอยู่ในเขตชุมชน  แขวงดอนเมือง  เขตดอนเมือง 
โดยเม่ือปี พ.ศ. 2552 เขตดอนเมืองได้แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 3 แขวง ดังนี้ 

แขวงสีกัน แนวเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  อ าเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง 
ทิศใต้ ติดต่อกับ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

แขวงดอนเมือง  แนวเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง 
ทิศใต้ ติดต่อกับ แขวงตลาดบางเขน และแขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

แขวงสนามบิน  แนวเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แขวงสายไหม และแขวงคลองถนน เขตสายไหม 
ทิิศใต้ ติดต่อกับ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน และแขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ แขวงสีกัน และแขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง 
พ้ืนที่เดิมส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมจึงได้ชื่อว่าทุ่งสีกัน อาชีพด้ังเดิมของประชากรท าก ารเกษตร

เป็นส่วนใหญ่  ชุมชนด้ังเดิมคือชุมชนตลาดกลาง ชุมชนตลาดฝั่งโขง ชุมชนม่วงมณีและยังมีชุมชนอยู่ เลียบ
คลองนายกิม ต่อมามี ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพต้ังอยู่ในเขตดอนเมือง ความต้องการพ้ืนที่เพ่ืออยู่อาศัย
และการประกอบการด้านพาณิชการมีมากขึ้น  มีชุมชนเป็นหมู่บ้านจัดสรรเพ่ิมขึ้น  เช่น หมู่บ้านปิ่นเจริญ 1 -4 
หมู่บ้านแหลมทอง หมู่บ้าน ศิริสุข  หมู่บ้านบุญอนันต์ ฯลฯ ตลอดทั้งชุมชนที่เป็นอาคารพาณิชย์  จากการ
ส ารวจข้อมูล พ.ศ. 2558 พบว่ามีประชากร รวมทั้งหมด 168 ,667  คน เป็นชาย 84,336 คน  หญิง 84 ,331 
คน จ านวนครัวเรือน  68,544  หลังคาเรือน มีถนนสายส าคัญ เช่น  ถนนสรงประภา ถนนวิภาวดีรังสิต มีเขต
ติดต่อได้แก่ เขตหลักสี่ แจ้งวัฒนะ  พหลโยธิน  ล าลูกกา  บางเขน  ปากเกร็ด  ปทุมธานี  การเดินทางสะดวก
ทั้งเข้าในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด โดยรถโดยสารประจ าทาง รถไฟ ตลอดทั้งเครื่องบิน  

มีสถานศึกษาในเขตดอนเมือง ดังนี้ 

13 นายสุทธิพงษ์ โมราวรรณ ผู้อ านวยการ 2555 -  2557 
14 นายปัญญา สุขะวณิชย์ ผู้อ านวยการ 2557 - 2559 

15 ดร.สุรวุฒิ                        ยัญญลักษณ์ ผู้อ านวยการ 2559 – ถึง
ปัจจุบัน 
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โรงเรียนสังกัด กทม. จ านวน 6 แห่ง  โรงเรียน เอกชน จ านวน 13 แห่ง  โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
ส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) โรงเรียนดอนเมือง     
จาตุรจินดา และโรงเรียนดอนเมือง (ทหารอากาศบ ารุง) และส านักงานอาชีวศึกษา จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ 
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง จ านวนวัดในพุทธศาสนา จ านวน 6 วัด   

การศึกษาของผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)อยู่ในระดับปานกลาง 
ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีร้อยละ  82.41  จบการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 17.58 
และสูงกว่าปริญญาตรีร้อยละ 0.01   

อาชีพหลักของผู้ปกครองส่วนมากมีอาชีพรับจ้าง ค้าขายและเป็นข้าราชการทหารมากกว่าข้าราชการ
อ่ืน เนื่องจากดอนเมืองมีฐานทัพอากาศและกองทัพบกต้ังอยู่  นอกจากนี้มีอาชีพเกษตรกรและไม่มีอาชีพ 

ศาสนาที่ผู้ปกครองนับถือส่วนมากเป็นศาสนาพุทธ มีวัดในแหล่งชุมชนดอนเมืองเป็นจ านวนมาก       
เช่น  วัดดอนเมืองพระอารามหลวง  วัดเวฬุวนาราม  วัดสีกัน(พุทธสยาม) วัดเทพนิมิตต์  วัดคลองบ้านใหม่
(สันติบุญมาราม)   วัดพรหมรังสี  วัดสายอ าพันธ์เอมสาร และมีโบสถ์ ของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 
ได้แก่ วัดมารีสวรรค์ ต้ังอยู่ในโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง 
 
2. ข้อมูลผู้บริหาร 
 1) ผู้อ านวยการโรงเรียน ดร.สุรวุฒิ   ยัญญลักษณ์   
  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก (ศศ.ด.) สาขา การบริหารการศึกษา 
  โทรศัพท์ 081-6475694 E-mail: Pusan04@hotmail.com   
 
 2) รองผู้อ านวยการโรงเรียน 2 คน 

2.1  นางอมรรัตน์  จามรพิพัฒน์     วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท (วท.ม.)   
โทรศัพท์ 084 - 3344696  E-mail; - รับผิดชอบกลุ่มบริหารงบประมาณ  
2.2  นายปรินทร์ธรณ์ ชาโท  วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท (กศ.ม.)    
โทรศัพท์  -   E-mail; - รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Pusan04@hotmail.com
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ผู้อ านวยการโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 

สมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 

มูลนิธิโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ฮ่ัวก่ีเปเปอร์อนุสรณ ์

มูลนิธิโรงเรียนสีกันฯ 

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสีกันฯ 

กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารท่ัวไป 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและ
งานบริหารกลุ่มสาระฯ  

กลุ่มงานวัดผล ประเมินผล 
และเทียบโอนผลการเรียนรู้ 

กลุ่มงานนโยบายและแผน 
 

กลุ่มงานการเงินและบัญชี 
 

กลุ่มงานบุคคล 
 

กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
 

กลุ่มงานสารบรรณ      
และบริการ 

กลุ่มงานอาคารสถานท่ี 
และสิ่งแวดล้อม 

 

- งานส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
- งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- งานพัฒนาหลักสุตรสถานศึกษา 
- งานนิเทศการจัดการเรียน          
การสอน 
- งานห้องสมุดและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ 
- งานแนะแนวการศึกษา 
- งานประสาน ส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแก่ครอบครัว 
ชุมชน 
- งานรับนักเรียน 
- งานพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
- โครงการห้องเรียนพิเศษ 
- โครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
- โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

- งานอ่ืนๆตามที่มอบหมาย 

- งานวัดผลและประเมินผล 
- งานทะเบียนนักเรียน 
- งานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
- งานเทียบโอนฯ 
- โครงการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
- งานสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 
- งานอ่ืนๆตามที่มอบหมาย 
 

- งานส านักงานกลุ่มบริหาร
งบประมาณ 
- งานแผนงาน/กรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- งานสารสนเทศ 
- งานควบคุมภายใน 
- มูลนิธิฮั่วก่ีเปเปอร์อนุสรณ ์
- มูลนิธิสีกันฯ 
- งานอ่ืนๆตามที่มอบหมาย 
 

- งานส านักงานกลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
- งานวางแผนอัตราก าลังและ
การก าหนดต าแหน่ง 
- งานสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง 
- งานทะเบียนประวัติ และ
บ าเหน็จความชอบ 
- งานวินัยและรักษาวินัยครู/
บุคลากร 
- งานพัฒนาครู/บุคลากรและ
เสริมสร้างประสิทธิภาพ        
การปฏิบัติราชการ 
- งานอ่ืนๆตามที่มอบหมาย 
 
 

- งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 
- งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
- ส่งเสริมคุณธรรณจริยธรรม
นักเรียน 
- งานส่งเสริมประชาธิปไตย
นักเรียน 
- งานระดับช้ัน  
- งานคณะนักเรียน 
- งานป้องกันและแก้ไข         
ส่ิงเสพติด เอดส์ และอบายมุข 
- งานวินัยและความประพฤติ
นักเรียน 
- สมาคมศิษย์เก่าฯ 
- งานเครือข่ายผู้ปกครองฯ 
- โครงการพิเศษ 
- งานอ่ืนๆตามที่มอบหมาย 
 
 

- งานการเงิน 
- งานบัญชีและระดมทรัพยากร 
- งานตรวจสอบภายใน 
- งานพัสดุและสินทรัพย ์
- โครงการธนาคารโรงเรียน 
- งานอ่ืนๆตามที่มอบหมาย 
 

- ส านักผู้อ านวยการ 
- งานส านักงานกลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป 
- งานสารบรรณ 
- งานสัมพันธ์ชุมชน 
- งานอนามัยโรงเรียน 
- งานโภชนาการ 
- งานสวัสดิการโรงเรียน 
- งานยานพาหนะและบริการ
สาธารณะ 
- ชมรมครูอาวุโสโรงเรียนสีกัน
ฯ 
- งานอ่ืนๆตามที่มอบหมาย 
 

- งานอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดล้อม 
- งานลูกจ้างและลูกจ้าง
ช่ัวคราว 
- งานพัฒนาส่ิงแวดล้อมและ
อนุรักษ์พลังงาน 
- โครงการอนุรักษ์พลังงาน 
- งานพัฒนาเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
- งานโสตทัศนูปกรณ ์
- งานประชาสัมพันธ์และ
ส่ือสารองค์กร 
- งานอ่ืนๆตามที่มอบหมาย 
 

แผนภูมิบริหารโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 

ชมรมครูอาวุโสโรงเรียนสีกันฯ 
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3.  รายนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 1.  นายปัญญา  สุขะวณิชย์  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.  นางนงลักษณ์  จันทร์แสนโรจน์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 8.  นายณกันฑ์  สหาย   กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
 9.  นางพรทิพย์  โตมอญ   กรรมการผู้แทนครู 
         10.  พ.อ.อ.เฉลิม  หันกระสัน  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
         11.  นายอนุวัฒน์  เครือชะเอม  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         12.  นายสหชาติ  ตะโกอยู่   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
         13.  พระครูวศินวรกิจ ดร.    กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
         14.  พระครูวิวิธธรรมานุสิฐ ดร.   กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
         15.  ผู้อ านวยการโรงเรียน    กรรมการและเลขานุการ  
นอกจากนี้มีคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์  คณะกรรมการมูลนิธิ  
คณะกรรมการศิษย์เก่า  และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  ร่วมในการพัฒนาโรงเรียน  
4.ข้อมูลอาคารสถานท่ี 

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

-การใช้อาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่แล้ว 
ห้องเรียนปกติ รวม 55 ห้อง 
ห้องพักผู้บริหารและห้องพักครู   รวม 25 ห้อง 
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์   รวม 8 ห้อง 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา    รวม 10 ห้อง 
ห้องปฏิบัติการทางดนตรี    รวม 2 ห้อง 
ห้องปฏิบัติการทางนาฏศิลป์   รวม 2 ห้อง 
ห้องปฏิบัติการทางศิลปะ   รวม 2 ห้อง 
ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์   รวม 3 ห้อง 
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ห้องปฏิบัติการทางด้านการงานอาชีพ  รวม 6 ห้อง 
โรงยิม     รวม 2 ห้อง 
ห้องไฮเทค    รวม 5 ห้อง 
ห้องสมุด     รวม 1 ห้อง 
ห้องพยาบาล     รวม 1 ห้อง 
 
 

- อ่ืนๆ 
สนามฟุตบอก  1  สนาม  
สนามบาสเกตบอล  1  สนาม   
อาคารหอประชุม  1  หลัง   
บ้านพักนักการ  1  หลัง 

   สุขา  3  หลัง 
 
 
 
 



8 
 

 
ภาพท่ี 2 แผนผังอาคารโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 
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5.ข้อมูลทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ 
  สถานท่ีราชการและรัฐวิสาหกิจ  
สนามบินดอนเมือง   อนุสรสถานฐานทัพทหารอากาศ  กงสุล  โทรคมนาคม  ทีโอที  
  ศูนยการค้าและองค์กรธุรกิจเอกชน    
   ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต  เซียรรังสิต  ไอทีสแควเมืองทองธานีตลาดบุญอนันต์  โรงแรมอามารี  
โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ 
  ศาสนสถาน  

 วัดดอนเมือง  วัดพุทธสยาม  วัดหลักสี่  วัดเทพนิมิต  วัดไพ่เขียว  วัดพรหมรังสี  และ 
มีโบส์ถของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง  
 

  ธนาคาร 
   ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารกรงุเทพ  ธนาคารออมสิน  ธนาคารทหารไทย   ธนาคารกสิกรไทย   
   ธนาคารไทยพานิชย์  และสถานธนานุบาล  
สรุปโดยรวม 
ส่ิงแวดล้อมภายนอก 

โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)  ต้ังอยู่ในเขตชุมชน  แขวงดอนเมือง  เขตดอนเมือง  ซ่ึงมีพ้ืนที่เดิม  
ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมจึงได้ชื่อว่าทุ่งสีกัน  อาชีพด้ังเดิมของประชากรท าการเกษตรเป็นส่วนใหญ่  
ชุมชนด้ังเดิมคือชุมชนตลาดกลาง ชุมชนตลาดฝั่งโขง ชุมชนม่วงมณีและยังมีชุมชนอยู่เลียบคลองนายกิม ต่อมา
มีท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพต้ังอยู่ในเขตดอนเมือง  ความต้องการพ้ืนที่เพ่ืออยู่อาศัยและการประกอบการด้าน
พาณิชการมีมากขึ้น  มีชุมชนเป็นหมู่บ้านจัดสรรเพ่ิมขึ้น  เช่น หมู่บ้านปิ่นเจริญ 1  – 4หมู่บ้านแหลมทอง   
หมู่บ้านศิริสุข  หมู่บ้านบุญอนันต์ ฯลฯ ตลอดทั้งชุมชนที่เป็นอาคารพาณิชย์  มีการส ารวจปี พ.ศ. 2554           
มีการส ารวจพบว่า มีประชากร รวมทั้งหมด 166,176 คน  มีจ านวนบ้าน  32,102  หลังคาเรือนมีถนนสาย
ส าคัญ เช่น  ถนนสรงประภา ถนนวิภาวดีรังสิต มีเขตติดต่อได้แก่ เขตหลักสี่แจ้งวัฒนะ พหลโยธิน ล าลูกกา  
บางเขน  ปากเกร็ด ปทุมธานี การเดินทางสะดวกทั้งเข้าในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวั ด โดยรถโดยสาร
ประจ าทาง รถไฟ ตลอดทั้งเครื่องบิน ปัจจุบันท่าอากาศยานหรือสนามบินดอนเมืองย้ายไปที่สุวรรณภูมิ            
เกิดการย้ายถิ่นที่อยู่ส่งผลให้ประชากรน้อยลง 

การศึกษาของผู้ปกครองอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจาก เศรษฐกิจในชุมชนดอนเมืองยังไม่ดีพอ 
สอดคล้องกับอาชีพส่วนมากของผู้ปกครองที่ประกอบอาชีพรับจ้าง ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาต่ ากว่า
ปริญญาตรีร้อยละ  82.41จบการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 17.58และสูงกว่าปริญญาตรีร้อยละ 0.01 

อาชีพหลักของผู้ปกครองส่วนมากมีอาชีพรับจ้าง  ค้าขายและเป็นข้าราชการทหารมากกว่าข้าราชการ
อ่ืน เนื่องจากดอนเมืองมีฐานทัพอากาศและกองทัพบกต้ังอยู่  นอกจากนี้มีเกษตรกรและไม่มีอาชีพ  ศาสนาที่
ผู้ปกครองนับถือส่วนมากเป็นศาสนาพุทธ มีวัดในแหล่งชุมชนดอนเมืองเป็นจ านวนมาก เช่น  วัดดอนเมือง   
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วัดเวฬุวนาราม  วัดสีกัน(พุทธสยาม)  วัดเทพนิมิตร  วัดพรหมรังสี  วัดสันติวน ารามและมีโบสถ์ของศาสนา
คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง 
การบริหารจัดการในโรงเรียน 
 โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) มีผู้บริหารเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่มี
ชื่อเสียงเป็นที่นิยมของชุมชน มีการจัดโครงสร้างการบริหารเป็นการกระจายอ านาจและมอบหมายหน้าที่ใน
การปฏิบัติงาน ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีเป้าหมายเพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้
บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน เปิดโอกาสให้ทุกฝ่าย
ที่เก่ียวข้องได้ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมยินดีในความส าเร็จ มีการประชุมวางแผนการท างานกับกลุ่มบริหารทั้ง 4 
ฝ่าย  การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าทุกเดือน  การประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานอย่างน้อยภาคเรียนละ1ครั้ง การประชุมกับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและคณะกรรมการ
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)   คณะกรรมการนักเรียน  
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ส่วนท่ี 2 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียนปี 2559-2561 : องค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรมตามแนววิถีพุทธจิตอาสา 

                         พัฒนาสู่มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 

พันธกิจ 
พัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศทาง

วิชาการ การสื่อสารสองภาษา พัฒนากระบวนการคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ ต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มี
ความรู้ ความสามารถ มีระเบียบวินัยและคุณธรรมจริยธรรม ตามแนววิถีพุทธจิตอาสาบนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
และส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
 
เป้าประสงค์ระดับองค์กร 
 1. โรงเรียนจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแลมาตรฐานสากล 
 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 
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การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความส าเร็จ 

SEEKAN Model เพ่ือการขับเคลื่อนการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ  

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

  รูปแบบการบริหารจัดการของโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) SEEKAN Model โดยความหมาย ดังนี้ 
  S (Strategy) 
  การวางแผนและใช้แผนกลยุทธ์ในการน า ก าหนดและควบคุมการท างานทุกอย่าง เพ่ือให้การท างาน
หรือท ากิจกรรมต่างๆ มีทิศทางที่ถูกต้อง ตรงเป้าหมายและเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด  
  E (Education management technology) 
  การใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการการศึกษา ทั้งในด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอนและ              
การบริหารจัดการด้านอ่ืนๆ เพ่ือให้ทันสมัย ถูกต้อง รวดเร็ว และมีความเป็นสากล 
  E (Ethics) 
  มุ่งเน้นและเสริมสร้างให้ครู บุคลากรและผู้เรียน มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณในการท างาน                  
มีความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถใช้เป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจและใช้น าชีวิตได้ 
  K (Knowledge management) 
  มีการจัดการความรู้ที่ดี มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิควิธีการท างาน
ระหว่างเพ่ือนครูและบุคลากรด้วยกัน ให้เกิดการขยายผลและต่อยอดในทุกๆด้าน 
  A (Achievement)  
  การท างานมุ่งเน้นประสิทธิภาพ โดยใช้วงจรคุณภาพของเดมม่ิง (PDCA) เป็นหลักในการก าหนดควบคุม
ขั้นตอนการท างาน และเรียนรู้พัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
  N (Network building and participatory)  
  การสร้างเครือข่ายในการท างานและการมีส่วนร่วม เพ่ือให้เกิดการท างานเป็นทีม สร้างประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลท่ีมากขึ้น ลดความขัดแย้ง 
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ตารางแสดงกลยุทธ์ และโครงการปีงบประมาณ 2560 

กลยุทธ์ โครงการ หัวหน้าโครงการ 

1.พัฒนาคุณภาพนักเรียน

ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

สู่มาตรฐานสากลและ

ประชาคมอาเซียน 

 1. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ครูวิจิตร  เย็นเสมอ 

 2. โรงเรียนมาตรฐานสากล  ครูพรทิพย์  โตมอญ 

2. ส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพนักเรียน 

 3. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  ครูนิศากร  ภัสสรากุล 

 4. ส่งเสริมสุขภาพ  ครูกาญจนา  จ าเนียรพันธ์ุ 

 5. ส่งเสริมศักยภาพด้านศิลปะ ดนตรี 

นาฏศิลป์ และกีฬา 

 ครูณัฐพงษ์  ทรงสัตย์ 

3.  ส่งเสริมและพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรมตามแนว

วิถีพุทธจิตอาสา 

 6. พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์

และค่านิยมหลัก 12 ประการของคน

ไทย 

 ครูพรพิมล  ติบรรณ์ 

 7. โรงเรียนวิถีพุทธจิตอาสา  ครูกรรณิกา  ใยมะเริง 

 8. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ินและสืบ

สาน ศิลปวัฒนธรรม 

 ครูจิรัฐิติกาล  ก้อนเพชร 

4.  ส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

 9. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร  ครูกมลมาศ  มีสุข 

5.  พัฒนาประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการสถานศึกษา 

 10. สถานศึกษาพอเพียงและโรงเรียน

สุจริต 

 ครูพูลศรี  ใหม่เจริญ 

 11. พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้  ครูธรินรักษ์  ภูแซมแสง 

 12. พัฒนาระบบบริหารจัดการ

สถานศึกษา 

 ครูจุฑารัตน์  ไวยดี 

13.พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ครูนฤมล  วงศ์หิรัณยปาล 

6.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

ส่ิงแวดล้อมและบริการ

ชุมชน 

14.พัฒนาส่ิงแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน  ครูวรพล  ดิลกทวีวัฒนา 

15.เครือข่ายการศึกษาและสานสัมพันธ์

ชุมชน 

 ครูศศิกาญจน์  แก้วค า 
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แหล่งท่ีมาของเงินจัดสรรปีการศึกษา 2560 

 1. เงินงบประมาณ 

 2. เงินอุดหนุน 

- อุดหนุนรายหัว 

- เงินตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี 

- เงินปัจจัยพ้ืนฐาน 

 3. เงินรายได้สถานศึกษา  

- เงินสนับสนุนจากผู้ปกครอง (ใช้ตามวัตถุประสงค์ท่ีเก็บของปีน้ันๆ) 

- เงินค่าเช่าร้านค้า/รายได้อ่ืนๆ (ใช้ตามระเบียบพัสดุ) 

- เงินบริจาค (ใช้ตามวัตถุประสงค์) 

 4. เงินคงเหลือปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

- เงินอุดหนุนรายหัว (ใช้ให้หมดภายในปีถัดไป) จ านวน 526,070 บาท 

- รายได้คงเหลือ (สะสม) จ านวน 1,430,851 

- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 664,288 

 5. เงินอ่ืนๆ 

- เงินสาธารณประโยชน์ (สมาคมฯ)  

  ประมาณการเงินอุดหนุนรายหัว ปีการศึกษา 2560 (6,862,100) 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน ภาคเรียนท่ี 1 จ านวนนักเรียน ภาคเรียนท่ี 2 รวม 

ม.1 356 623,000 350 612,500 1,235,500 

ม.2 334 584,500 330 577,500 1,162,000 

ม.3 339 593,250 335 586,250 1,179,500 

ม.4 356 676,400 350 665,000 1,341,400 

ม.5 281 533,900 275 522,500 1,056,400 

ม.6 237 450,300 230 437,000 887,300 

รวม 1,903 3,461,350 1870 3,400,750 6,862,100 

***หมายเหตุ  

    ม.ต้น ปีการศึกษา ละ 3,500 ภาคเรียนละ 1,750 

    ม.ปลาย ปีการศึกษา ละ 3,800 ภาคเรียนละ 1,900 
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  การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีการศึกษา 2560 (6,862,100) 

รายการ จ านวนเงิน(บาท) 

ส ารองจ่าย 10 % 680,000 

สาธารณูปโภค 2,800,000 

วิชาการ 60% 2,210,100 

งบประมาณ 5% 180,000 

บุคคล 20% 736,000 

ท่ัวไป 15% 556,000 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดสรรงบประมาณ 

ส ารองจ่าย 

สาธารณูปโภค 

วิชาการ 

งบประมาณ 

บุคคล 

ทั่วไป 
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  งบประมาณท่ีรัฐอุดหนุนตามโครงการเรียนฟร ี

ระดับชั้น 
ค่าหนังสือเรียน/

คน/ปีการศึกษา 

ค่าเครื่องแบบ

นักเรียน/คน/      

ปีการศึกษา 

ค่าอุปกรณ์      

การเรียน/คน/      

ภาคเรียน 

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน/คน/ภาคเรียน 

ม.ต้น 

ม.1 = 716 

ม.2 = 865 

ม.3 = 941 

450 210 440 (880/ปี) 

ม.ปลาย 

ม.4 = 1,257 

ม.5 = 1,263 

ม.6 = 1,109 

500 230 475 (950/ปี) 

 

 

 

  

งบประมาณที่รัฐอุดหนุน 

คา่หนังสอืเรียน/ปี 

คา่เครื่องแบบนักเรียน/ปี 

คา่อุปกรณ์การเรียน/ปี 

คา่กิจกรรมพัฒนาคณุภาพ/ปี 
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  รายการจัดเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามโครงการเรียนฟรี ปีการศึกษา 2560 

 o ม.ต้น 

 

ระดับชั้น 

ค่ายวิชาการ/คุณธรรม ลูกเสือ-เนตรนารี/ทัศนศึกษา ICT 

จ านวน

เงิน   /คน 

จ านวน

นักเรียน 
รวม 

จ านวน

เงิน   /

คน 

จ านวน

นักเรียน 
รวม 

จ านวน

เงิน   /

คน 

จ านวน

นักเรียน 
รวม 

ม. 1 200 356 71,200 600 356 213,600 80 356 29,200 

ม. 2 200 334 66,800 600 334 200,400 80 334 26,720 

ม. 3 200 281 56,200 600 281 168,600 80 281 22,480 

 

 

 

   
 

 

 

รายการจัดเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ม.ต้น 

คา่ยวิชาการ/คณุธรรม 

ลกูเสอื-เนตรนาร/ีทัศนศกึา 

ICT
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 o ม.ปลาย 

ระดับชั้น 

ค่ายวิชาการ คุณธรรม/ทัศนศึกษา ICT 

จ านวน

เงิน   /คน 

จ านวน

นักเรียน 
รวม 

จ านวน

เงิน   /

คน 

จ านวน

นักเรียน 
รวม 

จ านวน

เงิน   /

คน 

จ านวน

นักเรียน 
รวม 

ม. 4 150 356 53,400 700 356 249,200 100 356 35,600 

ม. 5 150 281 42,150 700 281 196,700 100 281 28,100 

ม. 6 150 237 35,550 700 237 165,900 100 237 23,700 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

รายการจัดเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.ปลาย 

คา่ยวิชาการ 

คณธรรม/ทัศนศกึษา 

ICT
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ส่วนท่ี 3 

เกียรติประวัติโรงเรียน 

 ผลงานดีเด่นในรอบปีการศึกษา 2559 
1.ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  

1.1 ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบที่ผ่านมา 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 5 

มาตรฐานท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 4 
มาตรฐานท่ี 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนและพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

5 

มาตรฐานท่ี 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

5 

มาตรฐานท่ี 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 4 

มาตรฐานท่ี 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างานสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

5 
 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 5 

มาตรฐานท่ี 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 5 
มาตรฐานท่ี 9 คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครอง และชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

5 

มาตรฐานท่ี 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

5 

มาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
เต็มศักยภาพ 

5 

มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในซองสถานศึกษา
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

5 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามีกาสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งกา
เรียนรู้ 

5 
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มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

5 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้นแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

5 

 
สรุป โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 

มีผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ค่าเฉล่ีย 97.59 ระดับคุณภาพ 5 (ดีเย่ียม) 
 

1.2 รางวัลคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล (OBEC Quality Awards : OBECQA)  

ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ผ่านการประเมินผลการบริหารจัดการ ด้วย
ระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA) ของ
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  
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2. ผลงานนักเรียนดีเด่น 

ที ่ ชื่อนักเรียน ระดับการแข่งขัน ผลงานดีเด่น หน่วยงานที่จัด 

1 นายดิสเทพ ศรีประทุม ระดับเยาวชน รางวัลชนะเลิศการ

จัดท าวีดีทัศน์ หัวข้อ“ 

ประชารัฐร่วมใจ 

กองทัพอากาศ

ปลอดภัยยาเสพติด

เฉลิมพระเกียรติ70ปี 

ทรงครองราชย์” 

กองทัพอากาศ 

2 นายสุรศักด์ิ แก้วชิน 

นางสาวณัฐวรรณ   กลับไชย 

นางสาวจตุพร เสือศิริ 

ระดับเยาวชน รางวัลชนะเลิศอันดับ

ที่ 1 การแข่งขัน TNI 

Origami Camp ครั้ง

ที่1 ในหัวข้อ “ 

ท่องเที่ยว วิถีไทย” 

คณะบริหารธุรกิจ

สถาบันเทคโนโลยีไทย-

ญี่ปุ่น 

3 นางสาวจตุพร เสือศิริ 

นางสาวโอสุพัตรา สาครินทร์ 

ระดับภูมิภาค รางวัลระดับเหรียญ

เงิน การแข่งขันเปิด

พจนานุกรม 

ศูนย์เครือขาย

พัฒนาการเรียนการ

สอนภาษาญี่ปุ่น 

4 นางสาวจตุพร เสือศิริ ระดับโรงเรียน รา งวั ล รองชนะเลิ ศ

อันดับ 1 การแข่งขัน

ร้องเพลงภาอังกฤษ 

โรงเรียน 

ฤทธิยะวรรณาลัย 

5 เด็กหญิงภัศรดาภา จันทร์ส่อง ระดับโรงเรียน ราวัลชนะเลิศ 

เหรียญทอง การ

แข่งขัน impromptu 

speech ระดับม.ต้น 

โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ

รัขดา 
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ที ่ ชื่อนักเรียน ระดับการ

แข่งขัน 

ผลงานดีเด่น หน่วยงานที่จัด 

6 นายบัณฑิต พิบูลย์ 

นายพงศกร สีสังข์ ยิบแสงทอง 

นางสาวฐิติรันต์ ทะนารี 

ระดับภาค

กลาง 

รางวัลเหรียญทองแดง 

การแข่งขันโครงกา

วิทยาศาสตร์ฯ 

ประเภทวิทยาศาสตร์

ชีวภาพ 

อพวช. ร่วมกับสมาคม

วิทยาศาสตร์ 

7 เด็กหญิงญาณิศา ระวาดชัย ระดับเขต รา งวัล ร ะดับ เหรี ยญ

ทอง 

ก า ร แ ข่ ง ขั น เ ขี ย น

เรียงความในโครงการ

รักษ์ภาษาไทย เนื่องใน

วันภาษาไทยแห่งชาติ 

สพม.2 

8 เด็กหญิงชฎาวรรณ เสือศิริ ระดับเขต รางวัลระดับเหรียญเงิน 

กา ร แข่งขั น อ่า น เอา

เรื่องตามแนวPISA 

ระดับชั้นม.ต้น 

สพม.2 

9 เด็กหญิงพรสุดา กตัญญูวงศ์เจริญ ระดับเขต รา งวัล ร ะดับ เหรี ยญ

ทองแดงการแข่งขันคัด

ลายมือ ระดับม.ต้น 

สพม.2 

10 นายอรรถพล หอมไม้ ระดับเขต รางวัลระดับเหรียญ

ทอง การแข่งขัน

เขียนเรียงความ 

   ระดับชั้นม.ปลาย 

สพม.2 
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2.แผนภูมิแสดงผลงานนักเรียนดีเด่นตามระดับท่ีแข่งขัน 

 
 

จุดเด่น 
 ผู้เรียนมีการพัฒนาศักยภาพ มีความมุ่งม่ันที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรม สามารถใช้เทคโนโลยีแสวงหา
ความรู้ เป็นคนมีคุณธรรม มีทักษะชีวิต ทักษะทางสังคม เป็นไปตามหลักสูตร โครงการ และกิจกรรมที่โรงเรียน
สนับสนุน นักเรียนสามารถได้รับรางวัลจากการเข้าแข่งขันรายการต่างๆ 
 
จุดควรพัฒนา 
 ผู้เรียนควรพัฒนาศักยภาพยกระดับการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  เพ่ือให้สอดคล้อง
กับการศึกษาใยศตวรรษที่ 21 ที่ให้ความส าคัญด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เนื่องจาก วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์เป็นพ้ืนฐานที่จะน าไปต่อยอดนวัตกรรมต่อไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานนักเรียนดีเด่น 

โรงเรียน เขต หน่วยงานอื่น ภาค 
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ส่วนท่ี 4 

ข้อมูลบุคลากรโรงเรียน 
ข้อมูลผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์ุปถัมภ์) 

บุคลากร 

เพศ การศึกษา อันดับ 

หญิง ชาย ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

ครู
ผู้ช่วย 

คศ.
1 

คศ.
2 

คศ.
3 

คศ.
4 

ผู้อ านวยการ - 1 - - 1 - - - 1 - 
รองผู้อ านวยการ 1 1 - 2 - - - 1 1 - 

ภาษาไทย 7 1 7 1 - 5 2 1 - - 
คณิตศาสตร์ 8 3 9 2 - 3 4 2 2 - 

สังคมศึกษาฯ 8 1 8 1 - 2 5 - 2 - 

วิทยาศาสตร์ 5 4 5 4 - 3 4 1 2 - 
สุขศึกษาฯ 3 3 5 1 - 1 - 4 1 - 

ศิลปะ 4 2 5 1 - 1 3 2 - - 

การงานอาชีพฯ 10 3 10 3 - - 2 4 7 - 
ภาษาต่างประเทศ 16 3 14 5 - 6 6 3 4 - 

กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า
ผู้เรียน 

3 0 3 - - - 1 - 2 - 

รวม 65 22 66 20 1 21 26 18 22 - 

87 คิดเป็น ครู 1 คน :  นักเรียน 20 คน  

 
 
 
 
- จ านวนครูประจ าการ รวมทั้งสิ้น 87 คน ครูอัตราจ้างรวมทั้งสิ้น 12 คน  รวมครูทั้งหมด 99 คน 
- ต าแหน่ง 
ครูช านาญการพิเศษ  รวมทั้งสิ้น 22 คน  คิดเป็น ร้อยละ 22.22 ของครูทั้งหมด 
ครูช านาญการ   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 
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- ระดับการศึกษา 
 ปริญญาเอก  รวมทั้งสิ้น 1 คน   คิดเป็น ร้อยละ 1.01 ของครูทั้งหมด 
 ปริญญาโท  รวมทั้งสิ้น 21 คน  คิดเป็น ร้อยละ 21.21 ของครูทั้งหมด 
 ปริญญาตรี  รวมทั้งสิ้น 77 คน  คิดเป็น ร้อยละ 78.78 ของครูทั้งหมด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งครูทัง้หมด 

ช านาญการพิเศษ 

ช านาญการ 

ครู 

ครูผ ู้ช่วย 

อัตราจ้าง 

ระดับการศึกษา 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 
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ข้อมูล  ครูอัตราจ้างและบุคลากร  ปีการศึกษา  2559 

บุคลากร 
เพศ การศึกษา 

หญิง ชาย ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท 

ครูอัตราจ้าง 10 2 - 12 - 
ครูธุรการ 10 1 1 9 1 

นักการ 1 4 5 - - 

ยาม/พนักงานขับรถ - 5 5 - - 
พนักงานท าความสะอาด 7 - 7 - - 

พนักงานโรงอาหาร 3 - 3 - - 

รวม 31 12 21 21 1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลลูกจ้าง 

ครูอัตรจ้าง 

ครูธุรการ 

นักการ 

ยาม/คนขับรถ 

แม่บ้าน 

พนักงานโรงอาหาร 
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ข้อมูลนักเรียน 
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา  2559  (ข้อมูล 10 พ.ย. 59) 

ระดับชั้น จ านวนห้องเรียน 
จ านวนนักเรียนรวมท้ังส้ิน 

ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีที่  1 8 147 186 333 

มัธยมศึกษาปีที่  2 8 169 169 338 

มัธยมศึกษาปีที่  3 8 171 141 312 

รวมนักเรียนระดับ ม.ต้น 24 487 496 983 

จ านวนนักเรียนระดับ ม.ต้น :  ห้อง  คิดเป็น   40.96  คน  :  ห้อง 

มัธยมศึกษาปีที่  4 9 143 137 280 

มัธยมศึกษาปีที่  5 9 82 155 237 

มัธยมศึกษาปีที่  6 9 100 150 250 

รวมนักเรียนระดับ ม.ปลาย 27 325 442 767 

จ านวนนักเรียนระดับ ม.ปลาย :  ห้อง  คิดเป็น   28.41   คน  :    ห้อง 
รวมท้ังส้ิน 51 812 938 1,750 

จ านวนนักเรียนเฉล่ีย: ห้อง  34.31 คน : ห้อง 
 

 
 

 
โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรมาตรฐานสากล โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2559 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1-1/7 

ข้อมูลนักเรียน 

มัธยมศกึษาปีที่ 1 

มัธยมศกึษาปีที่ 2 

มัธยมศกึษาปีที่ 3 

มัธยมศกึษาปีที่ 4 

มัธยมศกึษาปีที่ 5 

มัธยมศกึษาปีที่ 6 
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ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 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 

ชุมนุม/ ชมรม 0.5/20 ชุมนุม/ ชมรม 0.5/20 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ - /8 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ - /7 
รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 620 ช่ัวโมง รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 620 ช่ัวโมง 

*รายช่ือวิชาเพ่ิมเติม อยู่หน้าถัดไป 
 
 
 
 
 
 
รายวิชาเพ่ิมเติม (เลือกตามความถนัด) 1.0 นก./40 ชม. ( นักเรียนเลือกได้ 1 รายวิชา)  
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ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 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                           งานประดิษฐ์ 1(40) ง21263                           งานประดิษฐ์ 1(40) 
พ21201                                        ฟุตบอล 1(40) พ21201                                        ฟุตบอล 1(40) 
ศ21205 วาดภาพ 1 1(40) ศ21205 วาดภาพ 1 1(40) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หลักสูตรส่งเสริมอัจฉริยภาพ โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2559 
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ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 /8 (ภาษาจีน) 
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 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 ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 1 1.5/60 จ 21206 ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 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 

ชุมนุม/ ชมรม 0.5/20 ชุมนุม/ ชมรม 0.5/20 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ - /8 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ - /7 
รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 620 ช่ัวโมง รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 620 ช่ัวโมง 
 

 
 
 

 
 

หลักสูตรมาตรฐานสากล โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2559 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1-2/5  
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ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 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  คหในชีวิตประจ าวัน 1.0/40 
เลือกตามความถนัด* 1.0/40 เลือกตามความถนัด* 1.0/40 
รวม 14 / 560 รวม 14/560 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
- แนะแนว 0.5/20 - แนะแนว 0.5/20 
- กิจกรรมนักเรียน 0.5/20 - กิจกรรมนักเรียน 0.5/20 
  ลูกเสือ เนตรนารี     ลูกเสือ เนตรนารี   
ชุมนุม/ ชมรม 0.5/20 ชุมนุม/ ชมรม 0.5/20 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ - /8 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ - /7 
รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 620 ช่ัวโมง รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 620 ช่ัวโมง 

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

 
 

รายวิชาเพ่ิมเติม (เลือกตามความถนัด) 1.0นก./40 ชม.  
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ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
รหัส รายวิชา นก.(ชม.) รหัส รายวิชา นก.(ชม.) 

ง22275 การผลิตเคร่ืองด่ืม                                            1(40) ง22275 การผลิตเคร่ืองด่ืม                                            1(40) 
ง22261                    ช่างประดิษฐ์ของช าร่วย    1                                                                                   1(40) ง22261                    ช่างประดิษฐ์ของช าร่วย    1                                                                                   1(40) 
ง22278 งานประดิษฐ์สร้างสรรค์ 1(40) ง22278 งานประดิษฐ์สร้างสรรค์ 1(40) 
ง22267  การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ                              1(40) ง22267  การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ                              1(40) 
อ22201                        การอ่านเพ่ือการส่ือสาร 1    1(40) อ22201                        การอ่านเพ่ือการส่ือสาร 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) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรส่งเสริมอัจฉริยภาพ โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2559 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 2/6 (ภาษาจีน) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
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(นก./ช.ม) (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 ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 3 1.5/60 จ 22206 ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 4 1.5/60 
รวม 14 / 560 รวม 14/560 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
- แนะแนว 0.5/20 - แนะแนว 0.5/20 
- กิจกรรมนักเรียน 0.5/20 - กิจกรรมนักเรียน 0.5/20 
  ลูกเสือ เนตรนารี     ลูกเสือ เนตรนารี   
ชุมนุม/ ชมรม 0.5/20 ชุมนุม/ ชมรม 0.5/20 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ - /8 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ - /7 
รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 620 ช่ัวโมง รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 620 ช่ัวโมง 
 

 
 
 
 
 
 

 

หลักสูตรส่งเสริมอัจฉริยภาพ โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2559 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 2/7 (ดนตรีและศิลปการแสดง) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
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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  คหในชีวิตประจ าวัน 1.0/40 
รวม 14 / 560 รวม 14/560 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
- แนะแนว 0.5/20 - แนะแนว 0.5/20 
- กิจกรรมนักเรียน 0.5/20 - กิจกรรมนักเรียน 0.5/20 
  ลูกเสือ เนตรนารี     ลูกเสือ เนตรนารี   
ชุมนุม/ ชมรม 0.5/20 ชุมนุม/ ชมรม 0.5/20 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ - /8 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ - /7 
รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 620 ช่ัวโมง รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 620 ช่ัวโมง 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรมาตรฐานสากล โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2559 
  ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 – 3/7 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
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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   
ชุมนุม/ ชมรม 0.5/20 ชุมนุม/ ชมรม 0.5/20 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ - /8 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ - /7 
รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 620 ช่ัวโมง รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 620 ช่ัวโมง 

*รายวิชาเพ่ิมเติมอยู่หน้าถัดไป 
 

 
 
 
 
 
 

หลักสูตรมาตรฐานสากลโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)  ปีการศึกษา 2559 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
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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 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 / 20 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 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-เขียนภาษาอังกฤษเพ่ือ
พัฒนาทักษะชีวิต 1 

1.0 /40 อ 31202 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพ่ือ
พัฒนาทักษะชีวิต 2 

1.0 /40 

I 31201 การศึกษาค้นคว้าสร้างองค์ความรู้ 1.0 /40 I 31202 การส่ือสารและการน าเสนอ 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 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ (/10) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ (/10) 
รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 660 รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 660 
 
 
 
 
 
 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
รายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาพ้ืนฐาน  
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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 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 / 20 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 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-เขียนภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนา
ทักษะชีวิต 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 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ (/10) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ (/10) 
รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 640 รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 640 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
รายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาพ้ืนฐาน  
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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 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 / 20 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 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 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ (/10) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ (/10) 
รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 660 รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 600 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
รายวิชาเพ่ิมเติม (เลือกตามความถนัด) 1.0นก./40 ชม.  

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
รหัส รายวิชา นก.

(ชม.) 
รหัส รายวิชา นก.(ชม.) 
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ว23201                         วิทยาศาสตร์เพ่ือการประกอบอาชีพ                                                                                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                         อาหารไทยส่ีภาค                         1(40) ง23269                         อาหารไทยส่ีภาค                         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(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2559 

กลุ่มวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
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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 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 / 20 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 / 20 
ศ31101 ศิลปะ 0.5 / 20 ศ31102 ศิลปะ 0.5 / 20 
ง31101การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 0.5 / 20 ง31102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 0.5 / 20 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 /40 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 /40 
 (6.5/260)  (6.5/260) 
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 การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต้น 1.0/40 ง 31242 การเขียนโปรแกรมประยุกต์ 1.0/40 
I 31201 การศึกษาค้นคว้าสร้างองค์ความรู้ 1.0/40 I 31202 การส่ือสารและการน าเสนอ 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 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ (/10) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ (/10) 
รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 700 รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 700 
    
 
 
 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 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 
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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 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 / 20 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 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  เขียนแบบเบ้ืองต้น 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 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ (/10) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ (/10) 
รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 680 รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 680 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
รายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาพ้ืนฐาน  
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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 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ (/10) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ (/10) 
รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 660 รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 600 

 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรมาตรฐานสากลโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2559 
กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 



43 
 

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 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 / 20 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 / 20 
ศ31101 ศิลปะ 0.5 / 20 ศ31102 ศิลปะ 0.5 / 20 
ง31101การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5 /40 ง31102การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5 / 20 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 /40 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 /40 
 6.5/260  6.5/260 
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 
ง31265โครงงานสาระท้องถ่ิน 1 1.0/40 ง31266  โครงงานสาระท้องถ่ิน 2 1.0/40 
I 31201 การศึกษาค้นคว้าสร้างองค์ความรู้ 1.0/40 I 31202 การส่ือสารและการน าเสนอ 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 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ (/10) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ (/10) 
รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 620 รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 620 

 
 
 
 
 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 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 
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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 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 / 20 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 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 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ (/10) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ (/10) 
รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 640 รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 640 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
รายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาพ้ืนฐาน  
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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 ภาษาไทยเพ่ือการน าเสนอ 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 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ (/10) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ (/10) 
รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 640 รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 640 
 

 
 
 
 
 

หลักสูตรมาตรฐานสากล โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2559 
กลุ่มวิชาการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ช.ม) 
รายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาพ้ืนฐาน  
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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 ภาษาญี่ปุน 3.0 /120 ญ31202 ภาษาญี่ปุ่น 3.0 /120 
I 31201 การศึกษาค้นคว้าสร้างองค์ความรู้ 1.0/40 I 31202 การส่ือสารและการน าเสนอ 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 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ (/10) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ (/10) 
รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 640 รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 640 
***วิชาเพ่ิมเติม(เลือกตามความถนัด 1 รายวิชา) 
 
 
 
 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 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 
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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 ภาษาญี่ปุ่น 3.0 /120 ญ32202 ภาษาญี่ปุ่น 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 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ (/10) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ (/10) 
รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 620 รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 620 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 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 
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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 ภาษาญี่ปุ่น 2.0/80 ญ33202 ภาษาญี่ปุ่น 2.0/80 
ญ33203 เสริมทักษะอ่าน เขียนภาษาญี่ปุ่น 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 ภาษาไทยเพ่ือการน าเสนอ 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 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ /10 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ /10 
รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 620 รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 620 
***วิชาเพ่ิมเติม (ตามความถนัด) เลือกได้ 1 รายวิชา 

ภาคเรียนท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 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 โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2559 

กลุ่มวิชาการสื่อสารภาษาจีน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 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 
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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 การส่ือสารและการน าเสนอ 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 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ (/10) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ (/10) 
รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 640 รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 640 
 
 
 
 
 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 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 
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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 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ (/10) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ (/10) 
รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 620 รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 620 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 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 
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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 ภาษาไทยเพ่ือการน าเสนอ 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 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ /10 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ /10 
รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 620 รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 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(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)  ปีการศึกษา 2559 
กลุ่มวิชาการสื่อสารภาษาฝร่ังเศส 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 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 
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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 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 / 20 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 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 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสารเบ้ืองต้น 3.0 /120 ฝ31202 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสารเบ้ืองต้น 3.0 /120 
I 31201 การศึกษาค้นคว้าสร้างองค์ความรู้ 1.0/40 I 31202 การส่ือสารและการน าเสนอ 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 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ (/10) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ (/10) 
รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 640 รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 640 
 
 
 
 
 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 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 
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ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0 / 40 ส32102 สังคมศึกษา 4 1.0 /40 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 / 20 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 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 ภาษาฝร่ังเศสน่ารู้ 3.0 /120 ฝ32202 ภาษาฝร่ังเศสน่ารู้ 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 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ (/10) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ (/10) 
รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 620 รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 620 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 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 
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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 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการศึกษาต่อ 2.0/80 ฝ33202 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการศึกษาต่อ 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 ภาษาไทยเพ่ือการน าเสนอ 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 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ /10 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ /10 
รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 620 รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 620 
 
***วิชาเพ่ิมเติม (ตามความถนัด) เลือกได้ 1 รายวิชา 

ภาคเรียนท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 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(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)  ปีการศึกษา 2559 
กลุ่มวิชาทรัพยากรมนุษย์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 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 
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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 พลังงานกับส่ิงแวดล้อม 1.0/40 ส31204 ประชากรกับส่ิงแวดล้อม 1.0/40 
I 31201 การศึกษาค้นคว้าสร้างองค์ความรู้(IS1) 1.0/40 I 31202 การส่ือสารและน าเสนอ (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 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ (/10) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ (/10) 
รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 600 รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 600 
 
 
 
 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 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 
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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 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ (/10) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ (/10) 
รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 620 รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 620 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรส่งเสริมอัจฉริยภาพ โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)  ปีการศึกษา 2559 
กลุ่มวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 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 
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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 การส่ือสารและการน าเสนอ 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 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ (/10) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ (/10) 
รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 600 รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 600 

 
 
 
 
 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 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 
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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 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ (/10) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ (/10) 
รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 620 รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 620 
 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรส่งเสริมอัจฉริยภาพ โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)  ปีการศึกษา 2559 
กลุ่มวิชากีฬาสู่อาชีพ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 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 
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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 โภชนาการกับการกีฬา 0.5/20 พ30207  กิจกรรมท่ีใช้แร็กเก็ตและไม้ตี 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 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ (/10) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ (/10) 
รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 620 รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 620 
 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรส่งเสริมอัจฉริยภาพ โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)  ปีการศึกษา 2559 
กลุ่มวิชาศิลปะการประกอบอาหาร 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 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 
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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 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ (/10) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ (/10) 
รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 620 รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 620 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรมาตรฐานสากล โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)  ปีการศึกษา  2559 
กลุ่มวิชาทรัพยากรมนุษย์เพ่ืออาชีพ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 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 
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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 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ (/10) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ (/10) 
รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 600 รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 600 
 
 

 
 
 
 
 
 

โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)  เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  จิตอาสา  มุ่งพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้ มีบุคลิก
ดี  วจีงาม  ความสามารถโดเด่น  เป็นผู้น า  คุณธรรมเป็นเลิศ  โดยพัฒนาวินัยนักเรียนตามแนวทางวิถีพุทธจิต
อาสา  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนจึง
มีบทบาทในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งผลให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิผลทั้งด้านการ
สอน  ด้านการปกครองชั้น  ด้านคุณธรรมจริยธรรม  จากการพัฒนาของครูผู้สอนส่งผลให้ครูได้เลื่อนวิทยฐานะ
สูงขึ้นตามล าดับ  โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)  มีครูเชี่ยวชาญ  ครูช านาญการพิเศษ  ครูช านาญการ  ครู  
ครูผู้ช่วย  แต่ละระดับพร้อมที่จะพัฒนาเป็นไปตามขั้นตอน  โรงเรียนมีกิจกรรมต่าง ๆ  เพ่ือสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้กับคุณครูและบุคลากรทุกคนของโรงเรียน  มีกิจพรรมเพชรอินทนิลเพ่ือประกาศเกียรติคุณคนดีสีกัน  
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ทุกปีการศึกษาซ่ึงประกอบไปด้วยรางวัล  รองผู้บริหารดีเด่น  ผู้ช่วยผู้อ านวยการดีเด่น  หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ดีเด่น  หัวหน้าระดับดีเด่น  หัวหน้างานกลุ่มบริหารวิชาการดีเด่น  หัวหน้างานกลุ่ มบริหารงบประมาณ
ดีเด่น  หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานบุคคลดีเด่น  หัวหน้างานกลุ่มบริหารทั่วไปดีเด่น  ครูที่ปรึกษาทุกระดับดีเด่น
ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระดีเด่น  ครูผู้อุทิศเวลาให้กับทางราชการปฏิบัติงาน  ครูผู้ท า คุณประโยชน์และสร้าง
ชื่อเสียงให้โรงเรียน  ครูผู้อุทิศตนในการปฏิบัติราชการด้านความมุ่งม่ัน  วิริยะ  อุสาหะ   
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ส่วนท่ี 5 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียน  และระดับชาติ (O-NET)  3 ปีย้อนหลัง ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ผล  

 
1. ระดับโรงเรียน   

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับโรงเรียน   

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ระดับ 
ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 

ภาคต้น 
ภาค
ปลาย 

ภาคต้น ภาค
ปลาย 

ภาคต้น ภาค
ปลาย 

ภาษาไทย 
ม. ต้น 2.31 2.32 2.33 2.33 2.45 2.27 

ม. ปลาย 3.11 2.85 2.50 2.50 3.44 2.94 

คณิตศาสตร์ 
ม. ต้น 1.73 1.91 2.00 2.00 1.62 1.70 

ม. ปลาย 2.18 2.17 2.00 2.00 1.99 2.09 

วิทยาศาสตร์ 
ม. ต้น 2.28 2.49 2.00 2.00 2.30 2.37 
ม. ปลาย 2.61 2.48 2.00 2.00 2.01 2.43 

สังคมศึกษา 
ม. ต้น 2.78 2.50 2.50 2.50 2.20 2.44 
ม. ปลาย 2.01 2.78 2.50 2.50 1.98 2.09 

ภาษาต่างประเทศ 
ม. ต้น 2.20 1.71 2.50 2.50 2.23 2.10 

ม. ปลาย 2.40 2.26 2.50 2.50 2.30 2.54 

ศิลปะ 
ม. ต้น 3.59 3.08 3.00 3.00 3.32 2.99 

ม. ปลาย 3.36 3.27 3.00 3.00 3.08 3.39 

สุขศึกษาฯ 
 

ม. ต้น 2.68 2.65 3.00 3.00 2.88 2.74 
ม. ปลาย 2.89 2.78 2.83 2.83 2.88 3.01 

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

 
 

   จากตารางผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับโรงเรียนต้ังแต่ปีการศึกษา 2557-2559 พบว่าโดยภาพรวมมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนในทุกด้าน ส่ิงท่ีดีและต้องพัฒนาต่อเนื่องคือ
คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี21และโรงเรียนมาตรฐานสากล เพ่ือให้นักเรียน 

มีศักยภาพท่ีสมบูรณ์ สามารถด ารงตนอยู่ในสังคม ประเทศชาติ อาเซียนและสากล 
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับโรงเรียน 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคต้น  

ปีการศึกษา 2557 – 2559 
 

 
 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับโรงเรียน   
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคปลาย 

ปีการศึกษา 2557 – 2559 
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับโรงเรียน 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคต้น  
ปีการศึกษา 2557 – 2559 

 
 

 
กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับโรงเรียน 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคปลาย  
ปีการศึกษา 2557 – 2559 
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2.ระดับชาติ (O-NET)    
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้ผลการทดสอบ O-Net 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนนผ่านขีดจ ากัด

ล่าง 
ร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนนผ่าน

ขีดจ ากัดล่าง 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ภาษาไทย 32.56 42.86 45.44 44.21 46.83 49.48 

คณิตศาสตร์ 27.91 30.07 25.56 17.13 23.62 21.71 

วิทยาศาสตร์ 34.90 35.29 32.98 28.37 31.59 30.98 
สังคมศึกษา 43.51 45.58 50.72 32.76 38.29 34.49 

ภาษาอังกฤษ 24.64 29.05 31.45 19.90 22.15 25.49 
 
 

 
กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้ผลการทดสอบ O-Net 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
ปีการศึกษา 2557 – 2559 

 
  จากข้อมูลปีการศึกษา 2557 -2559 มี 3 วิชาที่คะแนนเพ่ิมขึ้นทุกปีได้แก่ ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ และ 
สังคมศึกษา แสดงให้เห็นศักยภาพการจัดการเรียนการสอน ในส่วนที่ควรพัฒนาเพ่ิมเติมคือ วิชาวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์  
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้ผลการทดสอบ O-Net 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   

ปีการศึกษา 2557 – 2559 
 
  จากข้อมูลปีการศึกษา 2557 -2559 มี 2 วิชาที่คะแนนเพ่ิมขึ้นทุกปีได้แก่ ภาษาไทย และ  ภาษาอังกฤษ 
แสดงให้เห็นศักยภาพการจัดการเรียนการสอน ในส่วนที่ควรพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพ่ิมเติมอย่างยิ่งคือ สังคม
ศึกษา วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  
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