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ประจาํปีการศึกษา 2558 

โรงเรยีนสารวทิยา 

สาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 
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  การบรหิารจดัการสถานศกึษาในปจจุบันเนนการบรหิารแบบโรงเรยีน 

เปนฐาน โดยเช่ือวาการปฏิรูปการศกึษาใหบรรลุผลตามมาตรฐานการศกึษาชาตแิละ

กาวหนาทันสมัย  สถานศกึษาตองมีโอกาสตดัสนิใจในการใชทรัพยากรเพื่อการแกปญหา 

และจัดกจิกรรมทาง การศกึษาใหเปนไปตามความจําเปนของสถานศกึษา  งานแผนงาน

และสารสนเทศ  โรงเรยีนสารวทิยา จงึไดจดัทําขอมูลสารสนเทศ ประจําปการศกึษา 2558

ข้ึนโดยเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผลขอมูลและจดัเก็บรักษาอยางเปนระบบเพื่อสะดวก 

ในการนําไปใชสนบัสนนุการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาของโรงเรยีน 

  สารสนเทศ ประจําปการศกึษา 2558 ประกอบดวยขอมูลที่เกี่ยวของ 

กับภาพรวมของโรงเรยีน ผูเรยีน การบรหิารวชิาการ การบรหิารจัดการและขอมูลเพื่อ 

การรายงาน การจัดทําสารสนเทศฉบับนี้ ไดรับความรวมมือกลุมบรหิาร/กลุมสาระ/งาน 

ในการรวบรวมขอมูล           

  จงึขอขอบคุณไว ณ โอกาสนี้ งานแผนงานและสารสนเทศหวังวาเอกสาร

ฉบับนี้จะเปนประโยชนแกโรงเรยีน และผูที่สนใจในการจดัทําแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

และหากมีขอเสนอแนะใดที่จะใหเอกสารฉบับนี้สมบูรณยิ่งข้ึน โปรดแจงงานแผนงานและ

สารสนเทศ 

 

 

( นายราชวัตร  สวางรกัษ ) 

ผูอํานวยการโรงเรยีน 
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ตอนที่ 1 สารสนเทศพื้นฐาน 

   ขอมูลทั่วไปของโรงเรยีนสารวทิยา       1 

   ศักยภาพของสถานศกึษา      10 

   แนวทางจัดการศกึษา       32 

   การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศกึษาและคณะกรรมการนักเรยีน 39                  

ตอนที่ 2 สารสนเทศเกี่ยวกับผูเรยีน      

   คุณลักษณะอันพงึประสงค      49 

   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน      52 

   ผลงานและการแสดงออก      82 

ตอนที่ 3 สารสนเทศการบรหิารวิชาการ 

   หลักสูตรและการเรยีนการสอน      91 

   การวัดผลและการประเมินผล      96 

   การจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรยีน      98 

   การวจัิยในชัน้เรยีน       103 

   การจัดกจิกรรมแนะแนว         117 

ตอนที่ 4 สารสนเทศการบรหิารจัดการ       

   สภาพและบรรยากาศการเรยีน      125 

   ความสัมพันธระหวางสถานศกึษากับผูปกครองและชุมชน   132 

   ทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวก     134 

   การพัฒนาบุคลากร       139 

 ตอนที่ 5 สารสนเทศเพื่อการรายงาน 

   สรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศกึษา     165                                                             

  

คณะผูจัดทํา 

สารบัญ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

ตอนที่ 1 สารสนเทศพ้ืนฐาน 



 
 

  
 
 
 พ.ศ. 2484 ระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 โรงเรียนตางๆ ในจังหวัดพระนคร และธนบุรีตองหยุดทํา
การสอนจึงเปนเหตุใหบรรดาบุตรธิดาของขาราชการและคนงานในกรมวิทยาศาสตรทหารบกไมสามารถจะหาที่
เรียนได ที่ประชุมขาราชการและคนงานกรมวิทยาศาสตร มีมติเห็นพองตองกนัวา ควรจัดต้ังโรงเรียนข้ึนภายใน
กรมวิทยาศาสตรเพื่อทําการสอนเด็กเหลาน้ันจึงไดดําเนินการขอจัดต้ังโรงเรียนตอกระทรวงศึกษาธิการ  
 ดังน้ัน เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2487 พ.อ. พระวิทยาสารรณยุต เจากรมวิทยาศาสตร จึงได
ดําเนินการจัดต้ังโรงเรียนเปนการภายในโดยใชเรือนแถวนายทหารหมายเลข 9-10 เปนสถานที่ทําการสอน โดย
มี พ.ต. ขุนบัญญัติทิพ โกมุท เปนเจาของ และผูจัดการ นางสํารวย อุณหะเลขกะ เปนครูทําการสอนอยูในความ
อุปการะของกรมวิทยาศาสตรทหารบกและไดเริ่มทําการสอน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2487 

พ.ศ. 2489 สงครามโลกครั้งที่ 2 สงบลง พ.อ.จักรายุทธวิชัย หงสกุล (ยศขณะน้ัน) เจากรม
วิทยาศาสตร จึงไดจัดต้ังโรงเรียนตอกระทรวงศึกษาธิการและไดรับอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียนราษฎรเปนการ
ถูกตองตามพระราชบัญญัติใหช่ือวา  “โรงเรียนสารวิทยา” สอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการต้ังแตช้ัน
ประถมปที่ 1-4 ประเภทสามัญ (กอนการเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2494) อนุญาตใหรับ
นักเรียนได 125 คนและใชบริเวณแผนกที่ 6 กรมชางแสง ถนนพหลโยธินและบานพักหมายเลข 9-10 เปนที่ต้ัง
ของโรงเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 27 คน รับนักเรียนทั่วไป มีครูทําการสอน 3 คน พ.ท.ขุนจรัส พนาวสาน เปน
เจาของโรงเรียนโดยมี ร.อ.สุวัสตร  ปทมานนท เปนผูจัดการและนางจําเนียร เอี่ยมบุญฤทธ์ิ เปนครูใหญ 
โรงเรียนไดดําเนินการสอนเรื่อยมาจนถึงป 2490 จึงไดขยายช้ันเรียนถึงมัธยมศึกษาปที่ 3 มีครูทําการสอน 9 
คน โดยเปดสอนแบบสหศึกษา 

พ.ศ. 2498 โรงเรียนไดขยายการรับนักเรียนจนถึงช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 6 กระทรวงศึกษาธิการได
รับรองวิทยฐานะเทียบเทาโรงเรียนรัฐบาล และอนุญาตใหเปนหนวยสมทบสอบ และทําการสอบไลไดเองทุกช้ัน 
             ตอมาวันที่  22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2500 โรงเรียนสารวิทยาไดเปลี่ยนช่ือใหม เปน “โรงเรียนกองทัพบก
อุปถัมภสารวิทยา” และมีนางวนิดา   ปนเพชร เปนครูใหญแทน นางจําเนียร เอี่ยมบุญฤทธ์ิ  

พ.ศ. 2503 โรงเรียนไดเปดทําการสอนนักเรียนเตรียมปที่ 1 แผนกวิทยาศาสตรและป พ.ศ. 2504  
ไดขยายช้ันเรียนถึงช้ันเตรียมปที ่2  

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2519 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภสารวิทยา ไดรับโอนเขาสังกัดกรมสามัญ
ศึกษากระทรวงศึกษาธิการไดช่ือใหมวา “โรงเรียนสารวิทยา” นับต้ังแตป พ.ศ. 2519 จนถึงปจจุบัน และ  
วันที่ 1 กรกฎาคม เปนวันสถาปนาโรงเรียน     
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ผูบริหารโรงเรียนสารวิทยา   จํานวน  9 ทาน   คือ  
 

 1. นายสําราญ   ดีมงคล อาจารยใหญโรงเรียนสารวิทยา พ.ศ. 2519-2521  

     และดํารงตําแหนงผูอํานวยการ  พ.ศ. 2521-2529 

 2. นายณรงค       กาญจนานนท  พ.ศ. 2529-2534 

 3. นางสาวภาณี   การุณยะวนิช  พ.ศ. 2534-2535 

 4. นายอัศวิน       วรรณวินเวศร  พ.ศ. 2535-2537 

 5. นางสาวผองศร ี บัวประชุม  พ.ศ. 2537-2543 

 6. นายประวิทย      พฤทธิกุล    พ.ศ. 2543-2545 

 7. นายสรายุทธ       ฟูทรัพยนิรันดร     พ.ศ. 2545-2551 

 8. นายพชรพงศ  ตรีเทพา  พ.ศ. 2551-2554 

 9. นายราชวัตร  สวางรักษ  พ.ศ. 2554 ถึงปจจุบัน 
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ชื่อโรงเรียน โรงเรียนสารวิทยา 

สถานท่ีต้ัง 2398/96  ถนนพหลโยธิน  แขวงเสนานิคม  

 เขตจตุจักร กรงุเทพมหานคร   10900 

อักษรยอ ส.ย. 

วันสถาปนาโรงเรียน 1 กรกฎาคม 2487 

ท่ีดิน  31 ไร 

พระพุทธรูปประจําโรงเรียน พระศากยมุนีศรีสาระ 

ปรัชญาโรงเรียน สุวิชฺโช ว ชเนสุโต ผูมีวิชาดี เปนคนเดนในหมูชน 

อัตลักษณโรงเรียนสารวิทยา “ประพฤติดี มีความรู รักษสิง่แวดลอม” 

เอกลักษณโรงเรียนสารวิทยา ถ่ินสวนสวยโรงเรียนงาม 

วัฒนธรรมองคกร 1. มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพคร ู

 2. มีความรักและภาคภูมิใจในองคกร 

 3. มีความเคารพตอผูอาวุโสและยึดถือเปนแบบอยาง 

วาระแหงปการศึกษา 2558 วิชาการดี  มีระเบียบวินัย  ใสใจสิ่งแวดลอม 

สัญลักษณ-ตราประจําโรงเรียน พระมหาพิชัยมงกุฏ มีตรา ส.ย.อยูใต พระมหาพิชัยมงกุฎ                                

สีประจําโรงเรียน เขียว-ขาว 

ดอกไมประจําโรงเรียน ดอกสาละ 

แผนช้ันเรียน   10/11/13/12/13/14 (73 หองเรียน) 

ผูกอต้ังโรงเรียน    พ.อ. พระวิทยาสารรณยุต เจากรมวิทยฯ 

ผูบริจาคที่ดิน    กรมวิทยาศาสตรทหารบก 

ผูบริหารโรงเรียนคนแรก   นางสํารวย อุณหเลขกะ 

ผูบริหารโรงเรียน ปจจุบัน   นายราชวัตร  สวางรักษ 

รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ นางสุรรีัตน  สะสุนทร 

รองผูอํานวยการกลุมบริหารทั่วไป   นายสมชาย  ต้ังประพฤติดี   

รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ นายดุสิต ขจรภัย 

รองผูอํานวยการกลุมบริหารบุคคล   นายเขษมชาติ  อารีมิตร 
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โรงเรียนสารวิทยา 
รหัสโรงเรียน 10022018 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  กระทรวงศึกษาธิการ 
ท่ีต้ัง   เลขท่ี 2398/96   ถนนพหลโยธิน  แขวงเสนานิคม   เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  10900   
โทรศัพท 02-940-1066  02-5793646   โทรสาร  02-940-1065 , 02-5799106 , 02-579-3340 

http://www.srv.ac.th   E-mail  srv_sara@hotmail.com 
 

สัญลักษณและตราประจําโรงเรียนสารวิทยา 
 

ตราประจํา  ส.ย.  ขอกําหนด ความปรากฏเปนกลอนอักษรสาร 
“พระมหาพิชัยมงกุฏ” รัตนชัชวาล  คือทหารกาลเกาเราสบืมา 
“กรอบกระหนก”ลายไทยวิไลสม    เปนวงกลม “ลอม ส.ย.”สอภาษา 
จะทะนุถนอมกลอมวิญญา  ลูกส.ย.ยืนคาวาเปนไทย 
พรอมสมบัติกิริยาวาจายึด  ความประพฤติพรอมสมบมนิสัย 
ลูกที่น่ีลูกส.ย.สอสายใย  ดวยจิตใจไกรกลาอาทะนง 
สีเขียวขาวคมขําหนุนนําจิต  แนวสนิทมวลพลังดังประสงค 
“สีเขียว” บอกงอกงามอรามทรง  ดุจไพรพงพรรณชาติยามพรรษกาล 
“ขาว” บริสทุธ์ิดุจผามาเรียงผืน  เราพรอมยืนใหย่ิงคามหาศาล 
ประจงขัดขจัดปราบสาธารณ  แลวเจิมจารศรีไสวใหงามตา 
พรอมสื่อใย ส.ย. สอสัญลักษณ  จงประจักษจิตมั่นหมั่นรักษา 
“เรียนดี มีวินัย ใจนักกีฬา”  “ผูมีวิชาเดนไดในหมูชน”  
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ปรัชญาประจําโรงเรียนสารวิทยา 
สุวิชฺโช ว ชเนสุโต  แปลวา  ผูมีวิชาดีเปนคนเดนในหมูชน 

 
 
 

สีประจําโรงเรียนสารวิทยา 
เขียว - ขาว 

 
 

สีเขียว  หมายถึง  ความสดชื่น ความอุดมสมบูรณทางวิทยาการ 
และความเข็มแข็งมีระเบียบวินัย 

สีขาว   หมายถึง  ความบริสุทธิ์ดุจคุณธรรมท่ีลูกสารวิทยาทุกคนยึดมั่น 
 
 

ดอกไมประจําโรงเรียนสารวิทยา 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดอกสาละ 

ส่ิงท่ีควรเคารพบูชา 
 

พระศากยะมุนีศรีสาระ 

พระพทุธรูปประจําโรงเรียน

ศาลพระพรหมเทวา 
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แผนผังภายใน  โรงเรียนสารวทิยา 
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แผนผังที่ต้ัง โรงเรียนสารวทิยา  (ภาพจาก   www.google.com) 
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แผนท่ีแสดงท่ีต้ังโรงเรียนสารวิทยา 

รถประจําทางผาน     26 34 39 59 107 114 126 129 185 188 

503 512 513 522 543(จากตลาด อตก3) 
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หมายเลขโทรศัพท 
โรงเรียนสารวิทยา 

2398/96 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
เบอรโทร. 02-940-1066 , 02-579-3646 

1. ผูอํานวยการ      02-579-9106 
2. รองฯ กลุมบริหารงบประมาณ    02-579-2761  
3. รองฯ กลุมบริหารวิชาการ     02-940-1065 
4. รองฯ กลุมบริหารงานบุคคล    02-940-1064  
5. รองฯ กลุมบริหารทั่วไป     02-579-0882 
6. Fax. ผูอํานวยการ     02-579-3322 
7. Fax. กลุมบริหารงบประมาณ    02-579-3340 
8. Fax. กลุมบริหารวิชาการ     02-940-1065 
9. Fax. กลุมบริหารงานบุคคล    02-579-3339 

 10.   Fax. กลุมบรหิารทั่วไป     02-579-0882 
 11.   Fax. งานสารบรรณ     02-579-3533 
  
100,101   ประชาสัมพันธ 102  กลุมบรหิารงบประมาณ 103   กลุมบริหารวิชาการ 
 104  กลุมบรหิารทั่วไป               105 กลุมบรหิารงานบุคคล  106 งานโสตฯ 

107 งานแนะแนว 108 งานอัดสําเนา 109 - 
110 งานหองสมุด 111 สํานักงานผูอํานวยการ 112 ภาษาตางประเทศ 
113 สุขศึกษาและพลศึกษา 114 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 115 ศิลปะ 
116 วิทยาศาสตร 117 หอพักนักเรียนแลกเปลี่ยน 118 อุตสาหกรรม 

 119 หองโยธวาทิต                   120    งานแผนงาน 121 ภาษาไทย 
122 คณิตศาสตร 123 หอประชุมรัชมงคล 124 ยามรักษาการณ 

 125 นักการภารโรง 126   หองภาษาญี่ปุน 127 คหกรรม (1) 
128 งานพยาบาล 129 ทะเบียน-วัดผล 130 งานสารบรรณ 
131 หองคอมพิวเตอร 132 งานบุคลากร 133 วิทยาศาสตร (2) 
134 วิทยาศาสตร(3) 135 ดนตรีไทย 136   ศูนยฯ AFS 
137   หองพักครูเวรชาย, อาคารสถานที่ 138 หองภาษาฝรั่งเศส 139 หองผูอํานวยการ 
140   หองรองฯบริหารงบประมาณ 141 หองรองฯบรหิารวิชาการ 142   หองรองฯบริหารทั่วไป 
143 หองรองฯ บริหารงานบุคคล 144 หองพมิพดีด 145   หองพิมพพกั 

 146   หองภาษาจีน 147 - 148   สังคมศึกษา 
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กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มบริหารงบประมาณ  กลุม่บรหิารงานบคุคล  กลุ่มบรหิารทวัไป 

 1.  งานสํานักงานกลุ่มบริหารวิชาการ  1.  งานสํานักงานกลุ่มบรหิารงบประมาณ  1.  งานสํานกังานกลุม่บริหารงานบคุคล  1.  งานสํานกังานกลุ่มบริหารทวัไป 
    

2.  งานบริหารกลุม่สาระการเรียนรู ้ 2.  งานสํานักงานผูอ้าํนวยการโรงเรียน 2.  งานวางแผนอตัรากาํลังและการกาํหนดตาํแหน่ง 2.   งานธรุการ 
    

3.  งานพัฒนาหลกัสตูรสถานศกึษา 3.  งานวิเคราะห์และจดัทําแผนของสถานศกึษา 3.  งานสรรหา  บรรจุ  แต่งตัง  ลงเวลา  ลา 3.  งานอาคารสถานทแีละสิงแวดล้อม 

  
 

 
4.  งานวดัผล  ประเมินผลและเทยีบโอนผลการเรียนรู ้ 4.  งานจัดตัง  เสนอขอและจัดสรรงบประมาณ และการออกจากราชการ 4.  งานประชาสมัพนัธ ์

   
5.  งานวิจยัพฒันาคุณภาพการศึกษา 5.  งานตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผลและรายงาน 4.  งานทะเบยีนประวติัและบาํเหน็จความชอบ 5.  งานยานพาหนะและบริการสาธารณะ 

 
 

  
6.  งานพัฒนาสือและนวตักรรมเทคโนโลยทีางการศกึษา การใช้เงินและการดาํเนินงาน 5.  งานวินัยและการรักษาวินยั 6.  งานสมัพนัธชุ์มชน 

   
7.  งานพัฒนาแหลง่การเรยีนรู้ 6.  งานระดมทรพัยากรและการลงทนุเพือการศกึษา 6.  งานพัฒนาบคุลากรและเสริมสร้างประสทิธภิาพการปฏิบติัราชการ 7.  งานโภชนาการ 

    
8.  งานนิเทศการศกึษา 7. งานบริหารการเงนิ 7.  งานส่งเสริมกจิการนักเรียน 8.  งานอนามยัโรงเรยีน 

    
9.  งานแนะแนวการศกึษา 8.  งานบริหารการบัญชี 8.  งานระบบดูแลช่วยเหลอืนกัเรียน 9.  งานสวสัดิการ 

    
10.  งานประสาน  ส่งเสริมและสนบัสนนุ  งานวิชาการ 9.  งานบริหารพัสดุและสินทรัพย ์ 9.  งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียน 10.  งานโสตทศันศกึษา 

 
   

แกค่รอบครัว  ชุมชน  องคก์รหนว่ยงานและสถาบนัอืนท ี 10.  งานจัดทาํขอ้ตกลงการปฏิบติัราชการ 10.  งานส่งเสริมประชาธปิไตย  11.  งานนักพฒันา 
   

จัดการศึกษาในระบบนอกระบบ และตามอธัยาศยั 11.  งานตรวจสอบภายใน 11.  งานระดับชัน  คณะส ี และครูทปีรึกษา 12. งานอืนๆตามทผีูอ้าํนวยการมอบหมาย 
  

 

11.  งานการรับนกัเรียน 12.  งานจัดระบบควบคมุภายในหนว่ยงาน 12.  งานป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสิงเสพติด  โรคเอดสแ์ละอบายมุข 

   
12.  งานทะเบยีนนักเรียนและจัดทาํสํามโนนักเรียน 13.  งานพฒันาระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา 13.  งานวินยัและความประพฤตินกัเรียน 

   
13.  งานพัฒนาระบบเครือขา่ยขอ้มูลสารสนเทศ 14.  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 14.  งานประสานและพฒันาเครือขา่ยการศึกษา 

   
14.  งานห้องสมุด 15. งานอนื  ๆตามทผีู้อาํนวยการมอบหมาย 15. งานอนื  ๆตามทผีู้อาํนวยการมอบหมาย 

   15. งานอนื  ๆตามทผีูอ้าํนวยการมอบหมาย   
  

แผนภมูกิารแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษาโรงเรียนสารวิทยา 

สมาคมผู้ปกครองและครูสารวิทยา สมาคมศิษยเ์ก่าสารวิทยา 

มูลนิธสิารวิทยา 

คณะกรรมการสถานศึกษาขันพนืฐาน ผู้อํานวยการโรงเรียนสารวทิยา 
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นางสรุีรตัน ์ สะสนุทร 

รองผ ูอํ้านวยการกล ุ่มบริหารวิชาการ  

นายดสิุต  ขจรภยั 

รองผ ูอํ้านวยการกล ุม่บริหารงบประมาณ  
นายสมชาย ตงัประพฤติดี 

รองผ ูอํ้านวยการกล ุ่มบริหารทวัไป  

นายเขษมชาติ  อารีมิตร 

รองผ ูอํ้านวยการกล ุ่มบริหารงานบคุคล  

นายราชวตัร สว่างรกัษ ์
ผ ูอํ้านวยการโรงเรยีนสารวิทยา 

กล ุ่มกล ุ่มบรหิาร โรงเรยีนสารวิทยาบรหิาร โรงเรยีนสารวิทยา    
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ขอมูลคร ู
 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนผูบริหาร และครู จําแนกตามตําแหนง / เพศ 
 

ผูบริหาร และคร ู 

ตําแหนง 

เพศ 

รวม 

วุฒิทางการศึกษา 

รวม 
ชาย หญิง 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

ผูบริหาร 4 1 5 0 0 4 1 5 

ครู 33 96 129 26 67 7 29 129 

ครูอัตราจาง 8 15 23 9 15 1 1 26 

รวมทั้งส้ิน 45 112 157 35 82 12 31 160 
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ผูบริหาร และคร ู

ตําแหนง 

วิทยฐานะ 

รวม คศ.3 
รวม 

คศ.2 
รวม 

คศ.1 
รวม 

ครูผูชวย 
รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ผูบริหาร 
3 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 

ครู 5 24 29 8 18 26 13 34 47 7 20 27 129 

รวมทั้งส้ิน 8 25 33 9 18 27 13 34 47 7 20 27 134 

 
       ขอมูล  ณ   เดือนกุมภาพันธ 
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ขอมูลนักเรียน 
 

ตารางที่ 2 แสดงขอมูลนักเรียน ตามระดบัช้ัน 
 

 

 

ที่มา  :  งานแผนงานและสารสนเทศ    

ขอมูล  ณ   วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 

 

 
 
 

ระดับชั้น 
จํานวน

หองเรียน 

จํานวนนักเรียน 
รวม ชวงชั้น 

จํานวนนักเรียน 
รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

ม.1 10 196 232 428 

3 673 755 1,428 ม.2 11 224 242 466 

ม.3 13 253 281 534 

ม.4 12 186 284 470 

4 604 917 1,521 ม.5 13 197 280 477 

ม.6 14 221 353 574 

รวม 73 1,277 1,672 2,949 
 

1,277 1,672 2,949 
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ตารางแสดง บคุลากรทางการศึกษา / เจาหนาที่ประจําสํานักงาน 
                                                                                              

แสดงจํานวนครูอัตราจาง /เจาหนาที่สํานักงาน 

  ครูอัตราจาง 
   

  ลําดับที่ กลุมสาระการเรียนรู 
จํานวน 

รวม 
ชาย หญิง 

1 ภาษาไทย - 2 2 

2 วิทยาศาสตร์ 2 0 2 

3 สุขศึกษา และพลศึกษา 1 2 3 

4 ศิลปะ   1 2 3 

5 คอมพิวเตอร์ 1 2 3 

6 ภาษาต่างประเทศ 1 2 3 

7 แนะแนว - 2 2 

8 สังคมศึกษา ฯ - 2 2 

9 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 1 - 1 

10 การใชห้อ้งสมุด 1 - 1 

รวมทังสิน 8 15 23 

 

 
 

เจาหนาที่สํานักงาน 

ลําดับที่ กลุมบริหาร/งาน 
จํานวน 

รวม 
ชาย หญิง 

1 กลุ่มบริหารวิชาการ - 1 1 

2 กลุ่มบริหารงบประมาณ  -  3 3 

3 กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 4 5 

4 กลุ่มบริหารทวัไป - 1 1 

5 งานทะเบียนวดัผล  - 1 1 

6 งานแผนงานและสารสนเทศ 1 1 2 

7 งานประชาสัมพนัธ์ - 1 1 

8 งานหอ้งสมุด - 1 1 

9 งานพยาบาล 1 - 1 

10 สาํนกังานผูอ้าํนวยการ - 1 1 

11 สารบรรณ - 2 2 

12 หอ้งโสตทศันศึกษา 1 - - 

รวมทั้งส้ิน 4 15 19 
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ตารางแสดงจํานวน นักการ/ลูกจางช่ัวคราว 
 
 
                     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  แสดงจํานวน นักการ/ลูกจางชั่วคราว 
 

ลําดับท่ี รายการ 
จํานวน 

รวม 
ชาย หญิง 

1 หัวหนาหมวดสถานที ่ 1  -  1 

2 พนักงานบริการอัดสําเนา - 1 1 

3 นักการ 5 3 8 

4 พนักงานขับรถ 5  - 5 

5 คนยาม 3  - 3 

6 ลูกจางประจํา 2 1 3 

7 พนักงานทําความสะอาด - 3 3 

8 ตํารวจบาน 2 - 2 

รวมท้ังสิ้น 18 8 26 
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จํานวนครูตามเกณฑ ของโรงเรียนสารวิทยา  ปการศึกษา 2558 

 
เกณฑ ครู : นกัเรียน = 1:20 
จํานวนครู 129 คน 
จํานวนนักเรียน 2,949 คน 
ครู : นักเรียน 1  : 23 คน 
ควรมีครูจํานวน 148 คน จากเกณฑ 1:20 
 
ขอมูลบคุลากร ปการศึกษา 2554 – 2558 
 
ปการศึกษา 2554 2555 2556 2557 2558 
จํานวนครู 113 135 128 129 129 
 
 
 

 
 

แผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนคร ู
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ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

 1)  ขอมูลพ้ืนฐานของครูและบุคลากรท้ังโรงเรียน  
  1.1)  ประจําการ     

ที่ ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 

ตําแหนง
/วิทย
ฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ช้ัน 

จํานวน
ช่ัวโมง
ที่รับ
การ

พัฒนา
/ป 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
1. นางสาววนัสนันท  คําแสน 39 4  คศ.1 ค.บ. 

ศษ.ม. 
ภาษาไทย 
นวัตกรรหลักสูตร 

ภาษากับ
วัฒนธรรม ม.6 

82 

2. นางสาวธนวรรณ เมฆแดง 38 5  คศ.1 ศษ.บ 
ศษ.ม. 

ภาษาไทย 
การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย 
ม.4,5 

74 

3. นางสาวพัชรีย สวางวงษ 36 4  คศ.1 ศษ.บ. 
ศษ.ม. 

ภาษาไทย 
การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย ม.6 50 

4. นายอธิพงศ  โชคเคลาลาภ 31 4  คศ.1 ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.2 50 
5. นางสาวภิญญาพัชญ รักกุศล 37 4  คศ.1 ค.บ. 

ศษ.ม. 
ภาษาไทย 
นวัตกรรม
หลักสูตร 

ภาษาไทย ม.1 58 

6. นางสาวสนธิกาญจน แสงมณี 32 4  คศ.1 ศศ.บ. 
ศษ.ม. 

ภาษาไทย 
บริหารการศึกษา 

ภาษาไทย ม.3 
 

50 

7. นางสาวศิรธันย  สามเชียง 38 4  คศ.1 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.4 42 
8. นางสาววิชณี   เปรมประยูร 32 4  คศ.1 ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.5 58 
9. นางสาวกัญญารัตน   

ภูมิประเสริฐ 
29 3  คศ.1 ศษ.บ. การสอนภาษาไทย ภาษาไทย ม.2 42 

10. นางสาวดาวเรือง เกณฑสาคู 27 3  คศ.1 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.5 98 
11. นายพิชาชาญ สุขประเสริฐ 39 3  คศ.1 พธ.บ. 

ศษ.ม. 
การสอนภาษาไทย 
บริหารการศึกษา 

ภาษาไทย ม.1 60 

12. นายสิทธิศักดิ์  แกวเนตร 30 2  คศ.1 ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.1 42 
13. นางสาวสุวิมล  จันตะสุรินทร 25 1  ครูผูชวย ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.3 74 
14. นางสาวธณัฐฐา  สวางรักษ 28 6  ครูผูชวย ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.3 80 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
1. นายนวพรรษ  ตรีสูน 51 26 คศ.2 วท.ม. คณิตศาสตรศึกษา 1. คณิตศาสตร

ประยุกต  
ชั้น ม.5 
2. เสริมทักษะ
คณิตศาสตร  
ชั้น ม.5 
 

36 
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ที่ ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 

ตําแหนง
/วิทย
ฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ช้ัน 

จํานวน
ช่ัวโมง
ที่รับ
การ

พัฒนา
/ป 

2. นางอุไรวรรณ   สังวรเจต 58 37 คศ.3 ค.บ. คณิตศาสตร 1. คณิตศาสตร
ประยุกต  
ชั้น ม.5 
2. เสริมทักษะ
คณิตศาสตร  
ชั้น ม.5 

12 

3. นางพรรณอุษา  พัฒนาวิวัฒนพร 57 32 คศ.3 ค.ม. การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตรประยุกต 

คณิตศาสตร  
ชั้น ม.1 

12 

4. นางสาววิภา  มณีเนตร 56 33 คศ.3 ค.ม. วิจัยการศึกษา 1. คณิตศาสตร 
ชั้น ม.3 
2. เสริมทักษะ
คณิตศาสตร  
ชั้น ม.2 
3. เสริมทักษะ
คณิตศาสตร  
ชั้น ม.3 

36 

5. วาที ่ร.ต.เจษฏา  จงสืบสุข 58 35 คศ.3 ศษ.บ. การสอน
คณิตศาสตร 

1. เสริมทักษะ
คณิตศาสตร  
ชั้น ม.6 

30 

6. นางสมพร   ทานธรรม 59 38 คศ.3 ค.บ. คณิตศาสตร คณิตศาสตร  
ชั้น ม.1 

20 

7. นางสาวสุกานดา หมูพยัคฆ 48 26 คศ.3 ค.ม. คณิตศาสตร 1. คณิตศาสตร 
ชั้น ม.2 
2. เสริมทักษะ
คณิตศาสตร  
ชั้น ม.2 

24 

8. นางสาวนัทธมน โลหิตหาญ 58 33 คศ.2 ค.บ. คณิตศาสตร 1. คณิตศาสตร 
ชั้น ม.3 
2. เสริมทักษะ
คณิตศาสตร  
ชั้น ม.3 

20 

9. นางปวีณา ศิริภาพ 60 38 คศ.2 ค.บ. คณิตศาสตร 1. คณิตศาสตร
ประยุกต  
ชั้น ม.6 
2. เสริมทักษะ
คณิตศาสตร  
ชั้น ม.6 
 

20 
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ที่ ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 

ตําแหนง
/วิทย
ฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ช้ัน 

จํานวน
ช่ัวโมง
ที่รับ
การ

พัฒนา
/ป 

10. นางรีนา  เพิ่มศิริวาณิชย 58 36 คศ.2 กศ.บ. คณิตศาสตร 1. เสริมทักษะ
คณิตศาสตร  
ชั้น ม.4 
2. คณิตศาสตร 
ชั้น ม.5 

12 

11. นางสาวปาวาริศา  สมาฤกษ        
12. นายไพบูลย  พงษหิรัญเจริญ 45 17 คศ.2 ศษ.บ. คณิตศาสตร 1. คณิตศาสตร 

ชั้น ม.6 
12 

13. นางจีรนันท  ธํารงวิศว 30 6 คศ.2 ศษ.ม. การสอน
คณิตศาสตร 

1. 
Mathematics 
Skills ชั้น ม.2 
2. คณิตศาสตร 
ชั้น ม.5 
3. Genius 
Math ชั้น ม.5 
4. IS ชั้น ม. 5 

24 

14. นางสาวจรรจิรา ฤทธิชัย 37 8 คศ.1 ค.บ. คณิตศาสตร 1. คณิตศาสตร 
ชั้น ม.4 
2. เสริมทักษะ
คณิตศาสตร  
ชั้น ม.4 
3. 
Mathematics 
Skills ชั้น ม.1 

24 

15. นางนิธิวด ี  แพรวัฒนะสุข 32 5 คศ.1 วท.ม. คณิตศาสตร
ประยุกต 

1. คณิตศาสตร 
ชั้น ม.4 
2. เสริมทักษะ
คณิตศาสตร  
ชั้น ม.4 
3. Genius 
Math ชั้น ม.4 

12 

16. นางรุงเพ็ชร  สรองศร ี 45 5 คศ.1 ค.บ. คณิตศาสตร 1. คณิตศาสตร 
ชั้น ม.2 
2. คณิตศาสตร 
ชั้น ม.4 

20 

17. นายศุภวัฒน   คัมภิรานนท 31 5 คศ.1 ค.บ. คณิตศาสตร 1. คณิตศาสตร 
ชั้น ม.2 
2. คณิตศาสตร 

30 
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ที่ ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 

ตําแหนง
/วิทย
ฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ช้ัน 

จํานวน
ช่ัวโมง
ที่รับ
การ

พัฒนา
/ป 

ชั้น ม.4 
18. นางวัลวิภา  เพ็งประสพ 33 6 คศ.2 ศษ.ม. คณิตศาสตรศึกษา 1. คณิตศาสตร 

ชั้น ม.3 
24 

19. นางสาวประจบ   แสงสีบับ 34 3 คศ.1 กศ.ม. คณิตศาสตร 1. คณิตศาสตร 
ชั้น ม.2 
2. คณิตศาสตร 
ชั้น ม.5 

12 

20. นางสาวอรนันท   จันทร
ประภาพ 

29 3 คศ.1 วท.บ. คณิตศาสตร 1. คณิตศาสตร 
ชั้น ม.6 

30 

21. นายโสภณ  จุยจิตร 27 1 ครูผูชวย ค.บ. คณิตศาสตร 1. คณิตศาสตร
อัจฉริยะ  
ชั้น ม.3 
2. เสริมทักษะ
คณิตศาสตร  
ชั้น ม.3 
3.
Mathematics 
Skills ชั้น ม.3 

20 

22. นายณัฐพล  สุดหอม 25 1 ครูผูชวย ค.บ. คณิตศาสตร 1. คณิตศาสตร 
ชั้น ม.1 
2. เสริมทักษะ
คณิตศาสตร  
ชั้น ม.1 

30 

23. นายวรางค สุจริต 23 - ครูผูชวย กศ.บ. คณิตศาสตร - - 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
1. นายธันวา  เดชะศิร ิ 44 22 คศ.3 วท.บ. ฟสิกส ฟสิกส ม.4 36 
2. นางสุรีรัตน  ออนนิภา 59 37 คศ.3 กศ.บ. เคมี เคมี ม.4 30 
3. นางยินดี  ดวงยี่หวา 59 32 คศ.3 วท.บ. ชีววิทยา ชีววิทยา ม.6 30 
4. นางเฉลียว  คํารัตน 59 38 คศ.3 กศ.บ. ฟสิกส ฟสิกส  ม.5 30 
5. นางศุภาวีร  ศรีโท 46 22  คศ.3 วท.บ. วิทยาศาสตรศึกษา วิทยาศาสตร  

ม. 2 
30 

6. นางฐะปะนีย  เอ่ียมศรี 54 33 คศ.2 คบ. วิทยาศาสตรทั่วไป วิทยาศาสตร  
ม.4 

30 

7. วาที่ร.ต.บุญเลิศ   ขําศิริ 59 35 คศ.2 กศ.บ. เคมี เคมี  ม.5 30 
8. นายพิทักษ  ชินสีห 41 8 คศ.1 วท.บ. เคมี วิทยาศาสตร  

ม.1 
30 

9. นางสาวสุภาวดี  ผูกดวง 34 7 คศ.1 คบ. วิทยาศาสตรทั่วไป  วิทยาศาสตร  
ม.3 

30 
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ที่ ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 

ตําแหนง
/วิทย
ฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ช้ัน 

จํานวน
ช่ัวโมง
ที่รับ
การ

พัฒนา
/ป 

10. นางสาววนิดา    หลากจิตร 30 5 คศ.1 วท.บ ฟสิกส ฟสิกส ม.6 30 
11. นางสาวธัญทิพย อริยอัครพงษ 34 5 คศ.1 คบ. ชีววิทยา วิทยาศาสตร  

ม.1 
30 

12. นางนิภาวรรณ  การุญ 33 5 คศ.1 คบ. ฟสิกส วิทยาศาสตร  
ม.5 

30 

13. นายนวพล ผาบุญมา 34 5 คศ.1 คบ. วิทยาศาสตรทั่วไป วิทยาศาสตร  
ม.6 

30 

14. นางสาวเกศกัญญา  สีเลา 36 4 คศ.1 คบ. ชีววิทยา ชีววิทยา ม.4 30 
15. นายนเรศ  ลํ้าเลิศวัฒนา 29 4 คศ.1 ศษ.บ ฟสิกส ดาราศาสตร

และอวกาศ ม.4 
30 

16. นายจตุพล  โฉมยงค 28 4 คศ.1 กศ.บ. วิทยาศาสตร-
ฟสิกส 

ทักษะ
กระบวนการ
วิทย ม.3 

30  

17. นางสาวณัฐมน   ทองคํา 30 3 คศ.1 วท.บ. วิทยาศาสตร
ส่ิงแวดลอม 

วิทยาศาสตร 
ม.2 

30  

18. นางสาวธีราภรณ  ผลกอง 30 5 คศ.1 กศ.บ วิทยาศาสตร-เคมี เคมี ม.4,5 
วิทยาศาสตร  
ม.2 

30 

19. นางสาวปยะมาศ  
เลิศความเพียร 

39 2  คศ.1 กศ.บ. วิทยาศาสตร-เคมี เคมี  ม.6 
IS 

30 

20. นางสาวนันทนภัส  อรุณไพร 23 9 
เดือน 

ครูผูชวย กศ.บ วิทยาศาสตร-เคมี สารและการ
เปล่ียนแปลง
สาร ม.1 
วิทยาศาสตร  
ม.3 
กรด-เบส ม.2 

30 

21. นางสาวเยาวลักษณ  วงศสิงห 29 5 
เดือน 

ครูผูชวย วท.บ ชีววิทยา ชีววิทยา ม.5 
IS ม.2 

30 

22. จาสิบเอกถนอมศักดิ์  
ทองประเทือง 

24 5  
เดือน 

ครูผูชวย ค.บ. ชีววิทยา พืช ม.1 
ความ
หลากหลายของ
ส่ิงมีชีวิต ม.3 
กระบวนการ
วิทย ม.2 

18 

23. นางสาวสุกานดา แกวทองพันธ 23 - ครูผูชวย กศ.บ. การสอน
วิทยาศาสตร 

- - 

24. นางสาวประภาวดี เจริญจิตร 24 - ครูผูชวย ค.บ. ฟสิกส - - 
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ที่ ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 

ตําแหนง
/วิทย
ฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ช้ัน 

จํานวน
ช่ัวโมง
ที่รับ
การ

พัฒนา
/ป 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
1. นางจุฑามาศ  พัฒนชู 50 20 คศ.2 ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.3 

 
24 

2. นางคมคาย  มากบัว  56 33 คศ.3 สค.ม. ส่ิงแวดลอม สังคม ม.5 40 
3. นางพิลาสลักษ  คูหา 60 36 คศ.3 ศษ.บ. ประวัติศาสตร สังคมศึกษา ม.1 12 
4. นางสาวอัญชลี  วิเชียรปญญา 60 39 คศ.3 กศ.บ. สังคมศึกษา ประวัติศาสตร 

ม.3,ม.6 
พุทธศาสนา  
ม.4 

39 

5. นางอรฉาย  บุนนาค 58 37 คศ.2 กศ.ม. ภูมิศาสตร เศรษฐศาสตร  
ม.5 

 

6. นางสาวอัจฉรา  อารีรัตน 58 35 คศ.2 กศ.บ. ประวัติศาสตร ประวัติศาสตร 
ม.2,หนาที่ฯ  
ม.4 

20 

7. นางสาวอุไรวัลย  สมร 37 4 คศ.1 ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

สังคมศึกษา ม.2 
ประวัติศาสตร 
ม.2 

42 

8. นายธเนศ  วิริยะมนตรี 26 3 คศ.1 ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ประวัติศาสตร 
ม.6 

40 

9. นายประพจน  อังคเรืองรัตนา 27 3 คศ.1 ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

สังคมศึกษา ม.3 
ประวัติศาสตร 
ม.3 

40 

10. นายอาณาจักร  แทงทอง 28 3 คศ.1 ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

สังคมศึกษา ม.2 
ประวัติศาสตร 
ม.2 

40 

11. นายอรรถพล  พวงเกาะ 27 2 คศ.1 ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

สังคมศึกษา ม.3 40 

12. นางสาวไพลิน  ชยามาศ 31 1 ครูผูชวย ค.บ. สังคมศึกษา พระพุทธศาสนา 
ม.5 
อาเซียน ม.3 

60 

13. นางสาวกนกลักษณ   
แปงปางใส 

24 1 ครูผูชวย ศศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.1 
ประวัติศาสตร 
ม.1 

60 

14. นางสาวสุนิสา วาริน 23 - ครูผูชวย ค.บ. สังคม - - 
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
1. นางชไมพร  เอมาวัฒน 59 37 คศ.3 ค.บ. นาฏศิลป ม.3 88 
2. นางสาวฉวีวรรณ  เทียนสุน 56 34 คศ.3 ศษ.ม. 

 
วัดประเมินผล
การศึกษา 

ม.4 16 
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ที่ ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 

ตําแหนง
/วิทย
ฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ช้ัน 

จํานวน
ช่ัวโมง
ที่รับ
การ

พัฒนา
/ป 

3. นายกรัณฑ  ปนสุวรรณ 55 30 คศ.3 กศ.บ. ดุริยางคศาสตร ม.1 40 
4. นางสิรินิต ิ ไทยภักดี 51 23 คศ.2 ค.บ. ศิลปศึกษา ม.4 80 
5. นางธิติพร  ธวัชสิน 59 37 คศ.2 ค.บ. 

 
ศิลปศึกษา ม.6 80 

6. นายณัฐพล  ม่ันเรือง 29 2 คศ.1 ค.บ. ศิลปกรรม(ดนตรี
สากล) 

ม.3 96 

7. นางสาวนภวรรณ นาคอุไร 29 3
เดือน 

ครูผูชวย ศป.ม.
นาฏยศิ
ลปไทย 

นาฏศิลปไทย 
 

ม.5 48 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
1. นายพีระชาติ   ศรีมหันต 49 24 ค.ศ.3 ป.ตรี พลศึกษา สุขฯม.5,พละฯ

ม.4 
112 

2. นางยุภาพร  โตสกุล 60 40 ค.ศ.3 ป.ตรี สุขศึกษา สุขศึกษา ม.1 40 
3. นายพรชัย  เกตุฉาย 52 29 ค.ศ.2 ป.โท พลศึกษา พลศึกษา ม.2,1 40 
4. นายพลัฏฐ   ตุมทอง 56 33 ค.ศ.2 ป.ตรี พลศึกษา พลศึกษา ม.3,1 40 
5. นายไตรรัตน  ศรีจิตรแจม 32 4 ค.ศ.1 ป.ตรี พลศึกษา พลศึกษา ม.5,4 40 
6. นางสาวเฉลิมศรี  เกตุจําปา 32 1 ครูผูชวย ป.โท พลศึกษา สุขฯม.6,พละฯ

ม.4 
40 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
1.. นางประทุม   ปานชื่น 57 36 คศ.3 ศษ.ม. พื้นฐานการศึกษา การงานอาชีพฯ 

ม.1 
24 

2. นางพิชญสินี  คําแกว 54 30 คศ.3 ศษ.บ. การจัดการทั่วไป การงานอาชีพฯ 
ม.5 

8 

3. นายสมศักดิ์   พัฒนาวิวัฒนพร 57 33 คศ.3 วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ ม.1 

8 

4. นางดรุณี   ล้ีสกุล 57 28 คศ.3 บธ.บ. บริหารการเงิน การงานอาชีพฯ 
ม.1 

24 

5. นางสาวบุญรักษา  อินทรเสน 56 33 คศ.2 ค.บ. เกษตรศาสตร การงานอาชีพฯ 
ม.2 , ม.4 

24 

6. นางรัตตนพรณ  อนุรักษ 59 36 คศ.2 ศศ.บ. ประวัติศาสตร การงานอาชีพฯ 
ม.6 

24 

7. นายเอกวัช  เพ็ชรเกตุ 39 11 คศ.2 วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ ม.2 

24 

8. นายพงษศักดิ์  บัวหุง 34 9 คศ.2 กศ.ม. เทคโนโลยี
การศึกษา 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ ม.5 

24 

9. นางสาวลดาวัลย  กันธมาลา 36 5 คศ.1 วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ ม.3 
 

24 
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ที่ ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 

ตําแหนง
/วิทย
ฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ช้ัน 

จํานวน
ช่ัวโมง
ที่รับ
การ

พัฒนา
/ป 

10. นายจตุพร  ใจหาญ 33 1 ครูผูชวย วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ ม.6 

24 

11. นางอรุณรัตน คัมภีรพจน 35  ครูผูชวย บธ.บ. ตนทุน การงานอาชีพฯ 
ม.3 

- 

12. นางสาววีนัฐดา แกวโท 23  ครูผูชวย ศษ.บ. คหกรรมศาสตร
ศึกษา 

การงานอาชีพฯ 
ม.6 

- 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
1. 

นางสาวสุพรรษา  ศรประเสริฐ 
35 4 คศ.1 ป.โท การสอน

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ  
ม.6 English 
Variety ม.6  

48 

2. นางสาววราพร  มีหิรัญ 60 38 คศ.3 ป.ตรี ภาษาฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส 
ม.6 

48 

3. นางแววดาว   นกสกุล 60 41 คศ.3 ป.ตรี ภาษาอังกฤษ English 
Variety ม.6 

48 

4. นางศรานตา   กฤษฎาสิมะ 53 28 คศ.2 ป.ตรี ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
ม.3 

40 

5. นางสาวเสาวลักษณ    
สภานนท 

52 27 คศ.2 ป.ตรี ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
ม.4 

42 

6. นางสาวราตรี  เหลาหะเกียรติ 54 30 คศ.2 ป.โท จิตวิทยาการแนะ
แนว 

ภาษาอังกฤษ  
ม.1 

42 

7. นางสาวขนิษฐา  ผลาธัญญะ 52 29 คศ.2 ป.ตรี ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
ม.3, 4 

40 

8. นายชานนท สมคิด 40 10 คศ.2 ป.ตรี ภาษาอังกฤษ Reading & 
Writing ม.2 

24 

9. นางสาววีรสุดา  จันทโชติ 55 22 คศ.2 ป.ตรี ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
ม.2 Reading & 
Writing ม.3 

48 

10. นางสาวประนอม  สิงหโต 56 22 คศ.2 ป.ตรี ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
ม.6 

40 

11. นางสาวจุฑาทิพย  เจนธ
นานันท 

29 5 คศ.1 ป.โท การสอน
ภาษาอังกฤษ 

Speech & 
Writing ม.4 

48 

12. นางสุดารัตน  สแปรตต 30 5 คศ.1 ป.ตรี ภาษาอังกฤษ General 
English ม.6 

48 

13. นางสาวภัทราวรรณ  ปริมิตร 34 4 คศ.1 ป.ตรี ภาษาญ่ีปุน ภาษาญ่ีปุน ม.5, 
6 

24 

14. นายกิตติพัทธ  สุขล้ิม 28 4 คศ.1 ป.ตรี ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
ม.5 
 

48 
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ที่ ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 

ตําแหนง
/วิทย
ฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ช้ัน 

จํานวน
ช่ัวโมง
ที่รับ
การ

พัฒนา
/ป 

15. นางสาวกฤติยา  ปะทังคะติ 35 4 คศ.1 ป.โท นวัตกรรม
หลักสูตร 
และการจัดการ
เรียนรู 

Successful 
Reading  
& Writing ม.5 
Global News 
ม.5 

64 

16. นางสาวธัญธร  เวชวิทยาขลัง 34 4 คศ.1 ป.โท หลักสูตรและ 
การสอน 

ภาษาฝรั่งเศส 
ม.5 Reading& 
Writing ม.1 

48 

17. นายทวิตย  วรรณชัยมงคล 36 4 คศ.1 ป.ตรี ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
ม.3 Reading& 
Writing ม.3 

64 

18. นางสาวนกแกว คลายสอน 29 3 คศ.1 ป.ตรี ภาษาญ่ีปุน ภาษาญ่ีปุน ม.4 48 
19. นางสาวพิมพประภา   

ประทุมวรรณ 
28 3 คศ.1 ป.โท ภาษาศาสตร

ประยุกต (การ
สอนภาษาอังกฤษ) 

English For 
Career ม.5 

48 

20. นางสาวธนิสรา ภูไพบูลย 33 10 คศ.1 ป.ตรี ภาษาจีน ภาษาจีน ม.1, 4 48 
21. นางสาวอรพรรณ  ปญญาไว 25 2 คศ.1 ป.ตรี ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  

ม.5Successful 
Reading 
& Writing ม.5 

64 

22. นางสาวณัฐธยาน   
กุลสิริวงศธร 

27 11 
เดือน 

ครูผูชวย ป.ตรี ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
ม.1 

40 

23. นางสาวอนัญญา  วันทยานันท 24 5 
เดือน 

ครูผูชวย ป.ตรี ภาษาอังกฤษ Speech & 
Writing ม.4 
Reading & 
Writing ม.3 

39 

24. นางสาวนิรชา  สุวรรณมณี 24 5 
เดือน 

ครูผูชวย ป.ตรี ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
ม.5 

36 

25. นางสาวเจนจิรา  แองบัวใหญ 25 5 
เดือน 

ครูผูชวย ป.ตรี ภาษาจีน ภาษาจีน ม.2, 4 36 

26. นางสาวประวิดา จันที 25 4 
เดือน 

ครูผูชวย ป.ตรี ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
ม.4 

17 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
1. นางภควรรณ  รัตนศุภสิน 57 35 คศ.3 คอ.ม. บริหารอาชีวและ

เทคนิคศึกษา 
แนะแนวชั้น 
ม.6 

86 

2. นางสาววิภาภร  อําพันกาญจน 45  20  คศ.3 คบ. จิตวิทยาและการ
แนะแนว 

กิจกรรมแนะ
แนว ชั้น ม.3 
และ ม.5 

93 
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ที่ ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 

ตําแหนง
/วิทย
ฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ช้ัน 

จํานวน
ช่ัวโมง
ที่รับ
การ

พัฒนา
/ป 

3. ส.อ.หญิงปาริชาติ  หมดมณทิล 54  
 

28  
 

คศ.3 กศม. จิตวิทยาการแนะ
แนว 

กิจกรรมแนะ
แนว ชั้น ม.4 
และ ม.5 

59 

4. นางจีระนันท  อักษรชื่น 59 38 คศ.3 คบ. บรรณรักษศาสตร การใชหองสมุด 
ม.1 

10 

                       เฉล่ีย        

 รวมจํานวนครปูระจําการทั้งโรงเรียน  130 คน     
 
 
  1.2)  อัตราจาง 

ที่ ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 
ประสบการณ 
การสอน (ป) 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ช้ัน 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
1. วาที่รอยตรีหญิงศิลาภรณ  อํ่าเอ่ียม 25 3 ป 9 เดือน ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.2 
2. นางสาววรรณฤดี  โพรขวาง 23 - ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
1. นายสุรชัย  ศรีชัยชนะ 36 5 ป วท.บ. วิทยาการ

คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร  
ม.5 

2. นายจิรวิทย  สิริโชคสิทธิชัย 40 8 ป วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร  
ม.3 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
1. นางรัชดาพร  บุญมี 30 4 ป 5 เดือน ศษ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.1 

อาเซียน ม.3 
2. นางสาวลลิตา  แขกรัมย 26 3 ป 9 เดือน ค.บ. สังคมศึกษา หนาที่พลเมือง  

ม.4 อาเซียน ม.3 
3. นางสาวเทียมแข  ผิวบุญเรือง 25 1 ป 2 เดือน ค.บ. สังคมศึกษา อาเซียน ม.3 

พระพุทธศาสนา 
ม.4 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
1. นางสาวรวิภา  บุญภิรมย 25 1 ศษ.บ  นาฏศิลป ม.2 
2. นายชุมพล  เทพสูงเนิน 37 5 ศศบ. ศิลปกรรมออกแบบ

ประยุกตศิลป 
ม.2 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
1. นางสาวสุชินันท  งามสมชนม 27 3 ป.ตร ี สุขศึกษา สุขศึกษา ม.4,2 
2. นางสาวธิดารัตน  บุญเมิง 24 1 ป.ตร ี สุขศึกษา สุขศึกษา ม.3,2 
3. นายศุภชัย  สังปริเมน 29 4 ป.ตร ี พลศึกษา พลศึกษา ม.6,1 
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ที่ ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 
ประสบการณ 
การสอน (ป) 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ช้ัน 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
1. นางสาวจุราวรรณ  ดวงพรม 28 4 วท.บ วิทยาการ

คอมพิวเตอร 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ ม.4 

2. นางสาวบุญญารัตน   ศรีทอง 29 3 ศษ.บ. คอมพิวเตอรศึกษา เทคโนโลยี
สารสนเทศ ม.6 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
1. นางสาวชมโฉม  คารภูมี 26 2 ป.ตรี ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  

ม.1, 2 
2. นายปยะวัฒน  นาเจริญ 24 10 เดือน ป.ตรี ภาษาเกาหลี ภาษาเกาหลี  

ม.5, 6 
3. นางสาวจินตนา  ลิขิตโสตถิวงศ 45 1 ป.โท การสอนภาษาจีน

สําหรับชาวตางชาติ 
ภาษาจีน ม.3, 5 

งานแนะแนว 
1. นางสาวปภาดา  แซมลําเจียก 28 3 ป 5 เดือน คบ. จิตวิทยาการศึกษา

และการแนะแนว 
กิจกรรมแนะแนว 
 ชั้น ม.3 และ ม.5 

2. นางสาวจิราภรณ  เปยพรัด 29 2 ป 10 เดือน วทบ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร 

กิจกรรมแนะแนว 
 ชั้น ม.1 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
1. นายสราวุธ  แสงสัจจา 29 4 ศษ.บ. พลศึกษา แนะแนว ม.5 / 

หนาที่พลเมือง  
ม.5 

งานหองสมุด 
1. นายวราวุธ  ช้ําเกตุ 28 5 บธ.บ. เทคโนโลยี

สารสนเทศธุรกิจ 
คอมพิวเตอร
,หองสมุด 

2. นายสิทธิชัย   จันทะนะ 28 5 ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร หองสมุด 
3. นางสาวสุภัทรา  ทองเกิด 27 5 ศศ.บ. จิตวิทยา แนะแนว 

              เฉล่ีย               
 

            รวมจํานวนครูอัตราจางทัง้โรงเรียน  23  คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

เกียรตคิณุโรงเรียน 
 

พ.ศ. 2534    ไดรับคัดเลือกใหเปนโรงเรียนดีเดนมัธยมศึกษาสวนกลางกรมสามญัศึกษา 
พ.ศ. 2537    พ.ศ. 2538   พ.ศ. 2539   ไดรับรางวัลที่จัดบรรยากาศและสิง่แวดลอมภายในสถานศึกษาดีเดน 
                 สวนกลางของกรมสามญัศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2537 ไดรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ 
พ.ศ. 2537 ไดรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
พ.ศ. 2538 ไดรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
พ.ศ. 2540 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานสิง่แวดลอมสถานศึกษาดีเดนระดับประเทศ 
พ.ศ. 2541 ไดรับโลศูนยพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยดีเดนของเขตกรงุเทพมหานคร 
พ.ศ. 2541 ไดรับคัดเลือกเปนโรงเรียนนํารองการบริหารงานสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา สูมาตรฐานสากล 

ISO 14001 นําการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) เพื่อใหเกิดการยอมรบัใน
มาตรฐานการจัดการศึกษา 

พ.ศ. 2542 โรงเรียนสารวิทยาไดรบัการรบัรองมาตรฐานสากล ISO 14001 จากประเทศองักฤษและประเทศ
สวิสเซอรแลนด 

พ.ศ. 2546 ไดรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน สวนสวยโรงเรียนงาม โครงการแมกไมมิ่งเมืองเขตจตุจักร  
 โครงการตามพระเสาวนีย  ในสมเด็จพระนางเจาฯ  พระบรมราชินีนาถ 
พ.ศ. 2549   หองสมุดไดรบัรางวัล “หองสมุดโรงเรียนมีชีวิตยอดเย่ียม”จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 2   
พ.ศ. 2550 หองสมุดไดรบัรางวัล “หองสมุดยอดเย่ียม” ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ จาก

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พ.ศ. 2550 โรงเรียนไดรบัการประเมินคุณภาพการศึกษาจากสํานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องคการมหาชน) สมศ. รอบสอง 
พ.ศ. 2551 รางวัลชนะเลิศฟุตบอลนักเรียน 7 คน รายการ “แชมปกีฬา 7 สี แชมปเปยน คัพ 2008”  
 จากสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7  
พ.ศ. 2552 รางวัลโลดีเดน ผูมีความสามารถดานคุณธรรม และจริยธรรม จากกระทรวงศึกษาธิการและไดรับ

โลดีเดน เด็กและเยาวชนดีเดน สาขาคุณธรรมและจริยธรรม  วันเยาวชนแหงชาติ  
 จากคณะกรรมการการจัดงานวันเยาวชนแหงชาติ โดย นายโชคชัย  เรี่ยมไทสงค 
พ.ศ. 2552 รางวัลโลดีเดน เด็กและเยาวชนดีเดน สาขาคุณธรรม และจริยธรรม วันเยาวชนแหงชาติ  
 จากคณะกรรมการการจัดงานวันเยาวชนแหงชาติ โดย นายเฉลิมพล  จันทรคลาย  
พ.ศ. 2552 รางวัลเหรียญทองแดง  กีฬายิงธนูในการแขงขันกีฬาซเีกมส ครั้งที่ 24 ณ สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยนายตรัยพัทค มณีสมบัติกลุ 
พ.ศ. 2552 รางวัลชนะเลิศ การแขงขันฟุตบอลนักเรียนรุนอายุไมเกิน 18 ป ตานภัยยาเสพติด  
 สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ดิวิช่ัน 1 ไดรับถวยพระราชทานของ 
 พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
พ.ศ. 2553 โรงเรียนไดรบัคัดเลือกเขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  (World – Class Standard 

School)  
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พ.ศ. 2553   โรงเรียนไดรับคัดเลือกวิธีปฏิบัติงานที่เปนเลิศ (Best Practices) “โครงการหองสมุด 3 ดี”  
            ในการประชุมประสานแผนการตรวจราชการและประสานเครือขายการตรวจราชการเขตตรวจ           

ราชการกรุงเทพมหานคร และการตรวจเย่ียมและติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย 
กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2553   โรงเรียนไดรับโลรางวัลหองสมุดดีเดนประเภทหองสมุดโรงเรียน ขนาดใหญ กรุงเทพมหานคร  
                ประจําปการศึกษา 2553 จากสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ 
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมาร ี
พ.ศ. 2553   โรงเรียนไดรับคัดเลือกใหเปนศูนยสงเสรมิพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุนของ 

  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรงุเทพมหานคร เขต 2   

พ.ศ. 2554 โรงเรียนไดรบัการประเมินคุณภาพการศึกษาจากสํานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมิน 
 คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) สมศ. รอบสาม 
พ.ศ. 2555 กระทรวงศึกษาธิการ มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงวา โรงเรียนสารวิทยาไดรบัคัดเลือกใหเปน

 สถานศึกษาแบบอยางการจัดกจิกรรมการเรียนรูและบรหิารจัดการ ตามหลักปรัชญาของ

 เศรษฐกจิพอเพียง ประจําป 2555 “สถานศึกษาพอเพียง 2555” 

พ.ศ. 2555 นายพันธชัย  อินทรชูรันต และนางสาวอวิภา  ออนพิม ไดรับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ 

 การแขงขันพิธีกรใหความรูสูภัยพิบัติ จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกข้ันพื้นฐานและ 

 บริษัทบางจากปโตเลียม จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2555 โรงเรียนไดรบัรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาฟุตบอล ประเภททีมชายรุนอายุ 18 ป  

 การแขงขันกีฬามหานครเกมส ประจําปการศึกษา 2555 

พ.ศ. 2555 นางสาวธัญชนก  อินตะรัตน ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดพูดสุนทรพจนภาษาจีน  

 ไดรับทุนการศึกษา 1 ปการศึกษาที่ไตหวัน มหาวิทยาลัยรงัสิต โดยการสนับสนุนของ 

 มหาวิทยาลัยหมงิฉวน แหงไตหวัน 

พ.ศ. 2555 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ มอบโลประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงวา โรงเรียนสารวิทยา ใหการสนับสนุน

การจัดกจิกรรม สพม.2 รวมใจ กาวไกลสูอาเซียน (SES Area office 2 Join Hands in 

Proceeding to ASEAN) 

พ.ศ. 2555 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย มอบเกียรติบัตร เพือ่แสดงวา โรงเรียนสารวิทยา ใหการสนับสนุนการ

จัดนิทรรศการ วิชาการ “ฤทธิยะวรรณาลัย สรางสรรคเด็กไทย สูประชาคมอาเซียน” 

พ.ศ. 2555  The Secondary Education Service Area office 2 This is to Certify that Sarawittaya 

school has successfully implemented ASEAN Studies and Learning 

พ.ศ. 2555 สมาคมกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานแหงประเทศไทย มอบโลเกียรติคุณเพื่อแสดงวา โรงเรียน

สารวิทยา ใหการสนับสนุนการจัดประชุมใหญสามัญ ประจําป 2555 

พ.ศ. 2555 สมาคมพอคาไทยในพระบรมราชูปถัมภ มอบโลเกียรติคุณใหแก นายราชวัตรสวางรักษ 

ผูอํานวยการโรงเรียนสารวิทยา ที่ไดสงเสริมการศึกษาแกเยาวชนดานความเสียสละ 
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พ.ศ. 2555 สมาคมผูปกครองและครูแหงประเทศไทย มอบโลเกียรติคุณ เพื่อแสดงวานายราชวัตร สวางรักษ 

ไดรับยกยองเชิดชูเกียรติใหเปนอปุนายกสมาคมผูปกครองและครู / ผูอํานวยการโรงเรียนดีเดน 

ประจําป 2555 

พ.ศ. 2555 สมาคมผูปกครองและครูแหงประเทศไทย มอบโลเกียรติคุณใหแกโรงเรียนสารวิทยา ที่ใหความ

รวมมือและสนับสนุนกิจกรรมของสภาผูปกครองและครูแหงประเทศไทย 

พ.ศ. 2556 โรงเรียนไดรบัเกียรติบัตรใหการสนับสนุนตามโครงการสงเสริมภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม

พัฒนาประชาธิปไตย การเลือกต้ังและการออกเสียงประชามติ กิจกรรมการประกวดสุนทรพจน 

รณรงคการเลือกต้ัง ประจําปพุทธศักราช 2556 ในหัวขอ “เลือกต้ังทองถ่ินพฒันา ทําใหปวง

ประชามีความสุข” จากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

พ.ศ. 2556 โรงเรียนสารวิทยาไดรบัการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จากตนสงักัด 

ผลการติดตามตรวจสอบ มีคุณภาพระดับดีเย่ียม 

พ.ศ. 2556 นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม มอบถวยรางวัลชนะเลิศ การแขงขัน

การประกวดวาดภาพเปดโลกอาเซียน ใหแก โรงเรียนสารวิทยา ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

พ.ศ. 2556 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร ในพระอุปถัมภฯ มอบโลเกยีรติคุณใหแก โรงเรียนสารวิทยา               

ที่ใหการสนับสนุนวิทยาลัยฯ ดีเดน ในงานฉลองครบรอบ50 ป “ราตรสีันติราษฎร ประชากร

คุณภาพ” 

พ.ศ. 2557 สมาคมคนของแผนดิน รวมกบักลุมวิทยาลัยในเครือไทย – เทค มอบเกียรติบัตร เพื่อแสดงวา 

โรงเรียนสารวิทยา สงเสรมิสนับสนุนกิจกรรมเยาวชนที่มีความประพฤติดี เรียนดี และบําเพญ็

ประโยชนตอสังคม 

พ.ศ. 2557 กลุมบริษัท คิง เพาเวอร และ LEICESTER CITY INTERNATIONAL ACADEMY ขอยกยองและ

เชิดชูเกียรติใหแก โรงเรียนสารวิทยา ทีส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนใหมีใจรกัในกีฬาฟุตบอล 

นายสมเกียรติ คุณมี เยาวชนไทยที่ผานการคัดเลือกจากโครงการ FOX HUNT LEICESTER CITY 

ACADEMY ตามลาจิง้จอกสายพันธุสยาม รุนที่ 1 ป 2557 เพื่อเขาไปเรียนรูและฝกฝนทักษะ

ฟุตบอล ณ LEICESTER CITY ACADEMY ประเทศอังกฤษ 

พ.ศ. 2558 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มอบเกียรติบตัร เพื่อแสดงวา โรงเรียนสารวิทยา 

เปนผูสงเสรมิและสนับสนุนโครงการโรงเรียนอุปถัมภ (ครอบครัวอุปถัมภ) 

พ.ศ. 2558 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มอบเกียรติบตัรเพื่อแสดงวา โรงเรียนสารวิทยา 

เปนผูสงเสรมิและสนับสนุนโครงการรินนํ้าใจสูนองชาวใต ณ ศูนยจังหวัดสตูล 

พ.ศ. 2558 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงวา โรงเรียนสารวิทยา

ไดรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จากตนสังกัด ผลการติดตาม

ตรวจสอบ มีคุณภาพระดับดีเย่ียม 
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1.วิสัยทัศน ภารกิจ เปาประสงค 

2. คุณลักษณะอันพึงประสงค ของนักเรียน 

3. รายวิชาตามกลุมสาระการเรียนรู 
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5. การจัดการเรียนรูและการสงเสริมการเรียนรู 

6. การวัดและประเมินผล 

7. การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 

การบริหารจัดการโรงเรียนสารวิทยา 
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วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงค  (ภาคเรียนท่ี 1) 
วิสัยทัศน 

โรงเรียนสารวิทยาเปนโรงเรียนคุณภาพระดับมาตรฐานสากล มีความเปนเลิศทางวิชาการ กาวหนาทาง
เทคโนโลยี มีสิ่งแวดลอมที่ดี ผูเรียนมีคุณธรรม รักความเปนไทย ดํารงชีวิตในสังคมไทยและสังคมโลก 
อยางเปนสุข 
อัตลักษณโรงเรียนสารวิทยา   “รักษสิ่งแวดลอม พรอมคุณธรรม นําความรู คูพหุภาษา กีฬาดีเดน” 
พันธกิจ 

1. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล มีสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ที่สมบูรณ  มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเปนไทย และรับผิดชอบตอ สังคมโลก 

2. พัฒนาสงเสริมครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความสามารถ  
 มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3. พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน สนองตอความแตกตางระหวางบุคคล ใหผูเรียน   

 มีความรู ความสามารถเทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยใชนวัตกรรมที่หลากหลาย สูความเปนเลิศ 
ทางวิชาการอยางย่ังยืน 

4. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีในการถายทอดเน้ือหาความรูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพิ่มโอกาสและความ
เสมอภาคทางการศึกษาสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

5. พัฒนาการจัดกระบวน การเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ เอื้อตอการพัฒนา
ผูเรียนอยางรอบดาน 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาดวยระบบคุณภาพ 
7. พัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูและมีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
8. ประสานความรวมมือระหวางโรงเรียน  ผูปกครอง ชุมชน สังคม และสรางภาคีเครือขาย ตลอดจน

ระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา   
 

เปาประสงค 
1. ผูเรียนเปนผูมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เปนคนเกง คนดี มีความสุข มีความรู ความสามารถ

เทียบเคียงมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ  ตอตนเอง สังคมไทย สังคมโลก 
บนพื้นฐานความ เปนไทย นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ 

2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถจัดการเรียนการสอน
ตามมาตรฐานสากล 

3. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ไดมาตรฐานสนองความตองการของผูเรียน ชุมชน และสังคม 
4. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีที่สงเสริมและสนับสนุนใหครูและนักเรียนใชในการจัดการศึกษาและ 

การเรียนที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ตลอดจนสงเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวิต 

5. มีกระบวนการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู  การวัดผลประเมินผลที่มีคุณภาพ ที่เอื้อตอ
การพัฒนานักเรียนอยางรอบดาน 

6. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการศึกษาดวยระบบคุณภาพทั้งองคกร 
7. สถานศึกษาเปนแหลงเรียนรู และมีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
8. ชุมชน ผูปกครอง และภาคีเครือขายมีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา 
 ที่มีคุณภาพ 
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 จุดเนน 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลุมสาระการเรียนรูเพิ่มข้ึนรอยละ 4 
2. นักเรียนทุกคน มีทักษะการอาน การเขียนเชิงวิเคราะห และสรางสรรค 
3. เพิ่มศักยภาพ พัฒนานักเรียนดานภาษา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี สูความเปนเลิศ

เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค และดําเนินชีวิตตาม  
 เศรษฐกิจพอเพียง 
5. พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรูมุงเนนนักเรียนเปนสําคัญ สนับสนุนการใชสื่อนวัตกรรม  
 และเทคโนโลยี ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
6. ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะในการปฏิบัติหนาที่เพิ่มข้ึน และใชการ

วิจัยสื่อนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
7. การบริหารจัดการศึกษา โดยใชเรียนเปนฐานยึดตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน เพื่อรองรับการประเมินภายนอก 
8. โรงเรียนสรางเครือขายรวมพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเนนการมีสวนรวมกับทุกภาคสวน พัฒนา

สิ่งแวดลอม แหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ิน 
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การกําหนดยุทธศาสตรโรงเรียน เปาประสงค (กลยุทธระดับแผนงาน) และตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 

ยุทธศาสตรโรงเรียน 
เปาประสงค 

(กลยุทธระดับแผนงาน) 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

1. พัฒนาคุณภาพผูเรียน
ตามมาตรฐานสากล เปนผูมี
คุณธรรม จริยธรรม คานิยม
ที่พึงประสงค                      
มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 
และดํารงชีวิต 
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

1.เพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาและ
ศักยภาพเปนพลโลก 
 
 
 
 
 
2.เพื่อใหผูเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม คานิยมอันพึง
ประสงค ดํารงชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.รอยละ 98 ของนักเรียนไดรับการพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 
2.รอยละ 90 ของนักเรียนมีความเปนเลิศทางวิชาการ ส่ือสาร
ไดอยางนอย 2 ภาษา ลํ้าหนาทางความคิด ผลิตงานอยาง
สรางสรรคและรวมกันรับผิดชอบตอสังคม 
3.รอยละ 97 ของนักเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตาม
หลักสูตรมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ เทียบเคียง
มาตรฐานสากล 
4.รอยละ 97 ของนักเรียนผานเกณฑการประเมิน คุณธรรม
จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงคและเขารวมกิจกรรม
พัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5.รอยละ 99 ของนักเรียนเขารวมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปญญาไทย 
6.รอยละ 99 ของนักเรียนเขารวมกิจกรรมสุขภาพการ
สุขภาพจิตที่ดีมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ 
ดนตรี กีฬา 
7. รอยละ 99 ของนักเรียนเขารวมกิจกรรมเสริมสรางพัฒนา
คุณลักษณะตามอัตลักษณโรงเรียน 
 

2. พัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษาใหมีคุณภาพ 

3.เพื่อใหครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีศักยภาพ
สูงขึ้น 
 
 
 
4.เพื่อใหครูไดพัฒนาตนเอง
และพัฒนางาน 
 
 

8.รอยละ 99 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการ
อบรมและพัฒนาตนใหมีศักยภาพและสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
9.รอยละ 98 ของครูมีแผนการจัดการเรียนรู  การสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญที่มีประสิทธิภาพตรงตามมาตรฐาน และ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
10. รอยละ 95 ของครูไดรับการอบรมนําความรูมาใชพัฒนา
งาน พัฒนาตนไดอยางมีประสิทธิภาพและเพื่อเพิ่มวิทยฐานะ 
11.รอยละ 95 ของครูจัดทํางานวิจัยในชั้นเรียน  ส่ือ 
นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและนํามาพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน 
12.รอยละ 95 ของครูไดรับการพัฒนาดานวิชาชีพและทักษะ
ดานภาษาตางประเทศผานเกณฑตามมาตรฐานที่กําหนด 
 

3. พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา กระบวนการ
เรียนรู ที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ เทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

5.เพื่อใหสถานศึกษามี
หลักสูตรที่ตอบสนองกับ
ศักยภาพของผูเรียนและ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 

13.รอยละ 98 โรงเรียนมีหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญอยางมีประสิทธิภาพและมุงสู
มาตรฐานสากล 
14.รอยละ 90 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลุม
สาระการเรียนรูสูงขึ้น 
15.รอยละ 95 ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสงเสริม
ใหผูเรียนสามารถคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจ
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ยุทธศาสตรโรงเรียน 
เปาประสงค 

(กลยุทธระดับแผนงาน) 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

แกปญหาไดอยางสมเหตุสมผล 
16.รอยละ 99 ของนักเรียนไดรับการพัฒนาศักยภาพดาน
ภาษา ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 

4. พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษาใหมีคุณภาพ 

6.เพื่อใหสถานศึกษามีระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
อยางมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
7.เพื่อใหระบบประกัน
คุณภาพภายในที่เขมแข็ง
และยั่งยืน 

17.รอยละ 99 โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาบรรลุตาม
มาตรฐานการศึกษาที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพมีระดับ
คุณภาพอยูในระดับดี 
18.รอยละ 99 โรงเรียนมีแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการที่ใช
ในการบริหารจัดการศึกษาที่มีระดับคุณภาพอยูในระดับดี 
19. รอยละ 99 ของกลุมบริหารมีระบบการบริหารจัดการ
อยางมีคุณภาพบรรลุตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ 
20.รอยละ 99 ของครู นักเรียน ผูปกครอง ชุมชนผูมีสวนรวม
และมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการศึกษาอยางมี
คุณภาพ 
21. รอยละ 99 โรงเรียนมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่เขมแข็ง บรรลุวัตถุประสงคตามมาตรฐานมี
คุณภาพอยูในระดับดี 
 

5. พัฒนาส่ิงแวดลอม แหลง
เรียนรู และภูมิปญญาใน
ทองถิ่น ที่เอ้ือตอการจัดการ
เรียนการสอนอยางมี
คุณภาพ 

8.เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให
มีบรรยากาศ ส่ิงแวดลอม 
แหลงเรียนรูและภูมิปญญา
ทองถิ่นที่เอ้ือตอการจัดการ
เรียนรู 
 

22. รอยละ 99 ของการจัดโครงการ/กิจกรรม   ที่สงเสริมการ
จัดบรรยากาศส่ิงแวดลอม ทรัพยากร แหลงเรียนรู วัสดุ
อุปกรณอยางมีประสิทธิภาพ 
23. รอยละ 95 ของโครงการ/กิจกรรมที่ปลูกจิตสํานึก 
ดานส่ิงแวดลอม บรรยากาศ และสงเสริมการใชแหลงเรียนรู
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
24. รอยละ 99 ของครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน 
มีความพึงพอใจในการจัดทรัพยากร แหลงเรียนรู บรรยากาศ
ส่ิงแวดลอมและการรับบริการ 
 

6. สงเสรมิการมีสวนรวม
ของภาคีเครือขาย 

9.เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม
ในการบริหารจัดการศึกษา
ของทุกภาคสวน 
 
 

25. รอยละ 99 โรงเรียนไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนใน
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและบริหารการจัดการศึกษา 
26. รอยละ 99 ของผูมีสวนรวมทุกภาคสวนมีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรมสงเสริมการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 



37 

 

 

วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค อัตลักษณ และเอกลักษณ ของสถานศึกษา (ภาคเรียนท่ี 2) 
 
 วิสัยทัศน  
 “ โรงเรียนสารวิทยามีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล กาวหนาดานเทคโนโลยี  สิง่แวดลอมดี   
ผูเรียนมีคุณธรรม  มจีิตสาธารณะ ดํารงชีวิตอยางมีความสุข ” 
 อัตลักษณของโรงเรียน “ประพฤติดี  มีความรู รักษสิ่งแวดลอม” 

เอกลักษณ    “ถ่ินสวนสวย โรงเรียนงาม” 
วาระแหงป  “แหลงสรางคนดี  มีวินัย”   
 

 พันธกิจ 
1. . พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล มีสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
    ที่สมบูรณ  มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเปนไทย และรับผิดชอบตอสังคม 
2. สงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อสนองตอความแตกตางระหวางบุคคล ใหผูเรียนมีความรูความสามารถ 
    ตามมาตรฐานสากล สูความเปนเลิศทางวิชาการอยางย่ังยืน 
4. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. จัดกระบวนการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่หลากหลายอยางมีคุณภาพ เอื้อตอ 
    การพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน 
6. พัฒนาบริหารจัดการศึกษาอยางมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล 
7. พัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูและมีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
8. ประสานความรวมมือระหวางโรงเรียน  ผูปกครอง ชุมชน และสรางภาคีเครือขาย เพื่อสนับสนุน 
    การจัดการศึกษา 
 

 เปาประสงค 
1. ผูเรียนเปนผูมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เปนคนเกง คนดี มีความสุข มีความรู ความสามารถตาม 
   มาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ตอตนเองและสังคมบนพื้นฐานความเปนไทย  
   นอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการดํารงชีวิต 
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถจัดการเรียน 
   การสอนตามมาตรฐานสากล 
3. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล ตอบสนองความ 
   ถนัดและความตองการของผูเรียน ชุมชน และสังคม 
4. โรงเรียนพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหครูและนักเรียน               

ใชในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
5. โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู การวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ  
   ที่เอื้อตอการพัฒนานักเรียนอยางรอบดาน 
6. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอยางมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล 
7. โรงเรียนพัฒนาแหลงเรียนรู และสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
8. ชุมชน ผูปกครอง และภาคีเครือขายมีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
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 จุดเนน 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 5 กลุมสาระการเรียนรูหลกั เพิ่มข้ึนรอยละ 1 
2. นักเรียนทุกคนมีทกัษะการอาน การเขียนเชิงวิเคราะห สรางสรรคและใฝรูใฝเรียนแสวงหาความรูดวย

ตนเอง 
3. นักเรียนรอยละ 80 มีความคิดสรางสรรค คิดเปนทําเปน มเีหตุผลและสามารถวางแผนจัดการสู

เปาหมายที่กําหนดไวได 
4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค ยึดมั่นการปกครองในระบบ

ประชาธิปไตย รักความเปนไทย และดําเนินชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
5. นักเรียนไดรับการพัฒนาเพิ่มศักยภาพในดานภาษา คณิตศาสตร เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพือ่พัฒนา

สูความเปนเลิศในระดับประเทศและตางประเทศ 
6. หลักสูตรสถานศึกษาไดรับการพฒันา และจัดกระบวนการเรยีนการสอนที่มุงเนนนักเรียนเปนสําคัญ 

จัดการวัดผลและประเมินผลทีม่ีคุณภาพ 
7. ครูและบุคลาการทางการศึกษาไดรบัการพฒันาใหมีสมรรถนะ ในการปฏิบัติหนาที่ การวิจัย การ

สรางสรรคนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีขวัญกําลังใจในการทํางาน 
8. การบริหารและการจัดการศึกษาอยางเปนระบบตามหลักธรรมาภิบาล มรีะบบการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาที่เขมแข็ง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และสงเสรมิการพฒันา
สิ่งแวดลอมและแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู 

9. สรางภาคีเครือขายเพือ่การมีสวนรวมในการพฒันาการศึกษาใหสอดคลองกบัความตองการของ
โรงเรียนและชุมชนกับทุกภาคสวน 
 
 

 ยุทธศาสตร 
1. พัฒนาคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานสากล เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค 

และดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตามมาตรฐานสากล 
4. พัฒนาระบบการบรหิารการจัดการศึกษาดวยหลักธรรมาภิบาลเนนกระบวนการมสีวนรวม 
5. พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม แหลงเรียนรูและภูมปิญญาทองถ่ิน ทีเ่อือ้ตอการเรียนรูอยางมี

คุณภาพ 
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การมีสวนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     

อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
ตามมาตรา 38 แหงพระราชบญัญัติระเบียบราชการบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

รวมทั้งอํานาจหนาที่การบรหิารงานบุคคลที่จะเกิดข้ึนตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สรุปอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานไดดังน้ี 
 1. กํากับการดําเนินกจิการของสถานศึกษาใหสอดคลองกบักฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และความตองการของชุมชน และทองถ่ิน 
 2. สงเสรมิและสนับสนุนการดําเนินการกจิการดานตางๆ ของสถานศึกษา 
 3. มีอํานาจหนาทีเ่กี่ยวกบัการบรหิารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาตามที่กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการและบคุลกรทางการศึกษากําหนด 
 4. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1. ดานวิชาการ 
 1.1  ใหความเห็น ขอเสนอแนะในการพฒันาหลักสูตรของสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานและความตองการของผูเรียน ชุมชนและทองถ่ิน 
 1.2  ใหขอเสนอแนะ และสงเสริมสนับสนุนในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม กระบวนการเรียนรู  
แหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน ฯลฯ เพือ่การปรบัปรุงและพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอยาง
ตอเน่ือง 
 1.3 รับทราบ และใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดระบบและการดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
2. ดานงบประมาณ  
 2.1  ใหความเห็น ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดต้ังและการใชจายงบประมาณของสถานศึกษา 
 2.2  ใหความเห็น ขอเสนอแนะในการออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกบั 
การบริหารการเงินและการจัดรายไดจากทรัพยสินของสถานศึกษาหรือปฏิบัติหนาทีอ่ื่นเกี่ยวกบัเรื่องน้ีตามที่
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กําหนด 
3. ดานการบริหารบุคคล   
 ปฏิบัติตามที่กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนดใหเปนอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 



40 

 

 

 
4. ดานการบริหารท่ัวไป 
 4.1  ใหความเห็น เสนอแนะ และใหคําปรึกษาในการจัดทํานโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา 
ของสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมทั้งความตองการของชุมชน และทองถ่ิน 
 4.2  รับทราบ ใหความเห็น และขอเสนอแนะในการปรบัปรงุ และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และกิจการของสถานศึกษาใหสอดคลองกบักฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง ตลอดจนนโยบาย และแผน
ของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
ความตองการของชุมชน และทองถ่ิน และรายงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อสถานศึกษาไมปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง ตลอดจน นโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา และความตองการของชุมชน และทองถ่ิน 
 4.3  ใหความเห็น ขอเสนอแนะประสาน สงเสรมิ สนับสนุนเกี่ยวกับการระดมทรพัยากรเพื่อการศึกษา
รวมทั้งปกครองดูแลบํารงุรกัษา ใช และจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษาตามที่กฎหมาย
ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กําหนด 
 4.4  ใหความเห็น ขอเสนอแนะ และใหคําปรึกษาในการออกระเบียบ ขอบังคับประกาศ 
แนวปฏิบัติ ฯลฯ ในการดําเนินงานดานตางๆ ของสถานศึกษา ตามที่กฎหมายระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กําหนด 
 4.5  ใหความเห็น ขอเสนอแนะ และใหคําปรึกษาในการสงเสริมความเขมแข็งในชุมชนและ 
สรางความสัมพันธกบัสถาบันอื่นๆ ในชุมชนทองถ่ิน 
 4.6  ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกบักจิการของสถานศึกษา ตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ  
กําหนด ใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนสารวิทยา ปการศกึษา 2558 

 
ท่ี            ชื่อ – นามสุกล     ตําแหนง 

1 นายวราวุธ  ตีระนันทน ประธานคณะกรรมการ 

2 ศาสตราจารย ดร. สมุาลี  สังขศร ี   กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

3 ผูชวยศาสตราจารย ดร. พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ  กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

4 ผูชวยศาสตราจารยชัชวาลย  กุลโกวิท   กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

5 นายยงยุทธ  เหลี่ยมมุกดา   กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

6 นางรัชนีพร  พุคยาภรณ พุกกะมาน  กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

7 นายสมปอง  หมื่นแจง   กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

8 พันตํารวจโทนรสิงห  อินทรถา   กรรมการผูแทนผูปกครอง 

9 นางอรฉาย  บุนนาค   กรรมการผูแทนคร ู

10 นางสาวเกด รามโกมทุ กรรมการผูแทนองคกรชุมชน 

11 นายอนันตชาติ  บัวสุวรรณ  กรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

12 นายบัญชา  เทียมเพชร  กรรมการผูแทนศิษยเกา 

13 พระอธิการมนัส  สุมโน กรรมการผูแทนพระภิกษุสงฆ 

14 พระมหาจามร  พรหมจาโร  กรรมการผูแทนพระภิกษุสงฆ 

15 นายราชวัตร สวางรักษ   กรรมการและเลขานุการ 
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คณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครู 
โรงเรียนสารวิทยา ปการศกึษา 2558 

 
     ท่ี  ชื่อ-สกุล    ตําแหนง 
  1. นายยงยุทธ      เหลี่ยมมุกดา นายกสมาคม 

  2. นายราชวัตร  สวางรักษ อุปนายกสมาคมคนที่ 1 

  3. นายสมชาติ   จงสุวณิชย อุปนายกสมาคมคนที่ 2 

  4. นายพงศ   วณิชยมณีบุษย อุปนายกสมาคมคนที่ 3 

  5. นายอนุกูล  ทองสุโชติ กรรมการและปฏิคม   

   6. นายเขษมชาติ  อารีมิตร กรรมการและผูชวยปฏิคม 

  7.  พลตํารวจตรีศรายุทธ พูลธัญญะ กรรมการและนายทะเบียน 

  8.  นายดุสิต  ขจรภัย กรรมการและผูชวยนายทะเบียน 

  9.  นางสุทธาวินี  เทพรัตน กรรมการและบรรณารักษและพสัดุ 

 10. นายนิสัย  บุญนํากิจสวัสด์ิ กรรมการและสาราณียกร 

 11. นายยอดย่ิง   เอกะกุล กรรมการและประชาสัมพันธ 

 12. นางกรองกาญจน   โชติสาร กรรมการและผูชวยประชาสมัพันธ 

 13. พลโท ฤกษดี  ชาติอุทิศ กรรมการและฝายหาทุน 

 14. นายประกจิ   เหลาเกียรติโสภณ กรรมการและฝายหาทุน 

 15. นางกรรณิการ  บันลือหาญ กรรมการแลฝายหาทุน 

 16. พลเอกอาชวินทร  เศวตเศรนี กรรมการและฝายการศึกษา 

 17. นางสุรรีัตน   สะสุนทร กรรมการและผูชวยฝายการศึกษา 

 18. นายอนันต  อินทรจักร กรรมการและฝายสันทนาการ 

 19. นายภษร    พระเทพ กรรมการและฝายสวัสดิการ 

 20. หมอมหลวงศิริมา   จันทรเขียว กรรมการและเหรัญญกิ 

 21. นางศุภวีร  ศรโีท กรรมการและผูชวยเหรัญญกิ 

 22. นางสิรินิติ    ไทยภักดี กรรมการและผูชวยเหรัญญกิ  

 23 นายสมชาย  ต้ังประพฤติดี กรรมการและเลขาธิการ  

 24. นางปวีณา   ศิริภาพ กรรมการและผูชวยเลขาธิการ  
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คณะกรรมการเครอืขายผูปกครอง  ปการศกึษา  2558 
 

 ๑. นาวาอากาศเอกดร.พงษสุวรรณ   ศรีสุวรรณ ประธาน 

 ๒. พันเอกสนธิเดช   มุขศรี   รองประธานคนที่ 1 

 ๓. นายเขมรัฐ    วิชัยดิษฐ รองประธานคนที่ 2 

 ๔. นายมานิต    จิรพงศพิศาล ประชาสมัพันธ 

 ๕. นางประนอม     พลานุสนธ์ิ ผูชวยประชาสมัพันธ 

 ๖. นายทวีศักด์ิ    บุญสม  นายทะเบียน 

 ๗. นายเสถียร    ตรีภพ  ปฏิคม 

 ๘. นายมานิตย    คลายคลึง ผูชวยปฏิคม 

 ๙. นายพงษชัย    พรสโุรจน เหรัญญกิ 

 ๑๐. นายปยะ    คําตาย  กรรมการ 

 ๑๑. นางอัญมณี    พิริยวิทย กรรมการ 

 ๑๒. นายเจษฎา    นิคมประสาศน กรรมการ 

 ๑๓. นายณรงคชัย   กําแพงนิล เลขานุการ 
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คณะกรรมการบริหารสมาคมศษิยเกาสารวิทยา 
ปบริหาร 2558 

 

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล     ตําแหนง 

1 พลเอกอรรควุฒิ  โพธิแพทย นายกสมาคม 

2 พันตํารวจโทมนตรี   กองจําปา อุปนายกคนที ่1 

3 นางศิริวรรณ    ทองจันทร อุปนายกคนที ่2 

4 นางวรัญภรณ   เธียรธัญกุล เลขาธิการ 

5 นายพงษวิทย  อยูพงษพิทักษ ผูชวยเลขาธิการ 

6 นาวาอากาศตรีเชาว  เกตุสุวรรณ เหรัญญกิ 

7 พันตํารวจโทหญงิสลุดา  คงสวน ผูชวยเหรญัญกิ 

8 นายปรีชา  สระมาลา ฝายปฏิคม 

9 นายธนา  ถองพิพัฒน ฝายสารสนเทศ 

10 นายบัญชา  เทียมเพชร ฝายประชาสัมพันธ 

11 นางพิมพลักษณ  อนทวม ผูชวยฝายประชาสัมพันธ 

12 นางสุกนิจ  อัจฉริยะศรีพงศ ฝายจัดหารายได 

13 นายสวิง  เสือใหญ กรรมการ 

14 นางวันทิพย  ทิศายุกตะนันท นายทะเบียน 

15 นายสมพงษ  ต้ังวงศวิวัฒนา ผูชวยนายทะเบียน 
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บทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสารวิทยา 

1.  เพื่อทําหนาทีเ่ปนผูแทนนักเรียนในการกระทําใดๆ โดยไมขัดตอกฎหมาย ระเบียบขอบงัคับ    
         ขนบธรรมเนียมศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดีทัง้ภายในและภายนอกของโรงเรียน 

2.  ทําหนาที่บรหิารงานกจิกรรมนักเรียนในความควบคุมดูแลของผูบรหิารสถานศึกษา 
3.  รับฟงขอเสนอแนะของนักเรียนทั่วไป และขอเสนอแนะของโรงเรียน 
4.  เสนอผลการประชุมหรือมติที่ประชุมตอคณะกรรมการทีป่รึกษาเพื่อขออนุมัติตอหัวหนา 
    สถานศึกษา 
5.  จะดําเนินการใดๆ ตองไดรับความเห็นชอบ หรือไดอนุมติัจากหัวหนาสถานศึกษา 
6.  คณะกรรมการนักเรียนทุกคนมีสทิธิเสนอ สนับสนุน หรอืคัดคานญัตติในที่ประชุมดวย 
     ความบริสทุธ์ิใจ 
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คณะกรรมการนักเรียน  โรงเรียนสารวิทยา ปการศึกษา 2558 
ลําดับท่ี ชื่อ - นามสกุล ชั้น ตําแหนง 

1 นายกวิน โลหะ ม.6/14 ประธาน 

2 นางสาวพิรดา มนุญญวงศ ม.6/10 รองประธาน 

3 นางสาวกวินนาถ สุขกุล ม.5/10 รองประธาน 

4 นายพุทธรัตน นาคสําแดงฤทธ์ิ ม.5/9 รองประธาน 

5 นายพลายเพชร ช่ืนใจฉํ่า ม.5/7 ประธานคณะโกษาเหลก็ 

6 นายคณิศร ลักษีมวิภาส ม.5/10 ประธานคณะพิบลูสงคราม 

7 นางสาวพรพิมล เพ็ชรกลู ม.5/8 ประธานคณะพหลพลพยุหเสนา 

8 นายธีรดนย ธิราไชย ม.5/3 ประธานคณะพันทายนรสงิห 

9 นายวรวุฒ ิ เพิ่มเทศ ม.5/11 ประธานคณะรณยุต 

10 นายสุทธา ทิตยานุกุล ม.5/12 ประธานคณะสหีราชเดโช 

11 นายมาฬ เฉลิมศร ี ม.6/14 คณะกรรมการนักเรียน 

12 นางสาวกาณธาดา สวัสดิกลุ ม.6/14 คณะกรรมการนักเรียน 

13 นางสาวสนสบงกช ปาสาเนาว ม.6/5 คณะกรรมการนักเรียน 

14 นางสาวจิตรลดา รอดสม ม.6/4 คณะกรรมการนักเรียน 

15 นายทัตเทพ มณฑา ม.6/8 คณะกรรมการนักเรียน 

16 นายอรรถกร บุตรชุมแสง ม.6/11 คณะกรรมการนักเรียน 

17 นางสาวอภิสรา อินสระ ม.6/12 คณะกรรมการนักเรียน 

18 นายพัสกร ศักด์ิศิวะกุล ม.6/10 คณะกรรมการนักเรียน 

19 นางสาวศลิษา มุขศร ี ม.6/14 คณะกรรมการนักเรียน 

20 นางสาวมณีรัตน เขมะวงศ ม.6/12 คณะกรรมการนักเรียน 

21 นายเจตวุฒ ิ จันโต ม.6/10 อนุกรรมการนักเรียน 

22 นางสาวมาริษา ฉัททันต ม.5/11 อนุกรรมการนักเรียน 

23 นายพิสิฐพงษ บุญธรรม ม.6/2 อนุกรรมการนักเรียน 

24 นายพิชญะ กุลพฤกษ ม.6/3 อนุกรรมการนักเรียน 

25 นางสาวอารียา บัวผัน ม.6/1 อนุกรรมการนักเรียน 

26 นางสาวเพียงหน่ึง นงคนาง ม.6/10 อนุกรรมการนักเรียน 

27 นายปรเมศวร โปรยบํารงุ ม.5/6 อนุกรรมการนักเรียน 

28 นางสาวณิชมน ปริญญาพล ม.6/14 อนุกรรมการนักเรียน 

29 นายโอฬาร ศรีภัทรานุสรณ ม.6/14 อนุกรรมการนักเรียน 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตอนที่ 2 สารสนเทศ 

เกี่ยวกับผูเรยีน 
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คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

วิสัยทัศน 
                         หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปน
มนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู  คุณธรรม  มจีิตสํานึกในความเปนพลเมอืงไทยและเปนพลโลก ยึดมั่น
ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข   มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง 
เจตคติ ที่จาํเปนตอการศึกษาตอ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบน
พื้นฐานความเช่ือวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 
หลักการมี 3 ประการดังน้ี 

           1. เปนหลักสูตรการศึกษาเพือ่ความเปนเอกภาพของชาติ มจีุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู เปน
เปาหมายสําหรบัพฒันาเด็กและเยาวชนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพืน้ฐาน ของความเปนไทย
ควบคูกับความเปนสากล 

2. เปนหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาอยางเสมอภาค และมี
คุณภาพ 

3. เปนหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอํานาจ ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  

ใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถ่ิน 

4. เปนหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระการเรียนรู เวลาและการจัดการเรียนรู 

5. เปนหลักสูตรการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

6. เปนหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  ครอบคลุม   

ทุกกลุมเปาหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู และประสบการณ   

จุดหมาย 

            มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี  มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ ได

กําหนดเปนจุดหมายเพื่อใหเกิดกบัผูเรียน  เมื่อจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน   ดังน้ี 

    1. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตน 

ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

 2. มีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต  

    3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย 

    4. มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ การปกครอง

ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

    5. มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย   การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

มีจิตสาธารณะที่มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข     
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
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  มุงเนนพฒันาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดไว 5 ประการ ดังน้ี 
  1. ความสามารถในการสือ่สาร เปนความสามารถในการรบัและสงสาร มีวัฒนธรรมในการใชภาษา
ถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนขอมลูขาวสารและ
ประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสงัคมรวมทัง้การเจรจาตอรองเพื่อขจัดและลดปญหา
ความขัดแยงตาง ๆ การเลอืกรบัหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตอง ตลอดจน 
การเลือกใชวิธีการสื่อสาร ที่มปีระสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเองและสังคม 
  2. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสงัเคราะห การคิดอยาง
สรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนําไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกบัตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เผชิญได
อยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมลูสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธและ 
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและ 
แกไขปญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดข้ึน ตอตนเอง สงัคมและ
สิ่งแวดลอม 
  4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนํากระบวนการตาง ๆ ไปใชในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเน่ือง การทํางาน และการอยูรวมกันในสังคม
ดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม 
การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจักหลกีเลี่ยงพฤติกรรมไมพึง
ประสงคทีส่งผลกระทบตอตนเองและผูอืน่ 

5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือก และใช เทคโนโลยีดานตาง ๆ และ  
มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน   
การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 

มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยาง   
มีความสุข  ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก   ดังน้ี 

1. รักชาติ  ศาสน กษัตริย 
2. ซื่อสัตยสุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝเรียนรู 
5. อยูอยางพอเพียง 
6. มุงมั่นในการทํางาน 
7. รักความเปนไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 
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มาตรฐานการเรียนรู 
 การพัฒนาผูเรียนใหเกิดความสมดุล ตองคํานึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปญญา  
ไดกําหนดใหผูเรียนเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู ดังน้ี  

1. ภาษาไทย 
2. คณิตศาสตร 
3. วิทยาศาสตร  
4.  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
5.  สุขศึกษาและพลศึกษา 
6.  ศิลปะ 
7.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
8.  ภาษาตางประเทศ 

ในแตละกลุมสาระการเรียนรูไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายสําคัญของการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน มาตรฐานการเรียนรูระบุสิ่งที่ผูเรียนพึงรู ปฏิบัติได มีคุณธรรมจริยธรรม และคานิยม 
ที่พึงประสงคเมื่อจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน นอกจากน้ันมาตรฐานการเรียนรูยังเปนกลไกสําคัญ ในการขับเคลื่อน
พัฒนาการศึกษาทั้งระบบ  

ตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัดระบุสิ่งที่นักเรียนพึงรูและปฏิบัติได รวมทั้งคุณลักษณะของผูเรียนในแตละระดับช้ัน ซึ่งสะทอน
ถึงมาตรฐานการเรียนรู มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเปนรูปธรรม  นําไปใช  ในการกําหนดเน้ือหา จัดทํา
หนวยการเรียนรู จัดการเรียนการสอน และเปนเกณฑสําคัญสําหรับการวัดประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
ผูเรียน   

1. ตัวช้ีวัดช้ันป   เปนเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนแตละช้ันปในระดับการศึกษาภาคบังคับ 
(ประถมศึกษาปที่ 1 – มัธยมศึกษาปที่ 3)             

2. ตัวช้ีวัดชวงช้ัน เปนเปาหมายในการพฒันาผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
(มัธยมศึกษาปที่ 4- 6)  

 หลักสูตรไดมีการกําหนดรหัสกํากับมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด เพื่อความเขาใจและใหสื่อสาร
ตรงกัน ดังน้ี 
  
ว 1.1 ป. 1/2 

ป.1/2        ตัวช้ีวัดช้ันประถมศึกษาปที่ 1  ขอที่ 2 
1.1            สาระที่ 1  มาตรฐานขอที่ 1      
ว                กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

  
ต 2.2 ม.4-6/ 3 

ม.4-6/3      ตัวช้ีวัดช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  ขอที่ 3 
2.3            สาระที่ 2  มาตรฐานขอที่ 2 
ต                 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 

ภาคเรยีนที่ 1-2 ประจําปการศกึษา 2558 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  (O-NET) 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

กลุมสาระการเรียนรู 
จํานวนคน 

ที่สอบ 

คะแนน
เฉล่ียของ
โรงเรียน 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนนเฉล่ีย
ระดับประเทศ 

นักเรียน 
ที่มีคะแนนสูงกวาคะแนนเฉล่ีย

ระดับประเทศ 
จํานวน รอยละ 

ภาษาไทย 530 46.44 9.75 42.64 362 68.30 
คณิตศาสตร 528 41.77 17.47 32.4 340 64.39 
วิทยาศาสตร 527 43.34 14.42 37.63 333 63.19 
สังคมศึกษา 528 52.72 12.78 46.24 363 68.75 
ภาษาอังกฤษ 530 38.19 14.00 30.62 341 64.34 
               เฉล่ีย  529 44.49 13.68 37.91 348 65.79 

 
 
 
 
    

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 

กลุมสาระการเรียนรู 
จํานวนคน

ที่สอบ 
คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 เฉล่ีย
ระดับประเทศ 

 นักเรียน 
ที่มีคะแนนสูงกวาคะแนนเฉล่ีย

ระดับประเทศ 
จํานวน รอยละ 

ภาษาไทย 560 59.21 14.99 49.36 441 78.75 
คณิตศาสตร 564 33.28 16.47 26.59 326 57.80 
วิทยาศาสตร 563 35.93 8.91 33.40 314 55.77 
สังคมศึกษา 566 42.87 8.66 39.70 377 66.61 
ภาษาอังกฤษ 564 33.27 14.79 24.98 382 67.73 
               เฉล่ีย 563 40.91 12.76 34.81 368 65.32 
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รายงานผลการทดสอบระดบัชาติข้ันพืน้ฐาน (O-NET)  
ปการศกึษา 2556-2558 มัธยมศึกษาปที่ 3 

วิชา คะแนน คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย 

  เต็ม ป 2556 ป 2557 ป 2558 

ภาษาไทย 100 50.52 39.95 46.44 

คณิตศาสตร 100 29.01 35.77 41.77 

วิทยาศาสตร 100 42.5 45.45 43.34 

สังคมศึกษา 100 44.37 50.49 52.72 

สุขศึกษาและพลศึกษา 100 63.52 65.49   

ศิลปะ 100 47.14 48.23   

การงานอาชีพ ฯ 100 51.72 49.58   

ภาษาอังกฤษ 100 34.58 30.21 38.19 
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รายงานผลการทดสอบระดบัชาติข้ันพืน้ฐาน (O-NET)  

ปการศกึษา 2556 - 2558 มัธยมศึกษาปที่ 6 

วิชา คะแนน คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย 

  เต็ม ป 2556 ป 2557 ป 2558 

ภาษาไทย 100 59.07 61.29 59.21 

คณิตศาสตร 100 25.55 29.42 33.28 

วิทยาศาสตร 100 33.52 37.61 35.93 

สังคมศึกษา 100 37.7 44.06 42.87 

สุขศึกษาและพลศึกษา 100 68.27 59.85   

ศิลปะ 100 34.29 39.87   

การงานอาชีพ ฯ 100 55.79 57.11   

ภาษาอังกฤษ 100 33.4 33.64 33.27 
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รายงานผลการทดสอบระดับทองถ่ิน (LAS)  

ปการศึกษา 2555 - 2557 มัธยมศึกษาปท่ี 2 

วิชา คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย 

 ป 2555 ป 2556 ป 2557 

ภาษาไทย 15.54 40.3 19.04 

คณิตศาสตร 11.25 36.85 12.04 

วิทยาศาสตร 13.93 32.5 16.75 

สังคมศึกษา 17.03 39.53 15.06 

สุขศึกษาและพลศึกษา 23.56 20.89 24.17 

ศิลปะ 18.47 18.92 20.88 

การงานอาชีพ ฯ 19.91 20.25 19.21 

ภาษาอังกฤษ 15.28 37.85 17.83 
* หมายเหตุ ปการศึกษา 2558 ไมมีการสอบ 
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รายงานผลการทดสอบระดับทองถ่ิน (LAS)  

ปการศึกษา 2555-2557 มัธยมศึกษาปท่ี 5 

วิชา คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย 

  ป 2555 ป 2556 ป 2557 

ภาษาไทย 17.64 18.25 17.25 

คณิตศาสตร 12.96 10.72 10.3 

วิทยาศาสตร 14.49 15.17 17.4 

สังคมศึกษา 15.40 16.88 13.76 

สุขศึกษาและพลศึกษา 25.40 19.49 27.01 

ศิลปะ 17.76 17.54 16.85 

การงานอาชีพ ฯ 19.21 20.26 20.59 

ภาษาอังกฤษ 14.06 17.71 16.86 
* หมายเหตุ ปการศึกษา 2558 ไมมีการสอบ 
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ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  (จําแนกตามภาคเรียน) 
  

ภาคเรียนท่ี 1 

ระดับชั้น 
จํานวน นร. 

ท้ังหมด 
จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน 

มัธยมศึกษาปที ่1 431 406 3 22 - 

มัธยมศึกษาปที ่2 467 426 10 23 8 

มัธยมศึกษาปที ่3 536 419 28 80 9 

มัธยมศึกษาปที ่4 472 371 15 84 2 

มัธยมศึกษาปที ่5 480 335 31 107 7 

มัธยมศึกษาปที ่6 574 439 40 91 4 

รวมจํานวน 2,960 2,396 127 407 30 

เฉลี่ยรอยละ 100 80.95 4.29 13.75 1.01 

ภาคเรียนท่ี 2 

ระดับชั้น 
จํานวน นร. 

ท้ังหมด 
จํานวนรอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน 

มัธยมศึกษาปที ่1 428 406 3 19 - 

มัธยมศึกษาปที ่2 466 426 10 22 8 

มัธยมศึกษาปที ่3 534 419 28 78 9 

มัธยมศึกษาปที ่4 470 371 15 82 2 

มัธยมศึกษาปที ่5 477 335 31 104 7 

มัธยมศึกษาปที ่6 574 439 40 91 4 

รวมจํานวน 2,949 2,396 127 396 30 

เฉลี่ยรอยละ 100 81.25 4.31 13.43 1.02 
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 ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขยีน (จําแนกตามภาคเรียน) 
 

ภาคเรียนท่ี 1 

ระดับชั้น 
จํานวน นร. 

ท้ังหมด 
จํานวนรอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน 

มัธยมศึกษาปที ่1 429 292 103 33 1 

มัธยมศึกษาปที ่2 474 273 135 58 8 

มัธยมศึกษาปที ่3 533 297 166 70 - 

มัธยมศึกษาปที ่4 468 241 169 58 - 

มัธยมศึกษาปที ่5 471 261 122 87 1 

มัธยมศึกษาปที ่6 577 346 153 78 - 

รวมจํานวน 2952 1710 848 384 10 

เฉลี่ยรอยละ 100 57.93 28.73 13.01 0.34 

ภาคเรียนท่ี 2 

ระดับชั้น 
จํานวน นร. 

ท้ังหมด 
จํานวนรอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน 

มัธยมศึกษาปที ่1 428 238 139 51 - 

มัธยมศึกษาปที ่2 474 273 127 64 10 

มัธยมศึกษาปที ่3 539 298 158 77 6 

มัธยมศึกษาปที ่4 468 259 145 63 1 

มัธยมศึกษาปที ่5 472 268 131 72 1 

มัธยมศึกษาปที ่6 574 333 144 97 - 

รวมจํานวน 2955 1669 844 424 18 

เฉลี่ยรอยละ 100 56.48 28.56 14.35 0.61 
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ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 
 ภาคเรียนท่ี 1 

ระดับชั้น 
จํานวนนักเรียน

ท้ังหมด 

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผูเรียน) 

ผาน ไมผาน 

มัธยมศึกษาปที่ 1 431 399 32 

มัธยมศึกษาปที่ 2 467 410 57 

มัธยมศึกษาปที่ 3 536 480 56 

มัธยมศึกษาปที่ 4 472 438 34 

มัธยมศึกษาปที่ 5 480 460 20 

มัธยมศึกษาปที่ 6 574 554 20 

รวม 2,960 2,741 219 

เฉลี่ยรอยละ 100 93.53 7.40 

 
 

ภาคเรียนท่ี 2 

ระดับชั้น 
จํานวนนักเรียน

ท้ังหมด 

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผูเรียน) 

ผาน ไมผาน 

มัธยมศึกษาปที่ 1 428 417 11 

มัธยมศึกษาปที่ 2 466 416 50 

มัธยมศึกษาปที่ 3 534 493 41 

มัธยมศึกษาปที่ 4 470 450 20 

มัธยมศึกษาปที่ 5 477 462 15 

มัธยมศึกษาปที่ 6 574 560 14 

รวม 2,949 2,798 151 

เฉลี่ยรอยละ 100 94.88 5.12 
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 ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน 5 ดาน  

   โรงเรียนสารวิทยา มีการสงเสรมิและพัฒนาสมรรถนะของนักเรียน โดยการจัดการเรียนรูใน 8 
กลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพฒันาผูเรียน รวมทั้งจัดกจิโครงการ กจิกรรมนอกเวลาเรยีน ดังมีคะแนนการ
ประเมินและพฤติกรรมของนักเรียนในแตละสมรรถนะดังน้ี 

 1. ความสามารถในการสื่อสาร  
ผูเรียนมีความสามารถในการรับ-สงสาร มีความสามารถในการถายทอดความรู ความคิด ความเขาใจของ

ตนเอง โดยใชภาษาไดอยางเหมาะสม ใชวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมและมปีระสิทธิภาพ สามารถเจรจาตอรอง
เพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ ได  เลอืกรบัและไมรับขอมลูขาวสารดวยเหตุผลและถูกตอง 

    สรุปผลการประเมิน ผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสารต้ังแตระดับดี (2) ขึ้นไป  
คิดเปนรอยละ 78.43 

 2. ความสามารถในการคิด  
ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห มทีักษะในการคิดนอกกรอบอยางสรางสรรค 

สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสรางองคความรู และตัดสินใจแกปญหาเกี่ยวกบัตนเอง
ไดอยางเหมาะสม 
 สรุปผลการประเมิน ผูเรียนมีความสามารถในการคิด ต้ังแตระดับดี (2) ขึ้นไป  
คิดเปนรอยละ 75.32 

 3. ความสามารถในการแกปญหา  
ผูเรียนสามารถแกปญหาและอปุสรรคตาง ๆ ทีเ่ผชิญได โดยใชเหตุผลในการแกปญหา เขาใจ

ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงในสงัคม  แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกไข
ปญหา สามารถตัดสินใจไดเหมาะสมตามวัย 

สรุปผลการประเมิน ผูเรียนมีความสามารถในการแกปญหา ต้ังแตระดับดี (2) ขึ้นไป                     
คิดเปนรอยละ 78.70 

 4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต  
ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองไดเหมาะสมตามวัย ทํางานกลุมรวมกบัผูอื่นได นําความรูที่ไดไปใช

ประโยชนในชีวิตประจําวัน จัดการปญหาและความขัดแยงไดอยางเหมาะสม หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพงึประสงค
ที่สงผลกระทบตอตนเอง 
   สรุปผลการประเมิน ผูเรียนมีความสามารถในการใชทกัษะชีวิต ต้ังแตระดับดี (2) ข้ึนไป คิดเปนรอยละ 86.57 

 5. ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี  
ผูเรียนเลือกและใชเทคโนโลยีไดเหมาะสมตามวัย มีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี สามารถนํา

เทคโนโลยีไปใชพัฒนาตนเอง  ใชเทคโนโลยีในการแกปญหาอยางสรางสรรค และมีคุณธรรม จริยธรรมในการ
ใชเทคโนโลยี 

สรุปผลการประเมิน ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี ต้ังแตระดับดี (2) ข้ึนไป                                

คิดเปนรอยละ 82.11 
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นักเรียนท่ีทําชื่อเสียงใหแกโรงเรยีน 
  ระดับประเทศ 
ช่ือ – สกุล รางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่จัด 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ด.ญ.กนกวรรณ   พําขุนทด เกียรติบัตรผานเกณฑการแขงขัน 
เพชรยอดมงกุฎ 

วิทยาศาสตรเพชรยอดมงกุฎ 

ด.ญ.กัญญานัฐ  มโนพัฒนะ เกียรติบัตรผานเกณฑการแขงขัน 
เพชรยอดมงกุฎ 

วิทยาศาสตรเพชรยอดมงกุฎ 

ด.ช.ธีรพล       แสงสุริยะ เกียรติบัตรผานเกณฑการแขงขัน 
เพชรยอดมงกุฎ 

วิทยาศาสตรเพชรยอดมงกุฎ 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

นายกรพัฒน นารีจันทร ตัวแทนนักกีฬาฟุตบอล รุนอายไุมเกิน 
19 ป 

รอบคัดเลือกโซนเอเชีย กลุม H 
(AFC U19 CHAMPIONHIP – 
BAHRAIN 2016 QUAUIFIERS) 28 
กันยายน – 6 ตุลาคม 2558 

นายเจษฎา จันทรศรี 
 

ไดรับเหรียญทองแดงในการแขงขัน 
The 2015 Vietnam International 
Jodo Championships “People’s 
Police University Cup” (ประเภท
ทาทุมมาตรฐานชาย) 

ประเทศเวียดนาม 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ด.ช.ภัทรกิจ ทวมดี   
ด.ช.ปุณณภพ สีเหลือง   
ด.ช.ภาสวุฒิ บวรภักดีมงคล 

เหรียญเงิน การแขงขันทํานํ้าพริก 
ผักสด เครื่องเคียง 
 

งานศิลปหัตถกรรม ระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก 
 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

นายนพเมศฐ  นิธิชัยพจน 
นายธีรดนย ธิราไชย 
น.ส.วรัญญา บุญชู 
น.ส.ศศนัน จุลคีรี 
น.ส.สภาวดี พรอมมูล 

ทุนโครงการเยาวชนแลกเปล่ียน
วัฒนธรรมไทย- ญ่ีปุน 

PJYEC 

 
10.1.5 นักเรียนท่ีทําชื่อเสียงใหแกโรงเรียน 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ช่ือ – สกุล รางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่จัด 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ด.ญ.กุลวดี   ขันคํา 
ด.ช.ปุณณวิทย  ราชวัตร 

รองชนะเลิศอันดับ 1  
การแขงขันสะกดคํา 

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 

ด.ญ.ขวัญสุดา  จันทะมาตร รองชนะเลิศอันดับ 2  
การแขงขันอานทํานองเสนาะ 

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ด.ช.สุวิจักขณ  พฤฒิพิบูลธรรม การแขงขันอัจริยะภาพทางวิทยาศาสตร 
ตอนตน 

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 
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ช่ือ – สกุล รางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่จัด 

ด.ญ.พัชรพรรณ  พัฒนาภา การแขงขันอัจริยะภาพทางวิทยาศาสตร 
ตอนตน 

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 

ด.ญ.กนกวรรณ  พําขุดทด การแขงขันอัจริยะภาพทางวิทยาศาสตร 
ตอนตน 

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 

ด.ช.กรวิชญ  สิงหแกว การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร 
ตอนตน 

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 

ด.ช.ชัยภัทร  สาขามุละ การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร 
ตอนตน 

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 

ด.ญ.ญาณิศา พิสิษฐเจริญทัต การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร 
ตอนตน 

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 

น.ส.จิรัชญา  อองสกุล การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร  
ตอนปลาย 

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 

น.ส.มาลินี  เฟองฟลอย การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร  
ตอนปลาย 

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 

น.ส.สาริศา  มาณะสม การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร  
ตอนปลาย 

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ด.ญ.อภิรดี ศรีธรรม 
ด.ญ.ขวัญสุดา จันทะมาตร 

รางวัลชนะเลิศการแขงขันตอบปญหาธรรม
ระดับมัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย 
วัดพระศรีมหาธาตุ 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

น.ส.ชญาภรณ   สะสุนทร เหรียญทอง  (ศิลปสรางสรรค) สพม.เขต 2 

น.ส. อริสรา วรรณพันธุ เหรียญทอง  (วาดภาพลายเสน) สพม.เขต 2 

นายชวิน  ศรีพุทโธ เหรียญเงิน  (วาดภาพระบายสี) สพม.เขต 2 

น.ส.กรกนก  ไพรินทร  เหรียญเงิน  (วาดภาพประเพณีไทย) สพม.เขต 2 

ด.ญ.ปญณพร  แบบประเสริฐ  เหรียญเงิน (เขียนภาพไทยสีเอกรงค) สพม.เขต 2 

ด.ข.นภดล  เพรขอตโล  เหรียญเงิน   (วาดภาพลายเสน) สพม.เขต 2 

นาย กร   ยัพไพศาลกุล เหรียญเงิน  (ประติมากรรม) สพม.เขต 2 

นายธรกฤต  รํามะวุธ เหรียญเงิน  (ประติมากรรม) สพม.เขต 2 

นายนิธิภัค  โคตรบุตีดา เหรียญเงิน  (ประติมากรรม) สพม.เขต 2 

ด.ญ. บุษบา   จารุจินดา เหรียญทองแดง (วาดภาพระบายสี) สพม.เขต 2 

ด.ญ.เอมอร  อนุขจรจิติ เหรียญทองแดง (ภาพประเพณีไทย) สพม.เขต 2 

นายพงศกร  ศิริธรรมพันธ  เหรียญทองแดง (ภาพไทยสีเอกรงค) สพม.เขต 2 

ด.ญ.ลลิตา  แกวมณี เหรียญทองแดง (ศิลปสรางสรรค) สพม.เขต 2 

ด.ญ กฤตายาภรณ   เทศนนท เหรียญทองแดง (ศิลปสรางสรรค) สพม.เขต 2 

ด.ญ.พิมวิชยาพร  มณีวงษ เหรียญทองแดง (ศิลปสรางสรรค) สพม.เขต 2 

ด.ญ. ปฎิญญา  สุแดงนอย เหรียญเงิน (นาฏศิลปสรางสรรค) สพม.เขต 2 

ด.ญ.พรนันภัส  รัตนชํานอง เหรียญเงิน (นาฏศิลปสรางสรรค) สพม.เขต 2 
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ช่ือ – สกุล รางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่จัด 

ด.ญ.พรนัชชา  รัตนชํานอง เหรียญเงิน (นาฏศิลปสรางสรรค) สพม.เขต 2 

ด.ญ.สุนันทา  เสิลธนะแสงทอง เหรียญเงิน  (นาฏศิลปสรางสรรค) สพม.เขต 2 

น.ส. ธัญชนก  อันงาม เหรียญเงิน  (ขับรองเพลงไทยลูกทุง) สพม.เขต 2 

น.ศ.เกศศิรินทร  ชัยศิริชยานนท เหรียญเงิน  (ขับรองเพลงสากล) สพม.เขต 2 

ด.ญ.พีระนัน   คัดทะจันทร เหรียญทอง (ขับรองเพลงสากล) สพม.เขต 2 

น.ส.ศรุตา  เจริญวานิช เหรียญทอง (ขับรองเพลงพระราชนิพนธ) สพม.เขต 2 

ด.ช.อานนท  งอกงาม  เหรียญเงิน  (วงดนตรีลุกทง) สพม.เขต 2 

ด.ญ.ธนารีย   เรื่องฤทธ์ิ เหรียญเงิน  (วงดนตรีลุกทง) สพม.เขต 2 

ด.ญ.จันทรวิมล  มาซิว เหรียญเงิน  (วงดนตรีลุกทง) สพม.เขต 2 

นายรัฐศาสตร  เสาทองหลาง เหรียญเงิน  (วงดนตรีลุกทง) สพม.เขต 2 

ด.ช. ณัฐภัทร  ทิมถาวร  เหรียญเงิน  (วงดนตรีลุกทง) สพม.เขต 2 

น.ส.สลิลทิพยื  อินทรทัต เหรียญเงิน  (วงดนตรีลุกทง) สพม.เขต 2 

ด.ช.กฤตวัฒน  อุนศิลป เหรียญเงิน  (วงดนตรีลุกทง) สพม.เขต 2 

ด.ช.พิริยะ   พันธเรือง เหรียญเงิน  (วงดนตรีลุกทง) สพม.เขต 2 

น.ส.บุษญา  วิเศษพานิช เหรียญเงิน  (วงดนตรีลุกทง) สพม.เขต 2 

นายวชิระ   เจตมงคลรัตน เหรียญเงิน  (วงดนตรีลุกทง) สพม.เขต 2 

นายวุฒินันท  สนสกล เหรียญเงิน  (วงดนตรีลุกทง) สพม.เขต 2 

นายอภิสิทธ   แพงสาย เหรียญเงิน  (วงดนตรีลุกทง) สพม.เขต 2 

น.ส.พิรณัฐ  ยังประเสริฐ เหรียญเงิน  (วงดนตรีลุกทง) สพม.เขต 2 

น.ส. ธัญชนก   แหลงสนาม เหรียญเงิน  (วงดนตรีลุกทง) สพม.เขต 2 

นายธราดล    มาเที่ยง เหรียญเงิน  (วงดนตรีลุกทง) สพม.เขต 2 

นายอนันยช  พวงประเสริฐ   เหรียญเงิน  (วงดนตรีลุกทง) สพม.เขต 2 

น.ส.พิชชาภรณ  จําปรเพรช เหรียญเงิน  (วงดนตรีลุกทง) สพม.เขต 2 

น.ส. วรนิษฐ  เอ๋ียวพานิช เหรียญเงิน  (วงดนตรีลุกทง) สพม.เขต 2 

น.ส.สิริการต  เบ็ญจพันุ เหรียญเงิน  (วงดนตรีลุกทง) สพม.เขต 2 

น.ส.กนกวรรณ  ทาพิกุล เหรียญเงิน  (วงดนตรีลุกทง) สพม.เขต 2 

น.ส.ปยานุช  ปทุมศรีวิโรจน เหรียญเงิน  (วงดนตรีลุกทง) สพม.เขต 2 

น.ส.พิชญานิน  ที่รักษ เหรียญเงิน  (วงดนตรีลุกทง) สพม.เขต 2 

ด.ญ. ปฎิญญา  สุแดงนอย เหรียญเงิน  (วงดนตรีลุกทง) สพม.เขต 2 

ด.ญ.สุนันทา  เสิลธนะแสงทอง เหรียญเงิน  (วงดนตรีลุกทง) สพม.เขต 2 

ด.ญ.พรนัชชา   รัตนชํานอง เหรียญเงิน  (วงดนตรีลุกทง) สพม.เขต 2 
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กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

เด็กหญิงลิลล่ี ลอมประโคน เหรียญทองแดง รุน 12 ป ไมเกิน 34 ก.ก. การแขงขันกีฬายูโด นักเรียน              
ชิงถวยผูบัญชาทหารอากาศ ครั้งที่ 
44 วันที่ 21 กรกฎาคม 2558  
ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ 

เด็กหญิงมุกตาภา ชินโคตร เหรียญทอง รุน 14 ป ไมเกิน 44 ก.ก. 

เด็กหญิงสุรัชดา ราชสัณห เหรียญเงิน รุน 14 ป ไมเกิน 44 ก.ก. 

เด็กหญิงกนิษฐมธุรส อุตระ เหรียญทองแดง รุน 14 ป ไมเกิน 44 ก.ก. 

เด็กหญิงอิศริยา ชวยโมย เหรียญทองแดง รุน 14 ป ไมเกิน 48 ก.ก. 

เด็กหญิงธาริณี ทุลพิพัฒนรัตน เหรียญเงิน  รุน 14 ป ไมเกิน 48 ก.ก. 

เด็กหญิงพัชรสรน ปุญญาภิวัฒน เหรียญทองแดง รุน 14 ป ไมเกิน 48 ก.ก. 

เด็กหญิงวิมลวรรณ จงสมจิตต เหรียญทองแดง รุน 14 ป ไมเกิน 52 ก.ก. 

นางสาวกนกวรรณ พรหมมานนท เหรียญเงิน  รุน ไมเกิน 18 ป 

นางสาวณิชนันทน แสงสาคร เหรียญเงิน  รุน ไมเกิน 18 ป 

นางสาวจิตติมา ศิริการ เหรียญเงิน รุน ไมเกิน 18 ป 

นายรัชพล จันทรศรี เหรียญทองแดง  รุน ไมเกิน 18 ป 

นายเจษฎา จันทรศรี เหรียญทองแดง  รุน ไมเกิน 18 ป 

เด็กหญิงณิชกานต สัมมาฐิตากร เหรียญเงิน รุน 14 ป ไมเกิน 45 ก.ก. การแขงขันยูโด ยุวชน-เยาวชน 
นนทบุรี วันที่ 12-13 กันยายน 2558 เด็กหญิงธาริณี ทุลพิพัฒนรัตน เหรียญเงิน รุน 14 ป ไมเกิน 48 ก.ก. 

เด็กหญิงพัชรสรน ปุญญาภิวัฒน เหรียญทองแดง รุน 14 ป ไมเกิน 48 ก.ก. 

นางสาวณิชนันทน แสงสาคร เหรียญทองแดง รุน 16 ป ไมเกิน 52 ก.ก. 

นายเจษฎา จันทรศรี เหรียญทองแดง การแขงขันยูโด ประเทศเวียดนาม 

นางสาวจิตติมา ศิริการ เหรียญทองแดง คัดภาค การแขงขันยูโด  สมุทรปราการ 
 นายเจษฎา จันทรศรี เหรียญทอง คัดภาค 

เด็กหญิงณิชกานต สัมมาฐิตากร เหรียญทองแดง รุน 16 ป ไมเกิน 45 ก.ก. การแขงขันกีฬายูโด พระจอมเกลา
นครเหนือ วันที่ 14 พฤศจิกายน 
2558 

เด็กหญิงลิลล่ี ลอมประโคน เหรียญทองแดง รุน 16 ป ไมเกิน 52 ก.ก. 

เด็กหญิงพุทธรักษา ไทรศรีคํา เหรียญทองแดง รุน 16 ป ไมเกิน 52 ก.ก. 

นางสาวจิตติมา ศิริการ เหรียญทองแดง รุน 18 ป ไมเกิน 55 ก.ก. 

นายเจษฎา จันทรศรี เหรียญเงิน รุน 18 ป ไมเกิน 55 ก.ก. 

นายเจษฎา จันทรศรี เหรียญทอง รุนเยาวชน การแขงขันกีฬายูโด  
นครศรีธรรมราชเกมส 
25 มกราคม 59 

นักเรียนรุนอายุ 16 ป รางวัลชนะเลิศ บาสเกตบอลชาย รุนอายุ 16 
ป 

วันเด็กแหงชาติ 10 ม.ค. 58 
การกีฬาแหงประเทศไทย 

นายเจษฎา จันทรศรี 
เด็กหญิงณิชกานต สัมมาฐิตากร 
นางสาวจิตติมา ศิริการ 

ตัวแทนนักเรียนประเภทกีฬายูโด 
 

การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
แหงชาติ ครั้งที่ 37 ระหวางวันที่ 23-
31 มกราคม 2559 ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
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กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

นายณัฐชนนท หงสเหม  
นายปพน  แทนประทุม  
นายศิธา สังขศิลา 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  
การแขงขัน การทําตลาดออนไลน ครั้งที่ 2 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

ด.ช.ภัทรกิจ ทวมดี  
ด.ช.ปุณณภพ สีเหลือง  
ด.ช.ภาสวุฒิ บวรภักดีมงคล 

เหรียญทอง  
การแขงขันทํานํ้าพริกผักสด เครื่องเคียง 

งานศิลปหัตถกรรม เขตพื้นที่
การศึกษา 

ด.ญ.พิมพชนก เนตรใย  
ด.ญ.รพีพรรณ เกษสุรินทร 
ด.ญ.สุธัญญา เฟองจันทร 

เหรียญทอง  
การแขงขันการจัดสวนถาดแบบชื้น 

งานศิลปหัตถกรรม เขตพื้นที่
การศึกษา  

ด.ช.พชรพล เครือขุนเณร 
ด.ช.ชยวิช วงศหาริมาตย 

เหรียญทอง 
การแขงขันการสรางการตูนอนิเมชั่น 

งานศิลปหัตถกรรมเขตพื้นที่
การศึกษา 

นายชัชชัย เน่ืองเจริญพร  
นายสิทธิพัฒน สีสาเอ่ียม 

เหรียญทอง การแขงขันตัดตอภาพยนตร งานศิลปหัตถกรรม เขตพื้นที่
การศึกษา 

นายอรรถกร บุตรชุมแสง  
นายมาฬ เฉลิมศรี 

เหรียญทอง การแขงขันการออกแบบส่ิงของ
เครื่องใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

งานศิลปหัตถกรรมเขตพื้นที่
การศึกษา 

นายธนกุล บุตรจันทร  
น.ส.เจนจิรา คําจาง  
น.ส.ธนพร รังสิธาดา 

เหรียญเงิน การแขงขันการจัดสวนแกว  งานศิลปหัตถกรรม เขตพื้นที่
การศึกษา 

นายศักดิ์พล บทมาตร  
นายสุวิจักษณ พฤติพิบูลธรรม 

เหรียญทองแดง  การแขงขันการสราง 
Webpage ประเภท Web Editor 

งานศิลปหัตถกรรม เขตพื้นที่
การศึกษา 

น.ส.ทรงอัปสรจิตรา กุลดวง   
น.ส.ธัญญฐิตา โรจนัชนาภัทร 

เหรียญทองแดง  การแขงขันการเขียน
โปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอร 

งานศิลปหัตถกรรม เขตพื้นที่
การศึกษา 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

น.ส.ชวนา เจริญศรี 
น.ส.ณัฐนิชา ลิมปนสุมาลย 

ชนะเลิศเหรียญทอง การแขงขันตอบคําถาม 
Golden Bell Quiz 

โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย 

น.ส.กาญจนา ไชยสิทธ์ิ 
น.ส.ธัญชนก อันงาม 
น.ส.วศิการ จันทรใหม 
น.ส.พนิดา ศรีสุข 
น.ส.ณัฐชา อาภาศิลป 
น.ส.ภนิตา เสือยันต 

รองชนะเลิศ อันดับ 1 การแขงขันระบํา
วัฒนธรรมภาษาเกาหลี 

โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย 

น.ส.ทอสินี สุนทรโรจนพัฒนา รองชนะเลิศ อันดับ 2เหรียญทองแดง  
การแขงขันสุนทรพจนภาษาเกาหลี 

โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย 

น.ส. คันธวรรณ ก่ิงจันทร 
น.ส. กนกวรรณ ผัสติ๊บ 
น.ส. รดามณี ตระกูลรุง 
น.ส. ทศพล สุภัทรกุล 
น.ส. เปรมยุดา กฤตชนะโชติ 
น.ส. ภนิตา เสือยันต 

รองชนะเลิศ อันดับ 2เหรียญทองแดง  
การแขงขัน Cover Dance 

โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย 

นางสาวอารียา  บัวผัน ชนะเลิศ อันดับ 1 การพูดสุนทรพจน
ภาษาจีน 
 

งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 64 
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นายอิทธิศักดิ์ โตสมภาพ ชนะเลิศ อันดับ 1 การแขงขันอานออกเสียง
ภาษาญ่ีปุน 

โรงเรียนเทพลีลา 

นายกีรติ  กีรติพงษ 
นายสมัชญ  สินพูลอนันต 
นายอิทธิศักดิ์  โตสมภาพ 

รางวัลชมเชยและทุนการศึกษา การแขงขัน
เพชรยอดมงกฎภาษาญ่ีปุน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร 
(ศาลายา) 

ด.ญ.วราลี  กายชัยภูมิ ชนะเลิศ อันดับ 1 การแขงขันรองเพลง
ภาษาจีน 

โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการรัชดา 

นางสาวอารียา  บัวผัน ชนะเลิศ อันดับที่ 1 การพูดสุนทรพจน
ภาษาจีน 

งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 64 

นายอิทธิศักดิ์ โตสมภาพ ชนะเลิศ อันดับที่ 1 
การแขงขันอานออกเสียงภาษาญ่ีปุน 

โรงเรียนเทพลีลา 

นายกีรติ  กีรติพงษ 
นายสมัชญ  สินพูลอนันต 
นายอิทธิศักดิ์  โตสมภาพ 

รางวัลชมเชยและทุนการศึกษา การแขงขัน
เพชรยอดมงกุฎภาษาญ่ีปุน 

มหสาวิทยาลัยเทคโนโลยี
รัตนโกสินทร (ศาลายา) 

ด.ญ.วราลี  กายชัยภูมิ ชนะเลิศ อันดับ 1 การแขงขันรองเพลง
ภาษาจีน 

ร.ร. เตรียมอุดมพัฒนาการรัชดา 

รายงานผลการทดสอบวัดระดับทางภาษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  ปการศึกษา 2558 
1. การทดสอบวัดระดับภาษาเกาหลี  
 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 รวมทั้งสิ้น 24 คน 
  - สอบผาน 3 คน 
 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 รวมทั้งสิ้น 40 คน 
  - สอบผาน 2 คน 
2. การทดสอบวัดระดับภาษาญ่ีปุน 
 นักเรียนเขาสอบทัง้สิ้น   28  คน 
 - N2 สอบผาน  0   คน   
 - N3 สอบผาน  1   คน   
 - N4 สอบผาน  3   คน   
 - N5 สอบผาน  21 คน 
3. การทดสอบวัดระดับภาษาจีน 
 นักเรียนเขาสอบทัง้สิ้น 112 คน 
 - HSK ระดับ1  ผาน 19 คน 
 - HSK ระดับ 2 ผาน 26 คน 
 - HSK ระดับ 3 ผาน 11 คน 
 - HSK ระดับ 4 ผาน 1  คน 
รวมผานทัง้หมด 57 คน 
4. การทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ 
 นักเรียนเขาสอบ TU-SETTทั้งสิ้น 75 คน 
 - ม.1 สอบ 30 คน ผาน 12 คน 
 - ม.2  สอบ 26 คน ผาน 12 คน 
 - ม.3  สอบ 19 คน ผาน 6 คน 
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ตาราง แสดงจํานวนนักเรียนท่ีทําชื่อเสียงใหแกโรงเรียน แยกตามกลุมสาระการเรียนรู 

กลุมสาระการเรียนรู 
จํานวนนักเรียนท่ีทําชื่อเสียงใหแกโรงเรียน 
ระดับประเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดับโรงเรียน 

ภาษาไทย - - 3 
วิทยาศาสตร 3 - 9 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

- 2 - 

สุขศึกษาและพลศึกษา 2 15 - 
ศิลปะ - 48 - 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 22 - 
ภาษาตางประเทศ 5 4 16 
รวม 13 91 28 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

ตอนที่ 3 สารสนเทศ 

การบริหารวิชาการ 
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 หลักสูตรโรงเรียนสารวิทยา โรงเรียนมาตรฐานสากล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 กําหนดกรอบโครงสรางเวลาเรียน ดังน้ี 

กลุมสาระการเรียนรู/ 
กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – 6 
 กลุมสาระการเรียนรู     
     ภาษาไทย 120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
240 

(6 นก.) 
     คณิตศาสตร 120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
240 

(6 นก.) 
     วิทยาศาสตร 120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
240 

(6 นก.) 
    สังคมศึกษา ศาสนา  
    และวัฒนธรรม 
    ประวัติศาสตร 

120 
(3 นก.) 

40 
(1 นก.) 

120 
(3 นก.) 

40 
(1 นก.) 

120 
(3 นก.) 

40 
(1 นก.) 

240 
(6 นก.) 

40 
(1 นก.) 

    สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
(2นก.) 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

120 
(3นก.) 

    ศิลปะ 80 
(2นก.) 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

120 
(3 นก.) 

    การงานอาชีพและ 
     เทคโนโลยี 

80 
(2นก.) 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

120 
(3 นก.) 

    ภาษาตางประเทศ 120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

240 
(6 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) 840 
(22 นก.) 

840 
(22 นก.) 

840 
(22 นก.) 

1,600 
(40 นก.) 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรยีน 120 120 120 360 
รายวิชา / กิจกรรมที่
โรงเรียนสารวิทยาจัด
เพ่ิมเติมตามความพรอมและ
จุดเนน   

หองเรียนปกติ ปละไมนอยกวา 240 ช่ัวโมง 
หองเรียนพเิศษ (จีนเขมขน/ MEP/ GIFTED) 

ปละไมนอยกวา 360 ช่ัวโมง 
ไมนอยกวา 1,560ช่ัวโมง 
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การกําหนดโครงสรางเวลาเรียนพื้นฐาน และเพิ่มเติม โรงเรยีนสารวิทยาไดดําเนินการจัดโครงสราง
เวลาเรียนพื้นฐานใหเปนไปตามทีห่ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดและ
สอดคลองกบัเกณฑการจบหลักสูตร  

สําหรับเวลาเรียนเพิม่เติมจัดเปนรายวิชาเพิ่มเติม หรือกิจกรรมพฒันาผูเรียน โดยพจิารณาให
สอดคลองกบัความพรอม จุดเนนของโรงเรียนสารวิทยาและเกณฑการจบหลักสูตร   

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่กําหนดไวในช้ันช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3 ปละ 120 ช่ัวโมง และช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 4-6 จํานวน 360 ช่ัวโมงน้ัน   เปนเวลาสําหรับปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และ
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน  ในสวนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนโรงเรียนสารวิทยา
ไดจัดสรรเวลาใหผูเรียนไดปฏิบัติกจิกรรม ดังน้ี 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-3)      รวม  3  ป  จํานวน  45  ช่ัวโมง 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)  รวม  3  ป  จํานวน  60  ช่ัวโมง 

การจัดการเรยีนรู 

 การจัดการเรียนรูเปนกระบวนการสําคัญในการนําหลักสูตรสูการปฏิบัติ หลักสูตรโรงเรียนสารวิทยา 
โรงเรียนมาตรฐานสากล ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  เปนหลักสูตรทีม่ี
มาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะสําคัญและคุณลกัษณะอันพึงประสงคของผูเรียน เปนเปาหมายสําหรับพัฒนา
เด็กและเยาวชน 
 ในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณสมบัติตามเปาหมายหลักสูตร  ผูสอนพยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู 
จัดการเรียนรูโดยชวยใหผูเรียนเรียนรูผานสาระที่กําหนดไวในหลักสูตร 8 กลุมสาระการเรียนรู  รวมทัง้ปลูกฝง
เสริมสรางคุณลักษณะอันพงึประสงค พัฒนาทักษะตางๆ อันเปนสมรรถนะสําคัญใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย  

1. หลักการจัดการเรียนรู 

      การจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีความรูความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะสําคัญ 

และคุณลักษณะอันพงึประสงคตามทีก่ําหนดไวในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยยึดหลักวา 

ผูเรียนมคีวามสําคัญที่สุด เช่ือวาทกุคนมีความสามารถเรียนรูและพฒันาตนเองได  ยึดประโยชนทีเ่กิดกบั

ผูเรียน กระบวนการจัดการเรียนรูตองสงเสริมใหผูเรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและพฒันาการทางสมอง เนนใหความสําคัญทั้งความรู และคุณธรรม  

2. กระบวนการเรียนรู 

       การจัดการเรียนรูทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ   ผูเรียนจะตองอาศัยกระบวนการเรียนรูทีห่ลากหลาย  

เปนเครื่องมือทีจ่ะนําพาตนเองไปสูเปาหมายของหลักสูตร  กระบวนการเรียนรูที่จําเปนสําหรับผูเรียน อาทิ 

กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ กระบวนการสรางความรู   กระบวนการคิด กระบวนการทางสงัคม 

กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา กระบวนการเรียนรูจากประสบการณจริง กระบวนการปฏิบัติ  

ลงมอืทําจริง กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรูการเรียนรูของตนเอง

กระบวนการพฒันาลักษณะนิสัย 

     กระบวนการเหลาน้ีเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูทีผู่เรียนควรไดรบัการฝกฝน พัฒนา เพราะ

จะสามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี  บรรลเุปาหมายของหลักสูตร ดังน้ัน ผูสอนจงึจําเปนตองศึกษาทํา
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ความเขาใจในกระบวนการเรียนรูตาง ๆ เพื่อใหสามารถเลือกใชในการจัดกระบวนการเรียนรูไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
3.  การออกแบบการจัดการเรียนรู 

        ผูสอนศึกษาหลักสูตรโรงเรียนสารวิทยาใหเขาใจถึงมาตรฐานการเรียนรู  ตัวช้ีวัด  สมรรถนะ
สําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพงึประสงค  และสาระการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน  แลวจึงพจิารณา
ออกแบบการจัดการเรียนรูโดยเลอืกใชวิธีสอนและเทคนิคการสอน  สื่อ/แหลงเรียนรู การวัดและประเมินผล 
เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด   

4. บทบาทของผูสอนและผูเรียน 
        การจัดการเรียนรูเพือ่ใหผูเรียนมีคุณภาพตามเปาหมายของหลักสูตร ทั้งผูสอนและผูเรยีนควรมี
บทบาท ดังน้ี 

4.1 บทบาทของผูสอน 
      1) ศึกษาวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล แลวนําขอมูลมาใชในการวางแผน 

การจัดการเรียนรู ที่ทาทายความสามารถของผูเรียน 
       2) กําหนดเปาหมายที่ตองการใหเกิดข้ึนกับผูเรียน ดานความรูและทักษะ 

กระบวนการ ที่เปนความคิดรวบยอด หลักการ และความสมัพันธ รวมทั้งคุณลกัษณะอันพึงประสงค  
                    3)  ออกแบบการเรียนรูและจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและ
พัฒนาการทางสมอง เพื่อนําผูเรียนไปสูเปาหมาย  

      4)  จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู  และดูแลชวยเหลือผูเรียนใหเกิดการเรียนรู  
      5) จัดเตรียมและเลือกใชสื่อใหเหมาะสมกับกิจกรรม  นําภูมิปญญาทองถ่ิน   

เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน 
      6) ประเมินความกาวหนาของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับ 

ธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผูเรียน  
      7) วิเคราะหผลการประเมินมาใชในการซอมเสริมและพัฒนาผูเรียน รวมทั้ง 

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 
4.2  บทบาทของผูเรียน 
      1)   กําหนดเปาหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง 

   2)  เสาะแสวงหาความรู เขาถึงแหลงการเรียนรู  วิเคราะห สังเคราะหขอความรู ต้ังคําถาม 
คิดหาคําตอบหรือหาแนวทางแกปญหาดวยวิธีการตาง ๆ    

3)  ลงมือปฏิบัติจริง  สรุปสิ่งที่ไดเรียนรูดวยตนเอง และนําความรูไปประยุกตใช 
ในสถานการณตาง  ๆ   

4)  มีปฏิสัมพันธ ทํางาน ทํากจิกรรมรวมกบักลุมและครู   
5)   ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรูของตนเองอยางตอเน่ือง 

สื่อการเรียนรู 

สื่อการเรียนรูเปนเครื่องมือสงเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู  ใหผูเรียนเขาถึงความรู 
ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรไดอยางมีประสทิธิภาพ สื่อการเรียนรูมี
หลากหลายประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติ  สื่อสิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี และเครือขาย การเรียนรูตางๆ ทีม่ีในทองถ่ิน  
การเลือกใชสือ่ควรเลือกใหมีความเหมาะสมกบัระดับพฒันาการ และลีลาการเรียนรูที่หลากหลายของผูเรียน   
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การจัดหาสือ่การเรียนรู ผูเรียนและผูสอนสามารถจัดทําและพัฒนาข้ึนเอง  หรือปรบัปรุงเลือกใชอยาง
มีคุณภาพจากสื่อตางๆ ที่มอียูรอบตัวเพื่อนํามาใชประกอบในการจัดการเรียนรูที่สามารถสงเสริมและสื่อสารให
ผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยโรงเรียนสารวิทยาควรจัดใหมีอยางพอเพียง เพื่อพัฒนาใหผูเรียน เกิดการเรียนรูอยาง
แทจรงิ โรงเรียนสารวิทยา เขตพื้นที่การศึกษา หนวยงานที่เกี่ยวของและผูมหีนาที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ควรดําเนินการดังน้ี   
 1. จัดใหมีแหลงการเรียนรู ศูนยสื่อการเรียนรู ระบบสารสนเทศการเรียนรู และเครือขายการเรียนรู 
ที่มีประสทิธิภาพทั้งในโรงเรียนสารวิทยาและในชุมชน เพื่อการศึกษาคนควาและการแลกเปลี่ยนประสบการณ
การเรียนรู ระหวางโรงเรียนสารวิทยา  ทองถ่ิน ชุมชน สังคมโลก 
 2. จัดทําและจัดหาสื่อการเรียนรูสําหรับการศึกษาคนควาของผูเรียน เสรมิความรูใหผูสอน รวมทัง้
จัดหาสิ่งทีม่ีอยูในทองถ่ินมาประยุกตใชเปนสื่อการเรียนรู 
 3. เลือกและใชสื่อการเรียนรูที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม  มคีวามหลากหลาย สอดคลองกบัวิธี 
การเรียนรู ธรรมชาติของสาระการเรียนรู และความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน 
 4. ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรูที่เลือกใชอยางเปนระบบ   
 5. ศึกษาคนควา วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนรูของผูเรียน 
 6. จัดใหมีการกํากบั ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเกี่ยวกับสื่อและการใชสือ่การเรียนรู
เปนระยะๆ และสม่ําเสมอ 

ในการจัดทํา การเลือกใช และการประเมินคุณภาพสื่อการเรยีนรูที่ใชในโรงเรียนสารวิทยาไดคํานึงถึง
หลักการสําคัญของสื่อการเรียนรู เชน ความสอดคลองกับหลกัสูตร วัตถุประสงคการเรียนรู การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู การจัดประสบการณใหผูเรียน เน้ือหามคีวามถูกตองและทันสมัย ไมกระทบความมั่นคง
ของชาติ ไมขัดตอศีลธรรม  มีการใชภาษาที่ถูกตอง  รูปแบบการนําเสนอที่เขาใจงาย และนาสนใจ   

การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตองอยูบนหลักการพื้นฐานสองประการคือการประเมิน
เพื่อพฒันาผูเรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน  ในการพฒันาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน ใหประสบผลสําเร็จ
น้ัน  ผูเรียนจะตองไดรบัการพัฒนาและประเมินตามตัวช้ีวัดเพื่อใหบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู สะทอน
สมรรถนะสําคัญ และคุณลกัษณะอันพึงประสงคของผูเรียนซึ่งเปนเปาหมายหลักในการวัดและประเมินผลการ
เรียนรูในทุกระดับไมวาจะเปนระดับช้ันเรียน ระดับโรงเรียนสารวิทยา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู เปนกระบวนการพฒันาคุณภาพผูเรียนโดยใชผลการประเมินเปนขอมลูและ
สารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความกาวหนา และความสําเรจ็ทางการเรียนของผูเรียน ตลอดจนขอมลูทีเ่ปน
ประโยชนตอการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู แบงออกเปน 4 ระดับ ไดแก ระดับช้ันเรียน ระดับโรงเรียน 
สารวิทยา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ  มีรายละเอียด ดังน้ี 

1.  การประเมินระดับชั้นเรียน  เปนการวัดและประเมินผลที่อยูในกระบวนการจัดการเรียนรู ผูสอน
ดําเนินการเปนปกติและสม่ําเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใชเทคนิคการประเมินอยางหลากหลาย เชน 
การซักถาม การสงัเกต การตรวจการบาน การประเมินโครงงาน การประเมินช้ินงาน/ ภาระงาน  แฟมสะสม
งาน การใชแบบทดสอบ  ฯลฯ  โดยผูสอนเปนผูประเมินเองหรือเปดโอกาส ใหผูเรียนประเมินตนเอง เพือ่น
ประเมินเพื่อน ผูปกครองรวมประเมิน ในกรณีที่ไมผานตัวช้ีวัดใหมีการสอนซอมเสริม  
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      การประเมินระดับช้ันเรียนเปนการตรวจสอบวา ผูเรียนมีพัฒนาการความกาวหนาในการเรียนรู  
อันเปนผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรอืไม และมากนอยเพียงใด มีสิ่งที่จะตองไดรบัการพัฒนา
ปรับปรงุและสงเสรมิในดานใด นอกจากน้ียังเปนขอมูลใหผูสอนใชปรับปรงุการเรียนการสอนของตนดวย ทั้งน้ี
โดยสอดคลองกบัมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด 

2.  การประเมินระดับโรงเรียนสารวิทยา  เปนการประเมินที่โรงเรียนสารวิทยาดําเนินการเพือ่ตัดสิน
ผลการเรียนของผูเรียนเปนรายป/รายภาค ผลการประเมินการอาน  คิดวิเคราะหและเขียน  คุณลักษณะอัน
พึงประสงค และกจิกรรมพัฒนาผูเรียน  นอกจากน้ีเพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาร
วิทยา วาสงผลตอการเรียนรูของผูเรียนตามเปาหมายหรือไม ผูเรียนมีจุดพฒันาในดานใด รวมทั้งสามารถนํา
ผลการเรียนของผูเรียนในโรงเรียนสารวิทยาเปรียบเทียบกับเกณฑระดับชาติ ผลการประเมินระดับโรงเรียน
สารวิทยาจะเปนขอมลูและสารสนเทศเพือ่การปรบัปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรอืวิธีการจัดการเรียน
การสอน ตลอดจนเพื่อการจัดทําแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสารวิทยาตามแนวทางการประกัน
คุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจัดการศึกษาตอคณะกรรมการโรงเรียนสารวิทยา สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูปกครองและชุมชน   
 3.  การประเมินระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  เปนการประเมนิคุณภาพผูเรียนในระดับเขตพื้นที่
การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรูตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถดําเนินการโดยประเมิน
คุณภาพผลสมัฤทธ์ิของผูเรียนดวยขอสอบมาตรฐานทีจ่ัดทําและดําเนินการโดยเขตพื้นที่การศึกษา หรือดวย
ความรวมมือกบัหนวยงานตนสังกัด ในการดําเนินการจัดสอบ นอกจากน้ียังไดจากการตรวจสอบทบทวนขอมลู
จากการประเมินระดับโรงเรียนสารวิทยาในเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 4.  การประเมินระดับชาติ เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรูตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  โรงเรียนสารวิทยาตองจัดใหผูเรียนทกุคนที่เรียน ในช้ันประถมศึกษา
ปที่ 3 ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 และช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 เขารับการประเมิน ผลจากการ
ประเมินใชเปนขอมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับตาง ๆ เพื่อนําไปใชในการวางแผนยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษา  ตลอดจนเปนขอมลูสนับสนุน การตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 

 ขอมูลการประเมินในระดับตาง ๆ ขางตน เปนประโยชนตอโรงเรียนสารวิทยาในการตรวจสอบ
ทบทวนพฒันาคุณภาพผูเรียน ถือเปนภาระความรับผิดชอบของโรงเรียนสารวิทยาที่จะตองจัดระบบดูแล
ชวยเหลือ ปรับปรงุแกไข สงเสริมสนับสนุนเพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกตาง
ระหวางบุคคลทีจ่ําแนกตามสภาพปญหาและความตองการ ไดแก กลุมผูเรียนทั่วไป กลุมผูเรียนทีม่ี
ความสามารถพเิศษ กลุมผูเรียนที่มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า กลุมผูเรียนที่มีปญหาดานวินัยและพฤติกรรม  
กลุมผูเรียนทีป่ฏิเสธโรงเรียน กลุมผูเรียนที่มปีญหาทางเศรษฐกิจและสงัคม กลุมพิการทางรางกายและ
สติปญญา เปนตน ขอมลูจากการประเมินจึงเปนหัวใจของโรงเรียนสารวิทยาในการดําเนินการชวยเหลือ
ผูเรียนไดทันทวงที เปดโอกาสใหผูเรียนไดรบัการพัฒนาและประสบความสําเร็จในการเรียน 
 โรงเรียนสารวิทยาในฐานะผูรบัผิดชอบจัดการศึกษา  ไดจัดทําระเบียบวาดวยการวัดและประเมินผล
การเรียนของโรงเรียนสารวิทยา สอดคลองและเปนไปตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติที่เปนขอกําหนดของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน และใหบุคลากรทีเ่กี่ยวของทุกฝายถือปฏิบัติรวมกัน  
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เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียน 

1. การตัดสิน การใหระดับและการรายงานผลการเรียน 
      1.1 การตัดสินผลการเรียน 

     ในการตัดสินผลการเรียนของกลุมสาระการเรียนรู การอาน คิดวิเคราะหและเขียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพฒันาผูเรียนน้ัน ผูสอนตองคํานึงถึงการพัฒนาผูเรียนแตละคนเปน
หลัก และตองเก็บขอมลูของผูเรียนทุกดานอยางสม่ําเสมอและตอเน่ืองในแตละภาคเรียน รวมทั้งสอนซอมเสริม
ผูเรียนใหพัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ    
  ระดับมัธยมศึกษา 

 (1) ตัดสินผลการเรียนเปนรายวิชา ผูเรียนตองมเีวลาเรียนตลอดภาคเรียนไมนอยกวารอยละ  
80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชาน้ัน ๆ 

 (2) ผูเรียนตองไดรับการประเมนิทุกตัวช้ีวัดและผานตามเกณฑทีโ่รงเรียนสารวิทยากําหนด 
 (3) ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
 (4) ผูเรียนตองไดรับการประเมิน และมผีลการประเมินผานตามเกณฑทีโ่รงเรียนสารวิทยา 

กําหนด ในการอาน  คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกจิกรรมพัฒนาผูเรียน  
 การพิจารณาเลื่อนช้ัน ถาผูเรียนมีขอบกพรองเพียงเล็กนอย และโรงเรียนสารวิทยาพจิารณาเห็น
วาสามารถพฒันาและสอนซอมเสริมได โรงเรียนสารวิทยาจะผอนผันใหเลื่อนช้ันได แตหากผูเรียนไมผาน
รายวิชาจํานวนมาก และมีแนวโนมวาจะเปนปญหาตอการเรยีนในระดับช้ันที่สงูข้ึน โรงเรียนสารวิทยาแตงต้ัง
คณะกรรมการพจิารณาใหเรียนซ้ําช้ัน ทั้งน้ีไดคํานึงถึงวุฒิภาวะและความรูความสามารถของผูเรียนเปนสําคัญ 

1.2  การใหระดับผลการเรียน 

 ในการตัดสนิเพื่อใหระดับผลการเรียนรายวิชา ใชตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเปน 8 ระดับ 
การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงคน้ัน ใหระดับผลการประเมินเปน  
ดีเย่ียม  ดี  และผาน 

 การประเมินกจิกรรมพฒันาผูเรียน จะตองพิจารณาทั้งเวลาการเขารวมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงานของผูเรียน ตามเกณฑทีโ่รงเรียนสารวิทยากําหนด และใหผลการเขารวมกจิกรรมเปนผาน 
และไมผาน 

1.3  การรายงานผลการเรียน 
 การรายงานผลการเรียนเปนการสือ่สารใหผูปกครองและผูเรียนทราบความกาวหนาในการเรียนรู

ของผูเรียน ซึ่งโรงเรียนสารวิทยาตองสรปุผลการประเมินและจัดทําเอกสารรายงานใหผูปกครองทราบเปน
ระยะ หรืออยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเปนระดับคุณภาพการปฏิบัติของผูเรียนที่สะทอน
มาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู 
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         2.  เกณฑการจบการศึกษา 

         (1)  ผูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน 66 หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่โรงเรียนสารวิทยา
กําหนด  
         (2)  ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  77  หนวยกิต  โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน 
66 หนวยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติมไมนอยกวา 11 หนวยกิต 
         (3)  ผู เรียนมีผลการประเมิน การอาน  คิดวิเคราะหและเขียน ในระดับผาน เกณฑ 
การประเมินตามที่โรงเรียนสารวิทยากําหนด 
         (4)  ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  ในระดับผานเกณฑการประเมินตามที่
โรงเรียนสารวิทยากําหนด 
         (5)  ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมินตามที่
โรงเรียนสารวิทยากําหนด 

 2.3 เกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
          (1)  ผูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน  40  หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่โรงเรียนสารวิทยา
กําหนด  
          (2)  ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  77  หนวยกิต  โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน 
40 หนวยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติม ไมนอยวา 37 หนวยกิต 
          (3)  ผูเรียนมผีลการประเมิน การอาน คิดวิเคราะหและเขียน  ในระดับผานเกณฑการประเมิน
ตามทีโ่รงเรียนสารวิทยากําหนด 
          (4)  ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  ในระดับผานเกณฑการประเมินตามที่
โรงเรียนสารวิทยากําหนด 
          (5)  ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมินตามที่
โรงเรียนสารวิทยากําหนด 
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กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมตามความถนัด   
ความสนใจ เพื่อพัฒนาทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ  และสังคม  มีเจตคติที่ดี  ปลูกผังคุณธรรม 
และคานิยมที่พึ่งประสงค สงเสริมใหผูเรียนรูจัก และเขาใจตนเอง สรางจิตสํานึกในธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
ปรับตัวและปฏิบัติตนใหเปนประโยชนตอสังคม  ประเทศชาติ และดํารงชีวิตอยางมีความสุข 
  
 แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
1. จัดกิจกรรมสงเสริมวิชาการเพื่อสอดคลองกับกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู 
2. จัดกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัดตามธรรมชาติและความสามารถของผูเรียน เชน  
   กิจกรรมชุมนุมตางๆ 
3. จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงและสรางจิตสํานึกในการทําประโยชนตอสวนรวม เชน         
    กิจกรรมลูกเสือ—เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร 
4. จัดกิจกรรมดานการบริการตางๆ  ฝกทํางานที่เปนประโยชนตอตนเองและสวนรวม  เชน          
    กิจกรรมชุมนุมลูกเสือ— เนตรนารี กองรอยพิเศษ 
 
ตารางแสดงโครงสรางกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโรงเรียนสารวิทยา ป 2558 
 

ลําดับ กิจกรรม 
ระดับชั้น/จํานวนชั่วโมง : สัปดาห 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

1 ลูกเสือ - เนตรนารี 1 1 1 - - - 
2 สงเสริมวิชาการ - - - 2 2 2 
3 แนะแนว 1 1 1 1 1 1 
4 สงเสริมจริยธรรม 1 1 1 1 1 1 
รวม 3 3 3 4 4 4 
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ที่ รายช่ือชุมนุม ครูผูรับผิดชอบ หองเรียน จํานวน 

1 เลาสูกันฟง ส.อ.หญิงปาริชาติ  หมดมณทิล หองแนะแนว 29 
2 ชุมนุมหองสมุด นางจีระนันท    อักษรชื่น     หองสมุด 25 
3 Dream of me นางสาวปภาดา  แซมลําเจียก 925 37 
4 แบดมินตัน นายพีระชาติ   ศรีมหันต        ศูนยกีฬา 25 
5 ฟุตบอล นายพรชัย    เกตุฉาย      สนามฟุตบอล 25 
6 เทควันโด นางยุภาพร   โตสกุล        โดม 30 
7 บาสเกตบอล นายไตรรัตน    ศรีจิตรแจม โดม 25 
8 เทควันโด  นางสาวสุชินันท   งามสมชนม โดม 25 
9 การละเลนพื้นบาน นางสาววนัสนันท    คําแสน  426 14 
10 การละเลนพื้นบาน นางสาวภิญญาพัชญ  รักกุศล      426 15 
11 ปริศนาพาเพลิน นางสาวศิรธันย     สามเชียง 424 15 
12 โตวาที นางสาวธนวรรณ  เมฆแดง 438 15 
13 ไพเราะเสนาะกลอน นายอธิพงศ   โชคเคลาลาภ 448 25 
14 คลินิกภาษาไทย 1  นายสิทธิศักดิ์   แกวเนตร 536 5 
15 คลินิกภาษาไทย 2  นางสาวดาวเรือง เกณฑสาค ู 536 3 
16 ขาวส้ันวันน้ี นางสาววิชณี   เปรมประยูร 427 21 
17 รูรักษภาษาไทย นางสาวกัญญารัตน  ภูมิประเสริฐ 425 25 
18 ภาษากับเสียงเพลง นางสาวศิลาภรณ  อํ่าเอ่ียม 534 24 
19 นิทานพื้นบาน นายพิชาชาญ  สุขประเสริฐ 447 25 
20 การเพิ่มมูลคาสินคา นางพิชญสินี    คําแกว 323 5 
21 คอมพิวเตอรสรางสรรค นายพงษศักดิ์   บัวหุง 116 25 
22 รักษคอมพิวเตอร นายเอกวัช   เพ็ชรเกตุ 125 25 
23 คอมพิวเตอร Recycle นายสมศักดิ์   พัฒนาวิวัฒนพร 122 25 
24 โสตทัศนศึกษา นายไชยวัฒน  นวลเจริญ โสตฯ 25 
25 อย.นอย นางประทุม   ปานชื่น 611 25 
26 ปฏิบัติธรรม นางคมคาย   มากบัว  541 39 
27 ปาไมในเมือง นางพิลาสลักษ   คูหา 523 25 
28 หมากรุกไทย นายอาณาจักร   แทงทอง 531 25 
29 นิทานพาเพลิน นางสาวอุไรวัลย  สมร 532 25 
30 มหัศจรรยโลกกวาง นางสาวอัจฉรา  อารีรัตน 524 25 
31 บุญประดิษฐ นางสาวลลิตา   แขกรัมย 533 25 
32 DIY  นางอรฉาย   บุนนาค 422 25 
33 All about Chinese  นางสาวกันทิมา   พุทธิพลโสธร 922 25 
34 Drama นางสาวอําภาพร  วงษขันธ 528 25 
35 ภาษาญ่ีปุน นางสาวนกแกว คลายสอน 113 26 
36 กิจกรรมยามวาง นางสาวเสาวลักษณ  สภานนท 147 25 
37 Playing English  นางสาวราตรี เหลาหะเกียรติ 529 14 
38 We love English  นางสาวจุฑาทิพย เจนธนานันท 135 26 
39 We love English  นางสาวกฤติยา  ปะทังคะต ิ 135 25 
40 ภาษาฝรั่งเศส นางสาวธัญธร  เวชวิทยาขลัง 114 23 
41 Playing English  นางสาวอรพรรณ ปญญาไว 529 15 
42 English is fun  นางสาวณัฐธยา  กุลสิริวงศธร 527 25 
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ที่ รายช่ือชุมนุม ครูผูรับผิดชอบ หองเรียน จํานวน 
43 ประชาสัมพันธ นายกิตติพัทธ  สุขล้ิม 538 25 
44 กองรอยพิเศษ นายพลอภิรัฒณ   อันถาธารณ กิจกรรมฯ 57 
45 Learning English with youtube นางสาวพิมพประภา  ประทุมวรรณ 136 25 
46 Englishfor singing  นางสาวชมโฉม  คารภูมี 539 30 
47 Manga SRV นายนเรศ   ลํ้าเลิศวัฒนา 215 32 
48 ความจริงที่อิงวิทยาศาสตร นางสุรีรัตน   ออนนิภา 238 25 
49 เด็กดีศรีสาระ นายพิทักษ  ชินสีห กน. 30 
50 ขวดน้ีมีคุณคา นางสาวธัญทิพย  อริยอัครพงษ 231 25 
51 วาดภาพลอเลียน นายอาทิตย  สังขสนิท 213 25 
52 ของเลนนักวิทย นางเฉลียว   คํารัตน 248 3 
53 ของเลนนักวิทย นางนิภาวรรณ    การุญ 248 - 
54 Science project  นางสาวเกศกัญญา  สีเลา 233 14 
55 โลกวิทยาศาสตร นางฐะปะนีย  เอ่ียมศรี 237 25 
56 วิทยาศาสตรนารู วาที่ร.ต.บุญเลิศ    ขําศิริ 234 16 
57 พอเพียง นายธันวา  เดชะศิริ 214 24 
58 โครงงานวิทยาศาสตร นางกุลรณี  อารีมิตร 247 27 
59 โครงงานวิทยาศาสตร นางสาวณัฐมน ทองคํา 224 33 
60 วิทยคิดสนุก นางศุภาวีร   ศรีโท 236 25 
61 Speech math นายณัฐพล   สุดหอม 537 5 
62 ตัวเลขมหัศจรรย  นางพรรณอุษา พัฒนาวิวัฒนพร 432 17 
63 ตัวเลขมหัศจรรย  นางสมพร  ทานธรรม 432 15 
64 คณิตคิดสนุก นางสาวสุกานดา  หมูพยัคฆ 423 15 
65 Math art  นางจีรนันท  ธํารงวิศว หองประชุมอาคาร 9 14 
66 Math art  นางนิธิวดี  แพรวัฒนะสุข หองประชุมอาคาร 9 20 
67 Math art  นางรุงเพ็ชร   สรองศรี หองประชุมอาคาร 9 17 
68 Math art  นายศุภวัฒน  คัมภิรานนท หองประชุมอาคาร 9 25 
69 Math art  นางรีนา    เพิ่มศิริวาณิชย หองประชุมอาคาร 9 - 
70 Math art  นายนวพรรษ   ตรีสูน หองประชุมอาคาร 9 12 
71 บําเพ็ญประโยชน นางสาวจรรจิรา  ฤทธิชัย 433 14 
72 บําเพ็ญประโยชน นางอุไรวรรณ   สังวรเจต 433 15 
73 คณิตพิชิตโจทย นางสาวประจบ  แสงสีบับ 525 1 
74 โยธวาทิต  นายกรัณฑ   ปนสุวรรณ 342 50 
75 ดนตรีไทย นางสาวฉวีวรรณ  เทียนสุน 341 37 
76 ประดิษฐประดอย นางสาวนภวรรณ   นาคอุไร 228 9 
77 นาฏศิลปประยุกต นางสาวรวิภา  บุญภิรมย 229 27 
78 สรางสรรคงานกระดาษ นายชุมพล   เทพสูงเนิน 217 26 
79 ฉลาดสุดๆ นายสุรชัย  ศรีชัยชนะ 212 24 
80 นักเศรษฐศาสตร นายอนุชิต  ศรีเสนา 526 9 
81 เกาหลีนารู  นายปยะวัฒน  นาเจริญ ศูนยเกาหลี 25 
82 ภาษาจีนพาเพลิน นางสาวธนิสรา   ภูไพบูลย 924 24 

83 Englishis fun นายชานนท   สมคิด 535 24 
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รายชื่อชมรม ปการศึกษา 2558 

ลําดับ รายช่ือชมรม สังกัดกลุมสาระ 
จํานวนนักเรียน 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

1 ภาษากับเสียงเพลง ภาษาไทย 7 10 - 9 - - 26 

2 suduku คณิตศาสตร - 10 - 1 1 - 12 

3 หมากรุก-หมากลอม คณิตศาสตร 3 9 - 2 8 - 22 

4 คิดเลขเร็ว คณิตศาสตร 1 2 - 3 6 - 12 

5 ชีววิทยา วิทยาศาสตร - - - 4 8 - 12 

6 วิทยาศาสตรเพื่อความเปนเลิศ วิทยาศาสตร 6 - - - - - 6 

7 เคมี ม.5 วิทยาศาสตร - - - - 3 - 3 

8 English club ภาษาตางประเทศ 5 18 - 3 - - 26 

9 The English singing Club ภาษาตางประเทศ 4 - - 20 - - 24 

10 Japanese club ภาษาตางประเทศ 15 7 - 10 2 - 34 

11 The English Theater Club ภาษาตางประเทศ 1 8 - 17 30 - 56 

12 Korean Club ภาษาตางประเทศ 18 7 - 14 12 - 51 

13 The English Camp Club ภาษาตางประเทศ - - - - 7 - 7 

14 ฝรั่งเศส ภาษาตางประเทศ 2 32 - - - - 34 

15 กองรอยพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 1 18 - 1 - - 20 

16 เพื่อนแทดูแลกัน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 29 9 - - - - 38 

17 นักอานอะโนเนะ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 5 11 - 23 13 - 52 

18 เศษวัสดุทรงคุณคา ศิลปะ 11 5 - - 4 - 20 

19 Cover dance ศิลปะ 4 - - 17 - - 21 

20 ระบํารําเตนไทย-สากล ศิลปะ 9 1 - 1 2 - 13 

21 โยธวาทิต ศิลปะ 2 - - 5 3 - 10 

22 ดนตรีสากล ศิลปะ 3 23 - 10 13 - 49 

23 ฟุตซอล สุขศึกษาและพลศึกษา       
24 แอโรบิกแดนซ สุขศึกษาและพลศึกษา       
25 บาสเกตบอล สุขศึกษาและพลศึกษา       
26 ฟุตบอล สุขศึกษาและพลศึกษา       
27 มวยไทย สุขศึกษาและพลศึกษา       
28 เทควันโด สุขศึกษาและพลศึกษา       
29 แบตมินตัน สุขศึกษาและพลศึกษา       

30 ยูโด สุขศึกษาและพลศึกษา               

31 วอลเลยบอล สุขศึกษาและพลศึกษา               
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ลําดับ รายช่ือชมรม สังกัดกลุมสาระ 
จํานวนนักเรียน 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

32 คอมดีไซน+กราฟฟกดีไซน การงานฯ 30 4 - 7 12 - 53 

32 ขนมไทย การงานฯ 88 44 - 64 53 - 249 

33 หุนยนต การงานฯ 13 13 - 1 9 - 36 

34 การดเกม การงานฯ 9 27 - 24 4 - 64 

35 นํ้าพริก 4 ภาค การงานฯ - 18 - 22 2 - 42 

36 เพาะเห็ด การงานฯ 1 6 - 1 8 - 16 

37 หนังส้ัน การงานฯ       
38 หมากรุกไทย สังคมศึกษา 1 19 - 3 4 - 27 

39 นิทานพาเพลิน สังคมศึกษา 29 9 - - 13 - 23 

40 บุญประดิษฐ สังคมศึกษา - - - - 36 - 36 

41 Movie mania สังคมศึกษา - 1 - 3 27 - 31 

42 มหัศจรรยโลกกวาง สังคมศึกษา 1 - - 1 25 - 27 

43 ประวัติศาสตรนารู สังคมศึกษา - 4 - - 8 - 12 
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ความสําคัญ 
 ผลจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 มาตรา 24 (5) กลาววา“สงเสริม
สนับสนุนใหครูผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อการเรียนการสอนและอํานวยความสะดวกให
เกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรูไปพรอมกัน
จากสื่อการเรียนการสอน และแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ” และมาตรา 30 กลาววา “ใหสถานศึกษาพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน ที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งการสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่
เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา”  
ความหมาย 
 การวิจัย (Research) หมายถึง กระบวนการคนควาหาขอมูล หาคําตอบ การแกปญหา โดยวิธีการ              
ที่เปนระบบ หรือวิธีการทางวิทยาศาสตร หรือวิธีการที่เช่ือถือได 
 การวิจัยในชั้นเรียน คือ กิจกรรมที่เกิดข้ึนระหวางครูและนักเรียน และบทบาทครู คือ การจัด
ประสบการณ การเรียนรูตามหลักสูตรใหกับนักเรียนทั้งช้ัน การสอนในช้ันเรียนไมใชการบอกหนังสือ หรือการ
บอกให จดหนังสืออยางเดียว การสอนในช้ันเรียนครูจะตองจัดประสบการณการเรียนรูใหกับนักเรียนทั้งช้ันซึ่ง
มีความสามารถพื้นฐานแตกตางกันออกไป ทําใหบางครั้งเกิดปญหากับผูสอนที่ตองจัดกิจกรรมหลากหลาย
สนองตอบตอผูเรียนแตละคน การสอนควบคูกับการสังเกต เก็บรวบรวมขอมูลนักเรียนในช้ันมาวิเคราะห 
ศึกษาสภาพ จึงเปนสิ่งจําเปนตองดําเนินการตลอดเวลา การวิจัยในช้ันเรียนจะเกิดข้ึนหลังจากครูสรุปไดวา
ปญหาคืออะไร เกิดที่ไหนและ   มีแนวทางจะแกปญหาน้ันไดอยางไร กลาวคือ ครูคิดหาวิธีการแกปญหาแลวได
นําไปทดลองใชจนไดผลแลวพัฒนาเปนนวัตกรรม สามารถนําไปเผยแพรไดตอไป การวิจัย ในช้ันเรียนควรมี
ลักษณะ คือ 
เปนการวิจัยจากปญหาที่เกิดข้ึนในช้ันเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
ทําการวิจัยเพื่อนําผลวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอน 
ทําการวิจัยควบคูกับการเรียนการสอน คือ สอนไปวิจัยไป แลวนําผลการวิจัยไปใชแกปญหาในช้ันเรียน และทํา
การเผยแพรใหเกิดประโยชนตอผูอื่น 
การวิจัยปฏิบัติการในชัน้เรียนแบบงายคืออะไร  เหมาะกับครูอยางไร  
 “การวิจัยแบบงาย” คือ การศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนอยางมีระบบ เช่ือถือได สอดคลองกับ          
การปฏิบัติงานตามปกติของครู และเขียนรายงานสั้น ๆ มีความสมบูรณในตัวเอง 
 “การวิจัยแบบงาย” เปนแนวทางหน่ึงของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน (Classroom Action 
Research: CAR) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนของครู โดยการทําวิจัย
แบบงาย   ซึ่งครอบคลุมประเด็นสําคัญ ดังน้ี 

- เปนการพัฒนานักเรียนอยางเปนระบบ เช่ือถือได 
- ดําเนินการในสภาพการทํางานตามปกติของครู โดยครูเปนผูวิจัย 
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หลักการ 
 การวิจัยปฏิบั ติการในช้ันเรียน เปนกระบวนการแกปญหาและพัฒนาคุณภาพการ ศึกษา                   
โดยมีเปาหมายที่สําคัญคือ การพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีจิตใจที่ดีงาม และดํารงชีวิตอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข 
 การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน เปนกระบวนการแกปญหาแบบสวนรวมระหวางผูสอนกับผูเรียนอยาง
แทจริงที่ตอบสนองการเรียนรูที่เปนธรรมชาติ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ 
 การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน มุงแกปญหาที่เปนปญหาที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูในช้ัน
เรียนเปนครั้ง ๆ  ไป เปนการวิจัยปญหาของผูเรียนในช้ันเรียนของตนเอง เพื่อแกปญหาการเรียนการสอนเฉพาะ
ช้ันเรียนน้ันๆ 
 เปาหมายที่สําคัญของการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน คือ การวิจัยเพื่อสรางและพัฒนางาน พัฒนาคน 
และพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา และองคความรูในศาสตรสาขาตาง ๆ ที่เปนประโยชน                
ตอการพัฒนากระบวน การเรียนรูที่สอดคลองและเหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกทั้งในปจจุบัน
และอนาคตตอไป 
ขอบเขตการทําวิจัยในชั้นเรียน 
 การวิจัยในช้ันเรียนแตกตางจากการวิจัยในโรงเรียน คือ กลุมตัวอยางและเปาหมายของการวิจัย 
ในช้ันเรียน จะใชกลุมตัวอยางขนาดเล็ก ใชศึกษาในหองเรียนใดหองเรียนหน่ึงและมีเปาหมายคือการพัฒนา
กิจกรรมการเรียน  การสอน เพราะเช่ือวา ถาครูใชกิจกรรมการสอนที่ ดีและเหมาะสมกับผู เรียน                        
ยอมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและบรรลุเปาหมายทางการพัฒนานักเรียน 
 การวิจัยในช้ันเรียน เปนการวิจัยโดยครูผูสอนในหองเรียนกับนักเรียนเพื่อแกปญหาหรือพัฒนา             
การเรียนการสอนในวิชาที่ครูรับผิดชอบ 
 ขอบเขตการวิจัยในช้ันเรียนน้ันจะใหความสําคัญกับการคิดคนพัฒนานวัตกรรมเพื่อแกปญหา             
หรือพัฒนาการเรียนการสอนอยางเหมาะสม 
กระบวนการจัดทําการวิจัยในชั้นเรียน 
 กระบวนการการทําวิจัยในช้ันเรียน มีกระบวนการดังน้ี 
การวิเคราะหปญหาการเรียนการสอน 
ความหมายของปญหา 
 ปญหา   คือ ความแตกตางระหวางสิ่งที่คาดหวังหรือผลที่ตองการใหเกิด กับสิ่งที่เปนจริงหรือผล          
ที่เกิดข้ึนจริง หรือกลาวไดวา สภาพที่เกิดข้ึนจริงไมตรงกับสภาพที่ตองการใหเกิด ซึ่งเปนสิ่งจําเปนที่จะตอง
ไดรับการแกไข ปรับปรุงตอไป 
ท่ีมาของปญหาการวิจัยในชั้นเรียน  
 การวิจัยในช้ันเรียน มาจากสภาพการปฏิบัติงานของครูผูสอน เชน สภาพการจัดการเรียนการสอน 
การใชสื่อประกอบการเรียนการสอน วิธีสอนที่ใชในวิชาตาง ๆ หรือพฤติกรรมของนักเรียนที่เปนปญหาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เปนตน 
 นอกจากน้ีอาจมาจาก ผลสัมฤทธ์ิตามจุดประสงคในรายวิชา  หรือจากบันทึกหลังการสอน หรือมาจาก     
การประเมินตามเกณฑมาตรฐานของสถานศึกษา ซึ่งโดยสรุปไดวา หากตราบใดที่ครูผูสอนยังไมหยุดดําเนินการ 
จัดกระบวนการเรียนการสอน จะมีประเด็นปญหาที่ใหครูดําเนินการวิจัยในช้ันเรียนอยางไมมีที่สิ้นสุด 
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รายงานการวิจัยชั้นเรียน โรงเรียนสารวิทยา 
ประจําปการศึกษา 2558 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ช่ือเร่ือง 

ประเภทของ 
การวิจัย 

หมาย 
เหต ุ

การ
วิจัย
ช้ัน

เรียน 

การ
วิจัย 
5 บท 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
1 นางแววดาว นกสกุล - - - ** 
2 นางสาววราพร มีหิรัญ - -  ** 
3 นางศรานตา กฤษฎาสิมะ - -  ** 
4 นางสาวเสาวลักษณ สภานนท การแกปญหานักเรียนใช Agreement of 

Subject and verb 
   

5 นางสาวจุฑาทิพย เจนธนานันท การแกปญหาการอานออกเสียงและการเขียน
โดยใชแบบฝกทักษะเพื่อสงเสริมทักษะการ
อานและการเขียนภาอังกฤษของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4/3 โรงเรียนสารวิทยา  

   

6 นางสาวสุดารัตน สแปรตต การแกปญหานักเรียนไมชอบทองคําศัพท
ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/2  
โรงเรียนสารวิทยา 

   

7 นางสาวประนอม สิงโต การแกปญหาการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  

   

8 นางสาววีรสุดา จันทโชต ิ - -  ** 
9 นางสาวราตรี  เหลาหะเกียรติ - -  ** 
10 นางสาวภัทรวรรณ  ปริมิตร - - - ** 
11 นายทวิตย  วรรณชัยมงคล การแกปญหาการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
   

12 นายพลอภิรัฒณ  อันถาธารณ ยาย 2/2558    
13 นางสาวสุพรรษา ศรประเสริฐ - -  ** 
14 นายกิตติพัทธ สุขล้ิม การใชรูปแบบการอานเอริกาในการพัฒนา

ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/5  
โรงเรียนสารวิทยา 

   

15 นางสาวกฤติยา ปะทังคะต ิ การพัฒนาและสงเสริมทักษะการอานคําศัพท
ภาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/5  

   

16 นางสาวธัญธร เวชวิทยาขลัง การแกปญหาหลักการใช les pronoms 
relatifs 

   

17 นางสาวพิมพประภา  
ประทุมวรรณ 

การเสริมทักษะการอานโฆษณาสมัครงานของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  
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ลําดับ ช่ือ-สกุล ช่ือเร่ือง 

ประเภทของ 
การวิจัย 

หมาย 
เหต ุ

การ
วิจัย
ช้ัน

เรียน 

การ
วิจัย 
5 บท 

โรงเรียนสารวิทยา ปการศึกษา 2558 
18 นางสาวธนิสรา ภูไพบูลย การพัฒนาการจดจําคําศัพท    
19 นางสาวนกแกว คลายสอน ยาย 2/2558    
20 นางสาวอรพรรณ ปญญาไว การพัฒนาทักษะการอานออกเสียงภาอังกฤษ

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/4 
โรงเรียนสารวิทยา  

 
  

21 นางสาวเจนจิรา แองบัวใหญ ก า ร อ า น ส ะ ก ด คํ า ใ น ภ า ษ า จี น โ ด ย ใ ช
แบบทดสอบของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 
โรงเรียนสารวิทยา 

 
  

22 นางสาวอนัญญา วันทยานันท ผลของการจัดการเรียนรูโยใชเทคนิค 5 W 1 
H ที่มีตอการพัฒนาความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3/9 โรงเรียนสารวิทยา  

 

  

23 นางสาวณัฐธยาน กุลสิริวงศธร การพัฒนาทักษะการอ านสะกดคํ าศัพท
ภาษาอังกฤษโดยใชแบบฝกการอานสะกดคํา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาร
วิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 

 

  

24 นางสาวนิรชา สุวรรณมณี การศึกษาผลการใชกลวิธีการอาน K-W-L    
ที่มีตอการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ 
ของ นั ก เ รี ย น  ชั้ น มั ธยม ศึ กษ าป ที่  5 / 2                   
โรงเรียนสารวิทยา 

 

  

25 นางสาวประวิดา จันท ี การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยใช
แบบทดสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
โรงเรียนสารวิทยา 

 
  

26 นางสาวขนิษฐา ผลาธัญญะ - - - ** 
27 นางสาวจินตนา ลิขิตโสตถิวงศ การพัฒนาทักษะการจําคําศัพทภาจีนโดยการ

ใชเกม 
 

  

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
1 นางชไมพร เอมาวัฒน การสอนซอมเสริมรายวิชา ศ23210 นาฏย

ประดิษฐ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
โดยใชชุดฝกทักษะกิจกรรมการประดิษฐ
เครื่องประดับ 

   

2 นางธิติพร ธวัชสิน การสงเสริมและพัฒนาทักษะความรูทางศิลปะ
ใหกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่ เ ลื อกเ รี ยน วิชาศิ ลปะ เพิ่ มเติ ม เพื่ อการ
ประกวดแขงขันและพัฒนาตนเองในการศึกษา
ตอในระดับอุดมศึกษา 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล ช่ือเร่ือง 

ประเภทของ 
การวิจัย 

หมาย 
เหต ุ

การ
วิจัย
ช้ัน

เรียน 

การ
วิจัย 
5 บท 

3 นางสาวฉวีวรรณ เทียนสุน นักเรียนที่เลือกเรียนเพิ่มเติมวิชาดนตรีไทยไม
สนใจเรียน  

   

4 นายกรัณฑ ปนสุวรรณ - -  ** 
5 นางสิรินิติ ไทยภักด ี - -  ** 
6 นางสาวนภวรรณ นาคอุไร การพัฒนารูปแบบการสอนนาฏศิลปใหมีความ

นาสนใจมากขึ้นสํ าหรับ นักเรี ยนรายวิชา
เพิ่มเติม 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่5  

   

7 นายณัฐพล ม่ันเรือง การแกปญหาการทํางานแบบกลุมเรื่องเครื่อง
ดนตรีอาเซียนดวย Aurasma Application 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 3 

   

8 นายชุมพล เทพสูงเนิน - -  ** 
9 นางสาวรวิภา บุญภิรมย การศึกษาสาเหตุและหาทางแก ไขปญหา

พฤติกรรมไมกลาแสดงออกของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2/3 ในรายวิชานาฏศิลปไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

 
 

  

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
1 นางสุรีรัตน ออนนิภา การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

เคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูแบบทดลอง เรื่องการทํา
ปฏิกิริยาของธาตุหมู 1 A และ2A 

 

  

2 นางเฉลียว คํารัตน ผลการสรางและการใชชุดการสอนแบบกลุม
กิจกรรม เรื่องไฟฟาสถิต วิชาฟสิกส 3  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  5/10  

 
  

3 นางฐะปะนีย  เอ่ียมศรี - -  ** 
4 นางยินดี ดวงยี่หวา การศึกษาผลของการจัดการเรียนรูเรื่องกลไก

การแยกกันทางการสืบพันธุรายวิชาชีววิทยา
โดยการ เ รี ยนรู แบบ เพื่ อนช ว ย เพื่ อนชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสารวิทยา 

 

  

5 วาที่รอยบุญเลิศ ขําศิริ - - - ** 
6 นายธันวา เตชะศิริ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิวิชาฟสิกส เรื่องโมเมนตัม

โดย ใช แบบฝกทักษะ เรื่ อง โมเมนตัมของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
โรงเรียนสารวิทยา 

 

  

7 นางศุภาวีร  ศรีโท - -  ** 
8 นายจิรวิทย  สิริโชคสิทธิชัย การศึกษาเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/5  
โรงเรียนสารวิทยา 
 

 

  



108 

 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ช่ือเร่ือง 

ประเภทของ 
การวิจัย 

หมาย 
เหต ุ

การ
วิจัย
ช้ัน

เรียน 

การ
วิจัย 
5 บท 

9 นางสาวธัญทิพย  อริยอัครพงษ การใชแบบฝกเสริมทักษะวิทยาศาสตร เรื่อง
สารที่ ใชในชีวิตประจําวันในการพัฒนาการ
เรียนรูรายวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2558 

 

  

10 นางนิภาวรรณ การุญ การศึกษาเจตคติตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
พื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5 
แผนการเรียนศิลป-ภาษา   โรงเรียนสารวิทยา 

 
  

11 นายธราดล สิงหสูงเนิน ยาย2/2558    
12 นางสาวปยะมาศ เลิศความเพียร การศึ กษาผลสัมฤท ธ์ิทางการ เ รี ยนเ รื่ อง

ประเภทเซลลกัลปวานิกของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 ดวยการจัดการเรียนรูโดยใช
ส่ือเทคโนโลยี 

 

  

13 นางสาวกุลรณี อารีมิตร ยาย2/2558    
14 นางสาวสุภาวดี ผูกดวง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง 

แรงกับการเคล่ือนที่ของวัตถุวิชาวิทยาศาสตร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระหวางการ
เรียนดวยชุดการสอนวิทยาศาสตรกับการเรียน
ปกติ 

 

  

15 นายนวพล  ผาบุญมา ยาย 2/2558 - - - 
16 นางสาวเกศกัญญา สีเลา การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง เซลล

ของส่ิงมีชีวิตโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดย
ใชผังมโนภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
4/9 โรงเรียนสารวิทยา ปการศึกษา 2558 

 

  

17 นางสาววนิดา หลากจิตร การพัฒนาความสามารถการคํานวณสูตรทาง
ฟสิกสโดยใชการเรียนรูแบบแผนผังมโนทัศน
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/14 
โรงเรียนสารวิทยา 

 

  

18 นายนเรศ ลํ้าเลิศวัฒนา การใชแบบฝกทักษะและการเสริมแรง    
19 นายจตุพล โฉมยงค การสรางวินัยเชิงบวกเพื่อพัฒนาวินัยการเขา

ชั้นเรียนตรงเวลาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 3/5 โรงเรียนสารวิทยา  

 
  

20 นางสาวธีราภรณ ผลกอง การพัฒนาทักษะกระบวนการทดลอง และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยรูปแบบการ
จัดการเรียนรูที่ใชวิธีสืบสอบเปนฐาน 

 

  

21 นางสาวณัฐมน ทองคํา การสง เสริมทักษะการคนควาความรู วิชา
วิทยาศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/10 โรงง
เรียนสารวิทยา 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล ช่ือเร่ือง 

ประเภทของ 
การวิจัย 

หมาย 
เหต ุ

การ
วิจัย
ช้ัน

เรียน 

การ
วิจัย 
5 บท 

23 นายพิทักษ ชินสีห - -  ** 
24 จาสิบเอกถนอมศักดิ์  

ทองประเทือง 
ปญหาผูเรียนชอบเลนมากกวาเรียน    

25 นางสวานันทนภัส อรุณไพร การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยการใชบทเรียน
สํา เ ร็ จ รู ป  เ รื่ องหน วยความเข ม ขนของ
สารละลาย 

 

  

26 นางสาวเยาวลักษณ วงศสิงห การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง Cell 
Respiration โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใช Mind Mapping  ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5/9 โรงเรียนสารวิทยา  
ปการศึกษา 2558 

 

  

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
1 นางสาววนัสนันท คําแสน การพัฒนานิสัยรักการอานสําหรับนักเรียน 

ชั้ น มัธยมศึกษาปที่  1 /3  1/5  และ  1/7 
โรงเรียนสารวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2558 

 

  

2 นางสาวธนวรรณ เฆมแดง การพัฒนาทักษะการแตงคําประพันธประเภท
อินทร วิ เชี ย รฉันท  ๑๑ ของ นักเ รี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ ๔/๘ โรงเรียนสารวิทยา 

 
  

3 วาที่รอยตรีหญิงศิลาภรณ  
อํ่าเอ่ียม 

ผลการใชคําประพันธประเภทกลอนตอการ
อ านออก เ สี ย งคํ า ควบก ลํ้ า  ร  ล  ว  วิ ช า
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2                
โรงเรียนสารวิทยา 

 

  

4 นางสาววิชณี เปรมประยูร การอานการเขียนภาษาไทย    
5 นางสาวพัชรี สวางวงษ การศึกษาพฤติกรรมการไมสงงานหรือการบาน

ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/2   
โรงเรียนสารวิทยา  

 
  

6 นางสาวภิญญาพัชญ รักกุศล การพัฒนาทักษะการอานออกเสียงทํานอง
เสนาะ โดยใชชุดแบบฝกทักษะการอานออก
เสียงทํานองเสนาะ สําหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1    

 

  

7 นางสาวสนธิกาญจน แสงมณี การพัฒนาทักษะการอานและการเขียนสะกด
คํา 

 
  

8 นางสาวกัญญารัตน ภูมิประเสริฐ การพัฒนาผลสัมฤท ธ์ิด านการ เ รียน วิชา
ภาษาไทยโดยการใชการเรียนรูแบบการสราง
เรื่อง Storyline Method ของนักเรียน
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ลําดับ ช่ือ-สกุล ช่ือเร่ือง 

ประเภทของ 
การวิจัย 

หมาย 
เหต ุ

การ
วิจัย
ช้ัน

เรียน 

การ
วิจัย 
5 บท 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
9 นายสิทธิศักดิ์ แกวเนตร  การพัฒนาการอานออกเสียงควบกลํ้าโดยใช

แบบฝกการอานที่มีตัว ร ล ว ควบกลํ้าของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/7      
โรงเรียนสารวิทยา ปการศึกษา 2558 
 

   

10 นางสาวศิรธันย สามเชียง การพัฒนาการออกเสียงควบกลํ้าโดยใชแบบ
การอานที่มีตัว ร ล ว ควบกลํ้า 

   

11 นายอธิพงศ โชคเคลาลาภ การสรางคําเอก คําโท หรือคําเอกโทษ คําโท
โทษ ในคําประพันธ โคลง ส่ี สุภาพสําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสาร
วิทยา เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

   

12 นางสาวดาวเรือง  เกณฑสาค ู การพัฒนาทักษะการอาน    
13 นายพิชาชาญ สุขประเสริฐ การใชแบบฝกเพื่อพัฒนาการคัดลายมือของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/6 ปการศึกษา 
2558 โรงเรียนสารวิทยา 

   

14 นางสาวธณัฐฐา สวางรักษ การพัฒนาทักษะการอานจับใจความจากเรื่อง 
อิศรญาณภาษิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ๓ 

   

15 นางสาวสุวิมล จันตะสุรินทร การแกปญหาความสามารถในการอ าน
วิเคราะหขาว 

   

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
1 นางพิชญสินี คําแกว - - - ** 
2 นางสาวบุญญารัตน ศรีทอง - -  ** 
3 นางสาวลดาวัลย กันธมาลา การแกปญหาพฤติกรรมเรื่องการไมสงงานของ

นักเรี ยน ชั้ นมัธยมศึกษาปที่  3  ร ายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 

 
  

4 นายเอกวัช เพ็ชรเกตุ การปรับพฤติกรรมการเรียนและการไมสงงาน
ตามกําหนดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 

 
  

5 นายพงษศักดิ์ บัวหุง - -  ** 
6 นางสาวบุญญรักษา อินทรเสน กา ร ศึ ก ษ า พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง นั ก เ รี ย น ชั้ น

มัธยมศึกษาปที่  3 เรื่องการไมสงการบาน
  

 
  

7 นางประทุม ปานชื่น การพัฒนาการทํางานกลุมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 

 
  

8 นางรัตตนพรณ อนุรักษ การพัฒนาความรับผิดชอบในการเขาเรียน
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/7 โรงเรียนสาร
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ลําดับ ช่ือ-สกุล ช่ือเร่ือง 

ประเภทของ 
การวิจัย 

หมาย 
เหต ุ

การ
วิจัย
ช้ัน

เรียน 

การ
วิจัย 
5 บท 

วิทยา โดยใชขอตกลงรวมกัน 
9 นายสมศักดิ์ พัฒนาวิวัฒนพร - - - ** 
10 นางดรุณี ล้ีสกุล - -  ** 
11 นายจตุพร ใจหาญ ความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 6 ปการศึกษา 2558 เก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช เฟชบุคเปนเครื่องมือ
ติดตอส่ือสาร 

 

  

12 นายสุรชัย ศรีชัยชนะ - - - ** 
13 นายวราวุธ ช้ําเกต ุ เจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/4 ตอ

โปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟกในรายวิชา
คอมพิวเตอรการฟก โรงเรียนสารวิทยา 

 
  

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
1 นางพรรณอุษา พัฒนาวิวัฒนพร การแยกตัวประกอบพหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาป

ที่ 1 โรงเรียนสารวิทยา 
 

  

2 นางอุไรวรรณ สังวรเจต - - - ** 
3 นางสมพร ทานธรรม การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 

เรื่องเศษสวนโดยใชการเรียนแบบรวมมือ
เทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
1 โรงเรียนสารวิทยา 

 

  

4 นางทิพพาวดี จันทรดํา ลาพักราชการ    
5 นางปวีณา     ศิริภาพ - -  ** 
6 นางรีนา  เพิ่มศิริวาณิชย การสรางเสริมประสบการณการทําโจทย

คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
4/12 

 
  

7 นางสาวนัทธมน โลหิตหาญ การ ศึ กษาผลสัมฤท ธ์ิทา งการ เ รี ยน วิช า
คณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติโดย
วิธีการสอนแบบเปรียบเทียบการใชแบบเรียน
และใชฝกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 3/10 โรงเรียนสารวิทยา 

 

  

8 นางวัลวิภา เพ็งประสพ ลาคลอด    
9 นายไพบูลย พงษหิรัญเจริญ การพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเองที่ มีตอ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
เพิ่มเติม เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนาม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 2 

 

  

10 นางสาวปาวาริศา  สมาฤกษ *ลาศึกษาตอ*    
11 นางนิธิวดี แพรวัฒนะสุข - -  ** 
12 นายนวพรรษ    ตรีสูน - - - ** 
13 วาที่ ร.ต. เจษฎา  จงสืบสุข - - - ** 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล ช่ือเร่ือง 

ประเภทของ 
การวิจัย 

หมาย 
เหต ุ

การ
วิจัย
ช้ัน

เรียน 

การ
วิจัย 
5 บท 

14 นางสาวอรนันท จันทรประภาพ - - - ** 
15 นางสาวจรรจิรา ฤทธิชัย - -  ** 
16 นางสาววิภา มณีเนตร รายงานการปฏิบัติงานระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน ปการศึกษา 2558 
  

 

17 นางรุงเพ็ชร สรองศร ี การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช
วิธีการเรียนการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/3  4/8  และ 
4/12 โรงเรียนสารวิทยา 

  

 

18 นายศุภวัฒน  คัมภิรานนท การศึกษาขอบกพรองในการแกอสมการตัว
แปรเดียวดีกรีสองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4/6 โรงเรียนสารวิทยา 

 
  

19 นางสาวประจบ แสงสีบับ - - - ** 
20 นางจีรนันท ธํารงวิศว - - - ** 
21 นายณัฐพล สุดหอม การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร เรื่องเศษสวนระหวางสอนโดยใช
ทักษะกระบวนการแกปญหากับการสอนปกติ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  
โรงเรียนสารวิทยา 

  

 

22 นายโสภณ จุยจิตร ผลการใชเทคนิคกาประเมินเพื่อการเรียนรู 
เ รื่ อ ง  พ าร า โ บล า  สํ าห รั บ นั ก เ รี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 3/2 โรงเรียนสารวิทยา 

  
 

23 นางสาวสุกานดา หมูพยัคฆ - - - ** 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

1 นางภควรรณ  รัตนศุภสิน - -  ** 
2 นางจีระนันท อักษรชื่น การรูสารสนเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป

ที่ 1 โรงเรียนสารวิทยา 
   

3 นางวิภาภรณ อัมพันการ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหมีวินัย
แล ะ ค ว า มรั บ ผิ ด ช อ บข อ ง นัก เ รี ย น ชั้ น
มัธยมศึกษาปที่  3/10 ปการศึกษา 2558 
โรงเรียนสารวิทยา 

 

  

4 สิบเอกหญิงปาริชาติ  หมดมณทิล ความคิดเห็นและเจตคติตอกิจกรรมแนะแนว
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  
โรงเรียนสารวิทยา 

 
  

5 นางสาวสุภัทรา ทองเกิด ผลการใชกิจกรรมการเรียนโดยการแสดง
บทบาทสมมติเพื่อสงเสริมพฤติกรรมความกลา
แสดงออกวิชาแนะแนวของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสารวิทยา 
 

 

  



113 

 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ช่ือเร่ือง 

ประเภทของ 
การวิจัย 

หมาย 
เหต ุ

การ
วิจัย
ช้ัน

เรียน 

การ
วิจัย 
5 บท 

6 นายสิทธิชัย จันทะนะ การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการ
ดูแลระวัง รักษาหนังสือ 

 
  

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
1 นายพีระชาติ  ศรีมหันต ทักษะทาตั้งตนในการออกว่ิง    
2 นางยุพาภรณ โตสกุล - - - ** 
3 นายพลัฏฐ ตุมทอง การแกปญหาการไมตั้งใจเก่ียวกับการอบอุน

รางกาย 
   

4 นายพรชัย  เกตุฉาย - -  ** 
5 นางสาวเฉลิมศรี เกตุจําปา การพัฒนาทักษะการรับสงไมคฑาของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
   

6 นายไตรรัตน   ศรีจิตรแจม - -  ** 
7 นายศุภชัย สังปริเมน - -  ** 
8 นางสาวสุชินันท งามสมชนม พฤติ กรรมการ ไม ส งงานของ นักเ รียนใน

ระดับชั้น ม2/8  ปการศึกษา 2558 
   

9 นางสาวธิดารัตน บุญเมิง การพัฒนาการเรียนรูในรายวิชาสุขศึกษาโดย
ใชการจัดการเรียนรูดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 

   

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1 นางคมคาย  มากบัว - - - ** 
2 นางจุฑามาศ  พัฒนาช ู การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรี ยนเ รื่อง 

ศาสนากับการอยูรวมกันในประเทศไทยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/3 โรงเรียนสาร
วิทยา ดวยการใชรูปแบบรวมมือเทคนิคจ๊ิกซอว 

 

  

3 นางพิลาสลักษ  คูหา ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใชผังมโน
ทัศนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวิชา
ประวัติศาสตรสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1/5 โรงเรียนสารวิทยา 

   

4 นางสาวอัจฉรา  อารีรัตน  - - - ** 
5 นางสาวอัญชลี  วิเชียรปญญา การศึกษาผลสัมฤท ธ์ิทางการ เรียนสาระ

ประวัติศาสตร เรื่องอารยธรรมโลกยุคโบราณ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสาร
วิทยา โดยบทเรียนสําเร็จรูป 

 

  

6 นางอรฉาย  บุนนาค - -  ** 
7 นางสาวอุไรวัลย  สมร ปญหาการคุยกันระหวางเรียน    
8 นายธเนศ วิริยะมนตรี การจัดการเรียนรู โดยใชกิจกรรมเกมเพื่อ

พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 หอง 4 โรงเรียนสารวิทยา 

 
  

9 นายประพจน อังคเรืองรัตนา - - - ** 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล ช่ือเร่ือง 

ประเภทของ 
การวิจัย 

หมาย 
เหต ุ

การ
วิจัย
ช้ัน

เรียน 

การ
วิจัย 
5 บท 

10 นายอาณาจักร แทงทอง การแกปญหานักเรียนไมสงงาน วิชาสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มัธยมศึกษา 
ปที่ 2 

 
  

11 นายอรรถพล พวงเกาะ กา ร ศึ ก ษ า พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง นั ก เ รี ย น ชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 3/5 โรงเรียนสารวิทยาในเรื่อง
การไมสงงาน/การบาน 

 
  

12 นางสาวลลิตา แขกรัมย - - - ** 
13 นางสาวกนกลักษณ แปงปางใส การสอนสังคมเรื่อง พระพุทธศาสนาโดยใช

โปรแกรม  Microsoft Power Point เพื่อ
พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ก า ร คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห ท า ง
พระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 1/1   

   

14 นางสาวไพลิน ชยามาศ การจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อฝกฝนเขียน
อ ธิ บ า ย เ ชิ ง วิ เ ค ร า ะ ห ห ลั ก ธ น น ม ท า ง
พระพุทธศาสนาเรื่อง โลกธรรมะกับบทเพลง
ในชีวิตประจําวันของนักเรียนชั้นม.5/12 

   

 
รายงานสรุปการดําเนินงานวิจัยชั้นเรียน ประจําปการศึกษา 2558 
 
 การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน เปนกระบวนการแกปญหา และพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมี
เปาหมายที่สําคัญคือ การพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีจิตใจที่ดีงาม และดํารงชีวิตอยูในสังคมได
อยางมีความสุข ซึ่งการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนน้ี มุงแกปญหาที่เปนปญหาที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูในช้ันเรียน เปนการวิจัยปญหาของผูเรียนในช้ันเรียน เพื่อแกปญหาการเรียนการสอนเฉพาะช้ันเรียน
น้ันๆ  ดวยความสําคัญดังกลาวกลุมบริหารวิชาการ โรงเรียนสารวิทยา จึงสงเสริมใหครูผูสอน ทุกกลุมสาระ
การเรียนรู จัดทําการวิจัยช้ันเรียนตลอดปการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงานสอนใหดีข้ึน โดยนํางานที่ปฏิบัติอยูมาวิเคราะหหาสาระสําคัญของสาเหตุที่เปนปญหาอันเปนเหตุให
งานที่ปฏิบัติน้ันไมประสบผลสําเร็จไปตามเปาหมายที่ครูคาดหวังไว และใชแนวคิดทางทฤษฎีและประสบการณ
การปฏิบัติที่ผานมาคนหาขอมูล และวิธีการที่คาดวาจะแกปญหาได ซึ่งผลการดําเนินงานวิจัย ประจําป
การศึกษา 2558 
 
วิธีการพัฒนา 
 1. ใหคําแนะนําในการดําเนินการวิจัยช้ันเรียน 
 2. ติดตามการดําเนินการวิจัยช้ันเรียน 
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ผลการพัฒนา 
 1. ครูผูสอนโรงเรียนสารวิทยา จํานวนทั้งสิ้น 144คน ดําเนินการวิจัยเสร็จสิ้นจํานวน 94 คน  
คิดเปนรอยละ 65.23 และครูจํานวน 46 คน อยูในระหวางการนําสงผลงาน คิดเปนรอยละ 31.94  
 2. ครูผูสอนดําเนินการวิจัยช้ันเรียนโดยมีการเลือกปญหาที่เกิดข้ึนกับผูเรียน และเลือกใชวิธีการ
แกปญหาการเรียนรูของนักเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย 

แนวทางการพัฒนา 
 1. การจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการทําวิจัยในช้ันเรียนใหกับครูผูชวยโรงเรียนสารวิทยา 
 2. การสงเสริมและสนับสนุนครูผูสอนรวมเผยแพรงานวิจัยในช้ันเรียนภายนอกสถานศึกษา           
หรือเผยแพรทางเวปไซดโรงเรียน 
 3. การสรางชุมชนดานการวิจัยภายในสถานศึกษาใหกับครู เปนการรวมกลุมครูที่มีความรู 
ความสามารถทางดานสถิติ การจัดการเรียนการสอน หลักสูตร เพื่อรวมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือให
คําปรึกษาเพื่อพัฒนาการวิจัยช้ันเรียนของโรงเรียนสารวิทยา  
 

สรุปสถิติงานวิจัยในชั้นเรียน ครูโรงเรียนสารวิทยา  ปการศึกษา 2558 

กลุมสาระการเรียนรู/ งาน จํานวนเต็ม 

2558 2558 

หมายเหตุ ดําเนินการ
เสร็จสิ้น 
(คน) 

รอยละ อยูระหวาง
การรวบรวม 

(คน) 

รอยละ 

1. ภาษาไทย 16 16 100% - -  
2. คณิตศาสตร 23 10 43.48% 10 43.48% *1 ลาศึกษาตอ 

*1 ลาพักราชการ 
*1 ลาคลอด 

3. วิทยาศาสตร 25 18 72% 7 28% 3- ยายระหวางภาคเรียน 
4. สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

15 9 60% 6 40%  

5. สุขศึกษาและพลศึกษา 9 5 55.56% 5 44.44%  
6. ศิลปะ 9 7 77.78% 2 22.22%  
7. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 13 7 53.38% 6 46.15%  
8.  ภาษาตางประเทศ 28 17 60.71% 9 32.14% 2- ยายระหวางภาคเรียน 

7.14% 
9. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
- งานแนะแนว 
- กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
- งานหองสมุด 

 
6 

 
5 

83.33%  
1 

 
16.66% 

 
 

รวม 144 94 65.23% 46 31.94% *8=5.55% 

 
 นางสาวสุพรรษา ศรประเสริฐ      หัวหนางานวิจัยโรงเรียนสารวิทยา   ผูรายงาน 
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สถิติการดําเนนิการวิจัยในช้ันเรียน ปการศกึษา 2558

ดําเนินการ กําลังดําเนินการ

ผลการดําเนินงานวิจัยในชั้นเรียน ประจําปการศึกษา 2558 
โรงเรียนสารวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผลการเปรียบเทียบการดําเนินการวิจัยในชั้นเรียน 
ปการศึกษา 2556-2558 

โรงเรียนสารวิทยา 
 

 
 
 
 
 

ภาษาไทย คณติศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา 
สุขศกึษา
และพล
ศึกษา

ศิลปะ
การงาน
อาชีพ

ภาษาตางปร
ะเทศ

กิจกรรม
พัฒนา
ผูเรียน

2556 100 65 56.52 56.25 100 90 77.78 83.33 50

2557 78.57 73.91 78.26 86.67 10 72.72 52.94 58.62 75

2558 100 43.48 72 60 55.56 77.78 53.38 60.71 83.33
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ผลการเปรียบเทียบการดําเนินการวิจัยในชั้นเรียน 
ปการศึกษา 2556-2558
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วิสัยทัศน  งานแนะแนว 
 เปนงานบรหิารทางการศึกษาอยางหน่ึง  ที่โรงเรียนจัดทําข้ึนเพื่อชวยสงเสริม  พัฒนาตลอดจนปองกัน
และแกไขปญหาของนักเรียน  ทั้งในดานการพฒันาตน  ดานการศึกษา  ดานการศึกษาตอและอาชีพ 

วิสัยทัศนงานแนะแนว 
 งานแนะแนวมุงเนนใหผูเรียนรูจกัตนเอง  เปนคนดี  มีความรักและภูมิใจในตนเอง  สามารถที่จะ
ตัดสินใจและแกปญหาไดเรียนรูการอยูรวมกบัผูอื่นไดอยางดีและมีความสุข 

เปาหมายของงานแนะแนว 
 1.  เพื่อใหนักเรียนไดรูจักตนเองทัง้ดานความถนัดความสามารถและความสนใจ 
 2.  เพื่อใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของตนเอง มีความภาคภูมิใจในตนเอง 
 3.  เพื่อใหนักเรียนรูจักคิดวิเคราะหเรื่องราวตางๆ และนําประสบการณมาใชประกอบการตัดสินใจ            
               ในการแกปญหา 
 4.  เพื่อเสริมสรางใหนักเรียนมีสุขภาพที่ดี  มองโลกในแงดีและสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางม ี
      ความสุข 
 5.  เพื่อใหนักเรียนนําขอมลูดานความถนัด  ความสามารถ  และความสนใจ  มาใชเปนแนวทาง              
               ในการตัดสินใจเลือกศึกษาและอาชีพ 

ภาระงานในการแนะแนว 
ประกอบดวย   5  งานหลัก  ดังน้ี 

 1. งานศึกษารวบรวมขอมลู  เปนการศึกษาสํารวจขอมลูเกี่ยวกับตัวผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ขอมลู 
              เหลาน้ีจะชวยใหครูรูจักผูเรียนแตละคนวาเปนอยางไร  ตองการอะไร  และควรใหความชวยเหลือ 
     ในลักษณะใด 
 2. งานสารสนเทศ  เปนการใหขอมลูขาวสารความรูที่จําเปนในการตัดสินใจขอมูลที่ถูกตองทันสมัยม ี
              ความจําเปนมากในการชวยใหผูเรียนสามารถตัดสินใจไดอยางเหมาะสมมากข้ึนและปองกันการ 
              ลมเหลวไดอยางมาก 
 3. งานใหคําปรึกษา มจีุดมุงหมายที่จะชวยใหผูเรียนที่มารับการปรึกษาเกิดการเรียนรูและเขาใจ 
              ตนเองรูวาปญหาของตนเองอยูทีต่รงไหน ควรจะแกไขตนเองอยางไร พรอมทั้งเกิดความรบัผิดชอบ  
              ในการชวยตนเองอยางแทจรงิ 
 4. งานจัดวางตัวบุคคล เปนการจัดกิจกรรมดวยรปูแบบวิธีการที่หลากหลายเพื่อใหผูเรียนไดรบั 
              ประสบการณ ไดรบัการฝกฝน หรอืไดรับการชวยเหลือตามควรแตกรณี 
 5. งานติดตามและประเมินผล  เปนการติดตามผลการดําเนินงานแนะแนวตางๆ  ที่จัดใหแกผูเรียน            
              เพื่อนํามาปรับปรุงและพฒันาตอไป 
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บริการแนะแนวท่ีโรงเรียนจัดให เชน 
  1.  ทุนการศึกษา  มีทุนหลายประเภท  เชน  ทุนจากหนวยงานภายนอก  ทุนจากโรงเรียนและ 
     บุคลากร ทุนจากกองทุนกูยืมเงินเพื่อการศึกษาสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2.  มีโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ  ในระดับมธัยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษา 
               ตอนปลาย  (Pre-Admission)   
 3.  มีการจัดใหคําปรึกษากบันักเรียนที่ตองการขอมลู  ทั้งดานการปรับตัวเขากบัเพือ่นและสังคม                 
               การเลือกแผนการเรียน  การศึกษาตอความสามารถและความถนัด 
 4.  มีทุนการศึกษาจากสถาบันการศึกษาเอกชนในระดับอุดมศึกษาใหทุนเรียนตลอดหลักสูตรสําหรับ 
               นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด 
 5.  ไดรับสิทธิเรียนฟรจีากสถาบันการศึกษาตางๆ  เชน  ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน คอรดสติวเขมเขา 
               มหาลัย 
 6.  มีโควตาเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาจากมหาลัยของรัฐและเอกชน 
 7.  ใหโอกาสนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6  ไดเย่ียมชมมหาลัยของเอกชน 
 8.  มีการจัดเชิญวิทยากรมาใหความรูดานการศึกษาตอและการเลือกประกอบอาชีพ 
 

ประเภททุนการศึกษา  ประจําปการศึกษา  2558 
1. ประเภทของทุนการศึกษา 
 1.1 ทุนทั่วไป (นักเรียนครอบครัวรายไดนอย) พิจารณาคุณสมบัติ ขอ 2 

1.2 ทุนเรียนดี นักเรียนมผีลการเรียนเฉลี่ย 2 ภาค เปนลําดับที่ 1 ของระดับ ม.ตน และ  
     กลุมการเรียน ม.ปลาย พิจารณาคุณสมบัติ ขอ 2.1 
1.3 ทุนนักเรียนที่ทําประโยชนใหกับโรงเรียนสารวิทยาอยางเดนชัด (สภานักเรียน สารวัตรนักเรียน  
     กองรอยพิเศษ วงโยธวาธิต ดนตรีไทย ฟุตบอล ประเภทละ 1 ทุน) พิจารณาคุณสมบัติ ขอ 2.1 

2. คุณสมบัตินักเรียนทุนการศึกษา ปการศึกษา 2557 
 2.1 มีความประพฤติดี ไมผิดกฎระเบียบของโรงเรียน เนนการแตงกายถูกตอง พฤติกรรมเหมาะสม  

     โดยตองผานการพจิารณาของครูทีป่รึกษา ครหูัวหนาระดับช้ัน และผานความเห็นชอบจาก 
     รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 
2.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยในปทีผ่านมาไมนอยกวา 2.0 
2.3 ผูปกครองมรีายไดไมเกินปละ 150,000 บาท (รายไดบดิา มารดา รวมกันไมเกิน 12,500 บาท  
     ตอเดือน หรือรวมกันไมเกิน 415 บาทตอวัน) 
2.4 ครูที่ปรกึษาพิจารณาภาพรวมการใชจายในแตละวัน การใชสิ่งของฟุมเฟอย เชน โทรศัพทมือถือ 
     ราคาแพง ความเหมาะสมในการรับทุนจะนอยลง 

3. แนวปฏิบัติในการขอรับทุนของนักเรียนใหผานการสอบถามคุณสมบัติจากครทูี่ปรึกษากอนแลวจึงขอ 
ใบขอรับทุน 
 3.1 นักเรียนกรอกประวัติของผูขอรับทุนใหครบทุกหัวขอโดยเฉพาะเงินเดือน บิดา มารดา หรือ  
                ผูปกครอง 
 3.2 ครูที่ปรกึษาสัมภาษณนักเรียนที่ขอรับทุนเพิ่มเติม ลงความเห็นในแบบกรอกประวัติฯ (หนา 2) 
 3.3 จัดลําดับนักเรียนที่สมควรไดรับทุนฯ สงหัวหนาระดับ เพื่อสงตอใหกลุมบรหิารงานบุคคล และ 
                กลุมบริหารงานวิชาการใหความเห็นชอบ  
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สรุปทุนการศึกษา   ปการศึกษา  2558 

 

รายชื่อทุนการศึกษา จํานวนนักเรียนท่ีไดรับทุน 

ทุนภายในโรงเรียน   

ทุนมูลนิธิสารวิทยา   จํานวน 21 ทุน 

ทุนสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนสารวิทยา    จํานวน 49 ทุน 

ทุนดร.วราวุธ  ตีระนันทน   จํานวน 10 ทุน 

ทุนพระครูพิสณฑวิหารกจิ  จํานวน 2 ทุน 

ทุนคุณยงยุทธ  เหลี่ยมมุกดา  จํานวน 5 ทุน 

ทุนคุณสมชาติ   จงสุวณิชย  จํานวน 5 ทุน 

ทุนนาวาอากาศเอก ดร.พงษสุวรรณ   ศรีสุวรรณ   จํานวน 2 ทุน 

ทุนศาสตราจารยดร.สมุาล ี สังขศร ี  จํานวน 2 ทุน 

ทุนคุณประกจิ   เหลาเกียรติโสภณ   จํานวน 5 ทุน 

ทุนผศ.ชัชวาลย  กุลโกวิท   จํานวน 3 ทุน 

ทุนพลตํารวจตรีศรายุทธ  พูลธัญญะ   จํานวน 2 ทุน 

ทุนคุณพงศ   วณิชยมณีบุษย   จํานวน 2 ทุน 

ทุนดร.อุดม  ชนะสิทธ์ิ    จํานวน 3 ทุน 

ทุนคุณอนุกูล   ทองสโุชติ  จํานวน 2 ทุน 

คุณอนันต   อินทรจักร   จํานวน 2 ทุน 

ทุนดร.อสิริยา  พรหมสงฆ   จํานวน 2 ทุน 

ทุนดร.ไพรัช  พรพันธเดชวิทยา   จํานวน 1 ทุน 

ทุนคุณเขมรัฐ   วิชัยดิษฐ   จํานวน 1 ทุน 

ทุนคุณพงษชัย   พรสุโรจน   จํานวน 1 ทุน 

ทุนคุณศุภชัย   กัลยา   จํานวน 1 ทุน 

ทุนคุณเมยวดี   ศรีดี   จํานวน 1 ทุน 

ทุนพ.ต.ท.สุชล   พําขุนทด   จํานวน 1 ทุน 

ทุนพ.อ.สนธิเดช  มุขศร ี  จํานวน 1 ทุน 

คุณพิมพขวัญ   วัฒนสนธ์ิ  จํานวน 1 ทุน 
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รายชื่อทุนการศึกษา จํานวนนักเรียนท่ีไดรับทุน 

ทุนคุณสุทธาวินี   เทพรัตน    จํานวน 4 ทุน 

ทุนพลเอกอาชวินทร   เศวตเศรนี   จํานวน 1 ทุน 

ทุนพลโทฤกษดี   ชาติอุทิศ   จํานวน 1 ทุน 

ทุนพระภษร   พระเทพ    จํานวน 1 ทุน 

ทุนหมอมหลวงศิรมิา  จันทรเขียว   จํานวน 1 ทุน 

ทุนสมาคมศิษยเกาโรงเรียนสารวิทยา    จํานวน  5 ทุน 

ทุนผอ.ราชวัตร   สวางรักษ    จํานวน  2 ทุน 

ทุนรองฯดุสิต   ขจรภัย   จํานวน  5 ทุน 

ทุนรองฯสรุีรัตน  สะสุนทร   จํานวน  2  ทุน 

ทุนคุณวิภาวรรณ   อินทรมงคล  จํานวน  1  ทุน 

ทุนชมรมเพื่อนคร ู  จํานวน  3  ทุน 
ทุนผูประกอบการรานจําหนายอาหารในศูนยอาหาร 
โรงเรียนสารวิทยา   จํานวน  10 ทุน 

ทุนสวัสดิการออมทรัพยครูโรงเรียนสารวิทยา   จํานวน  6  ทุน 

ทุนคุณครูกรรณิการ  บรรลือหาญ    จํานวน  2 ทุน 

ทุนคุณธรรมศักด์ิ  มวงศร ี   จํานวน  10  ทุน 

ทุนศิษยเกาสารวิทยา รุน 28 , 29 , 30    จํานวน  12  ทุน 

ทุนคุณรุงนภา   สงคดี    จํานวน  3  ทุน 

ทุนคุณครูวราพร   มีหิรญั   จํานวน  3 ทุน 

ทุนคุณครูอุไรวรรณ   สังวรเจต   จํานวน  4 ทุน 

ทุนคุณครูรีนา   เพิ่มศิริวาณิชย   จํานวน  2  ทุน 

ทุนคุณครูปวีณา   ศิริภาพ   จํานวน  1  ทุน 

ทุนคุณครูนัทธมน   โลหิตหาญ จํานวน  1  ทุน 

ทุนคุณครูเจษฎา   จงสบืสุข จํานวน  1  ทุน 

ทุนคุณครูวิภา   มณีเนตร   จํานวน  2  ทุน 

ทุนคุณธีระ   โรจนการวิจิตร จํานวน  1  ทุน 

ทุนคุณครูพรรณอุษา   พัฒนาวิวัฒนพร จํานวน  1  ทุน 
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รายชื่อทุนการศึกษา จํานวนนักเรียนท่ีไดรับทุน 

ทุนคุณครูสมศักด์ิ   พัฒนาวิวัฒนพร จํานวน  1  ทุน 

ทุนคุณครูนิธิวดี   แพรวัฒนะสุข จํานวน  1  ทุน 

ทุนคุณครูจีรนันท   ธํารงวิศว   จํานวน  2  ทุน 

ทุนคุณปานธิดา  ถิรผดุงพงศ จํานวน  1  ทุน 

ทุนคุณอําพล   ถิรผดุงพงศ จํานวน  1  ทุน 

ทุนคุณครูสุรรีัตน   ออนนิภา   จํานวน  2  ทุน 

ทุนคุณครูยินดี   ดวงย่ีหวา   จํานวน  4  ทุน 

ทุนคุณครูบุญเลิศ   ขําศิร ิ  จํานวน  2  ทุน 

ทุนคุณครูจตุพล   โฉมยงค จํานวน  1  ทุน 

ทุนคุณสวางจิตต   สภานนท จํานวน  1  ทุน 

ทุนนาวาอากาศเอกหญิงเจมิจิตต   สภานนท จํานวน  1  ทุน 

ทุนคุณครูเสาวลักษณ   สภานนท จํานวน  1  ทุน 

ทุนคุณครูราตร ี  เหลาหะเกียรติ    จํานวน  2  ทุน 

ทุนคุณครูมยุร ี  พรรณสมัย จํานวน  1  ทุน 

ทุนคุณครูกาญจนา   วรรธนะวาสิน จํานวน  1  ทุน 

ทุนคุณกิ่งเดือน   วรรธนะวาสิน    จํานวน  2  ทุน 

ทุนคุณสุรพงษ  ศรีไทรลวน จํานวน  1  ทุน 

ทุนคุณครูฉวีวรรณ   เทียนสุน    จํานวน  2  ทุน 

ทุนคุณครูบงกช  นิยมแยม จํานวน  1  ทุน 

ทุนคุณครูคมคาย   มากบัว จํานวน  1  ทุน 

ทุนคุณครูอรฉาย   บุนนาค จํานวน  1  ทุน 

ทุนคุณครูภควรรณ   รัตนศุภสิน จํานวน  1  ทุน 

ทุนคุณครูประทุม   ปานช่ืน จํานวน  1  ทุน 

ทุนคุณครูดรุณี   ลีส้กุล จํานวน  1  ทุน 

ทุนคุณครูพิชญสินีย   คําแกว จํานวน  1  ทุน 

ทุนคุณครูเบญจมาศ   บุษกรจงกลกลุ จํานวน  1  ทุน 

รายชื่อทุนการศึกษา จํานวนนักเรียนท่ีไดรับทุน 
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ทุนคุณครูสิรินิติ   ไทยภักดี   จํานวน  1  ทุน 

ทุนคุณครูปาริชาติ     หมดมณทลิ จํานวน  1  ทุน 

ทุนคุณครูวิภาภร   อําพันกาญจน จํานวน  1  ทุน 

ทุนคุณครูพบพร   คํายอดมวง    จํานวน  6  ทุน 

รวม 254 ทุน 

ทุนภายนอกโรงเรียน   

ทุนมูลนิธิบิก๊ซ ี จํานวน 23  ทุน 

ทุนมูลนิธิอซีูซ ุ จํานวน  3  ทุน 

ทุนมูลนิธิสหกรณกรมปาไม จํานวน  6  ทุน 

ทุนวัดบางบัว จํานวน 11  ทุน 

มูลนิธิรวมจิตนอมเกลาเพื่อเยาวชน จํานวน  1  ทุน 

ทุนมูลนิธิปอเต็กต้ึง จํานวน  5  ทุน 

กองทุน ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย จํานวน  1  ทุน 

ทุนมหาวิทยาลัยศรปีทุม จํานวน  10  ทุน 

ทุนชมรมหนวยงานยานพหลโยธิน    จํานวน  20 ทุน 

มูลนิธิราชประชานุเคราะห จํานวน  1  ทุน 

รวม 81 ทุน 

ทุนอ่ืนๆ   

ทุนปจจัยพื้นฐานฯ จํานวน  109  ทุน 

รวมทุนการศึกษาทั้งสิ้น 444 ทุน 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ตอนที่ 4 สารสนเทศ 

การบริหารจดัการ 
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ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
        โรงเรียนสารวิทยา  ต้ังอยูในเขตจตุจักรมีพื้นที่  32.91 ตารางกิโลเมตร  ประชากร  159,514  คน          
ความหนาแนน  4,846.97  คน : ตารางกิโลเมตร แบงเขตการปกครองเปน 5 แขวงประกอบดวย  แขวงลาดยาว  
แขวงเสนานิคม แขวงจันทรเกษม  แขวงจอมพลและแขวงจตุจักร มีลักษณะเปนแหลงที่อยูอาศัยหนาแนนสภาพ
ชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีทั้งหนวยงานราชการและชุมชน เชน กรมวิทยาศาสตรทหารบก  กรมทหารราบที่ 11 
กรมปาไม  สํานักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  กรมสงเสริมการเกษตร 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ชุมชนริมคลอง  บางบัว และชุมชนหัตถกรรมทองลงหิน  
 

        การศึกษาและฐานะทางเศรษฐกจิของผูปกครอง 
-    ผูปกครองสวนใหญจบการศึกษาระดับปรญิญาตร ี
-    ประกอบอาชีพรับราชการ นับถือศาสนาพุทธ 
-   ฐานะทางเศรษฐกจิอยูในระดับปานกลาง 
-   รายไดเฉลี่ยตอป  ประมาณ  200,000  บาท  
-   จํานวนคนเฉลี่ยตอครอบครัว  2  คน 

 

         โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน 
 โรงเรียนสารวิทยาต้ังอยูริมถนนพหลโยธินมีเน้ือที่ 31 ไร บริเวณใกลเคียงเปนสถานที่ราชการ  
สถานศึกษา  ชุมชน  และแหลงการคา  โรงเรียนไดรับความรวมมือและสนับสนุนใหใชสถานที่ดังกลาวเปน
แหลงเรียนรูของนักเรียนและครู  นอกจากน้ันหนวยราชการ วัด  และมหาวิทยาลัยไดสงวิทยากรที่มีความรู
ความสามารถมาใหความรูแกนักเรียนและครูในฐานะอาจารยพิเศษ 
 

โอกาส 
 โรงเรียนอยูใกลหนวยราชการ และมหาวิทยาลัย 
 ผูปกครองและชุมชนเช่ือมั่นและยอมรบัในมาตรฐานของการจัดการศึกษา      
ของโรงเรียน 
 ผูปกครองมีรายไดเพียงพอที่จะสงเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรและการศึกษา             
ของนักเรียน 
 พ.ร.บ. การศึกษาและนโยบายมีผลตอการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของนักเรียน 

ขอจํากัด 
 อัตรากําลงัครูขาดแคลนบางกลุมสาระการเรียนรู   
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ขอมูลอาคารสถานท่ี 
   1. อาคารเรียนมี 5 หลงั  อาคารประกอบ 2 หลัง  หองสวม 115 หอง  สนามฟุตบอล 1 สนาม  สนามบาส
เก็ต-บอล  2 สนาม  สนามเทนนิส 1 สนาม  โรงยิม 1 หลัง  หอประชุมรัชมงคล 1 แหง  หองปฏิบัติการ 16 
หอง ไดแก  หองปฏิบัติการทางภาษา 1 หอง  หองเรียนคอมพิวเตอร  4 หอง  หองวิทยาศาสตร 11 หอง  
หองสมุด 1 หอง  เรอืนพักนักเรียนโครงการครอบครัวอปุถัมภ 1 หลัง  เรือนพยาบาล  1 หลัง  ศูนยกีฬามวย - 
ยูโด 1 ศูนย และบานพักนักการ 1 หลงั 
 2. จํานวนหองเรียนตามแผนการจัดการเรียนทั้งหมด 79 หองเรียน แบงเปน 
     ชวงช้ันที่ 3 ม. 1- ม. 3 = 10 : 11 : 13 
     ชวงช้ันที่ 4 ม. 4- ม. 6 = 12 : 13 : 14 
 แผนการเรียนรู/จุดเนนการพัฒนาผูเรียน คือ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาตางประเทศ 
 

ขอมูลงบประมาณ 
งบประมาณ (รับ – จาย) 

รายรับ จํานวน / บาท รายจาย จํานวน / บาท 
เงินงบประมาณ 66,157,500 งบดําเนินการ/เงินเดือน – คาจาง 62,390,164.04 
เงินนอกงบประมาณ 22,233,086.53 งบพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา 22,929,954.67 

รวมรายรับ 88,390,586.53 รวมรายจาย 85,320,118.71 
 

งบดําเนินการ/เงินเดือน เงินคาจาง    คิดเปนรอยละ   94.31    ของรายรบั 
งบพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเปนรอยละ  103.13    ของรายรบั 

แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน 
1)  หองสมุดมีขนาด  720  ตารางเมตร  จํานวนหนังสือในหองสมุดทั้งหมด  47,458   เลม  

 การสืบคนหนังสือและการยืม – คืนใชระบบ GP  
     จํานวนนักเรียนที่เขาใชหองสมุด     580    คนตอวัน  คิดเปนรอยละ   19.59  ของนักเรียนทั้งหมด 
2) หองปฏิบัติการ        จํานวน     16      หอง 
      หองปฏิบัติการทางภาษา    จํานวน     1       หอง   
      หองเรียนคอมพิวเตอร       จํานวน     4       หอง   
      หองวิทยาศาสตร             จํานวน     11      หอง   

      3) คอมพิวเตอรและการใหบริการ 
 เครื่องคอมพิวเตอรมจีํานวนทั้งหมด  .....340....... เครื่อง 
 - ใชเพื่อการบรหิารจัดการ จํานวน ……81……. เครื่อง 
 - ใชเพื่อการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน จํานวน.........81.......... เครื่อง 
 - ใชเพื่อสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตสําหรับครู จํานวน .........81........ เครือ่ง 
 - ใชเพื่อสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตสําหรับนักเรียน จํานวน ....259......... เครื่อง 
 - จํานวนนักเรียนทีส่ืบคนขอมลูทางอินเทอรเน็ตในปการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย.....518....... คน ตอวัน 
    คิดเปนรอยละ.....19.55...........ของนักเรียนทั้งหมด 
 - เครื่องพิมพที่จัดใหบริการนักเรียนในการพมิพรายงานของนักเรียน  จํานวน ....1....  ครื่อง 
 - พื้นที่ ใหบริการ Wifi  แกครู .........ทั้งบริเวณโรงเรียน.......   
 - พื้นที่ ใหบริการ Wifi  แกนักเรียน .......ทัง้บริเวณโรงเรียน......   
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4) แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 
แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 

ช่ือแหลงเรียนรู 
สถิติการใชจํานวน 

คร้ัง/ป 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
หองศูนยการเรียนรูภาษาไทย 300 
ระเบียงความรู 300 
ศาลาไทย 20 
ปายนิเทศบอรดกาแล 20 
สวนพฤกษศาสตร 20 
ซุมหวงใยลูก 20 
สวนหยอมภายในโรงเรียน 25 
หอประชุมรัชมงคล 2 

รวม 707 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 50 
หองศูนยวิทยาศาสตร 200 
หองสารเคมี 50 
หองปฏิบัติการวิชาเคมี 200 
หองปฏิบัติการวิชาชีววิทยา 200 
หองปฏิบัติการวิชาฟสิกส 200 
หองปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร ม.ปลาย 200 
หองปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร ม.1 200 
หองปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร ม.2 200 
หองปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร ม.3 200 

รวม 1,700 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
หองสมุดโรงเรียนสารวิทยา 135 
หองโสตทัศนศึกษา 67 
สวนหยอมภายในโรงเรียน 12 
สวนพฤกษศาสตร 6 
หองจริยธรรม 640 
หอประชุมรัชมงคล 112 
ระเบียงความรูอาคาร 5 3 
ซุมหวงใยลูก 2 
สวนธรรมะ 16 
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 40 
ตนไมภายในโรงเรียน 50 
หองศูนยวิชาสังคมศึกษาฯ 640 

รวม 1,723 
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
หองสมุดโรงเรียนสารวิทยา 20 
ปายนิเทศบอรดกาแล 20 
หองศูนยดนตรีไทย 100 
หองศูนยวงโยธวาทิต 100 
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แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 
ช่ือแหลงเรียนรู 

สถิติการใชจํานวน 
คร้ัง/ป 

สวนหยอมภายในโรงเรียน 20 
หองศูนยนาฏศิลป 100 
หองศูนยทัศนศิลป 100 
หอประชุมรัชมงคล 20 

รวม 480 
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
หองศูนยวิชาสุขศึกษา 1,820 
สนามฟุตบอล 250 
สนามบาสเกตบอล 345 
สนามเทนนิส 230 
สนามวอลเลยบอล 170 
สนามฟุตซอล 160 
เบาะยูโด 230 
เวทีมวยฯ 240 
เบาะเทควันโด 195 
หองสมุดกลุมสาระฯ 150 
โตะเทเบิลเทนนิส 400 
บอรดนิทรรศการ 6 

รวม 4,196 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ศูนยวิชากลุมสาระการงานอาชีพฯ 320 
หองปฏิบัติการงานคหกรรม 380 
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 300 

รวม 1,000 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ระเบียงความรู 5 
หองสมุดโรงเรียนสารวิทยา 3 
หองสมุดกลุมสาระการเรียนรู 15 
หองโสตทัศนศึกษา 3 
หองศูนยภาษาฝรั่งเศส 50 
หองปฏิบัติการทางภาษา 50 
หองประชุมอเนกประสงค อาคาร 9 10 

รวม 136 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
หองโสตทัศนศึกษา 35 
หองแนะแนว 85 
หองอเนกประสงค 10 
สารารมณ 2 
มุมความรู 85 
หอประชุมรัชมงคล 30 

รวม 247 
รวมทั้งส้ิน 10,189 
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5) แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 

ที่ 
แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 

ช่ือแหลงเรียนรู 
สถิติการใช 

(จํานวนคร้ัง/ป) 
 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
1 หอประชุมศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย 1 
 รวม 1 
 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
1 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 1 
2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 1 
3 มหาวิทยาลัยหอการคา 1 
4 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 1 
5 วัดปาเลไลยก 1 
6 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร 3 
7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 1 
8 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 1 
9 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 1 
10 มหาวิทยาลัยแสตมฟอรด 1 
11 วัดไผโรงวัว 1 
12 วัดบางบัว 3 
 รวม 16 
 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  
1 ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย  1 
2 มหาลัยราชภัฎพระนคร 3 
3 วัดพระศรีมหาธาตุบางเขต 10 
4 โรงละครแหงชาติ 5 
 รวม 19 
 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  
1 ศูนยบริการสาธารณสุข 24 บางเชน 5 
2 สนามกีฬาธูปเตมีย กองทัพอากาศ 2 
3 สนามกีฬาศุภชลาศัย 10 
4 สนามกีฬาฟุตบอล คลอง 6 8 
5 ศูนยกีฬายูโด นนทบุรี 2 
6 สนามกีฬาโรงเรียนสตรีวิทยา 2 3 
7 สนามกีฬาโรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม 2 
8 สนามกีฬา กกท. 4 
 รวม 36 
 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
1 วังมนัส รีสอรท ต.คลองโคลน จ. สมุทรสงคราม 1 
2 เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ 1 
3 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ม.บูรพา 1 
4 รร. เตรียมอุดมพัฒนาการรัชดา 1 
5 มหาวิทยาลัยรังสิต 1 
 รวม 5 
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ที่ 
แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 

ช่ือแหลงเรียนรู 
สถิติการใช 

(จํานวนคร้ัง/ป) 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
1 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  1 
2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   1 
3 มหาวิทยาลัยรังสิต        1 
4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 1 
5 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 1 
6 มหาวิทยาลัยธุรกิตบัณฑิตย 1 
7 วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษสวัสดิ์พณิชยการ 1 
8 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร ในพระอุปถัมภฯ 1 
9 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC ) 1 
10 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจฯ ( TBC ) 1 
11 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลยบริหารธุรกิจ (VBAC ) 1 
12 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจํานงค 1 
13 วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี 1 
14 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย 1 
15 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการสามเสน 1 
16 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย 1 
 รวม 16 

รวมทั้งส้ิน 93 

 
6) ปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถ่ิน ผูทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาเชิญมาใหความรูแกครู นักเรียน  
ในปการศึกษาท่ีรายงาน 

ที่ ช่ือวิทยากร เร่ือง หนวยงาน 
สถิติ 

จํานวน 
คร้ัง/ป 

1 พระครูพิสณหวิหารกิจ วิชาพระพุทธศาสนา วัดพระศรีมหาธาตุ
วรมหาวิหาร 

ทุกวันพุธ 

2 พระครูพิสณหวิหารกิจ 
และคณะ 

ทบทวนวิชาเพื่อสอบธรรมศึกษา วัดพระศรีมหาธาตุ
วรมหาวิหาร 

28 - 30 
กันยายน 

3 น.ส.กนกพร  ทองพราว ระบบฐานขอมูลเบื้องตน ม.ศว.ประสานมิตร  

4 นายสิทธิชัย  กรโชติกําจร การพัฒนานวัตกรรมคอมพิวเตอร ม.ศว.ประสานมิตร  

5 นายรัฐนนท  บุญบก แอนิเมชั่น ม.ศว.ประสานมิตร  

6 นางนฤมล  เชษฐสุรกุล ติวเพชรยอดมงกุฎ รร.สารวิทยา 1 

7 นางสุนีย  วงเวียน ติวสอบ Pat 7.1 มศว. 5 ก.ย.-
24 ต.ค.

58 
8 นายจิรัฏฐ  พรหมมิ ติวสอบ Delf A1-A2 รร.โยธินบูรณะ 2 

9 คุณครูสนิท  หฤหรรษวาสิน การวางแผนการเรียนเพื่ออนาคต วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติ
ราษฎร ในพระอุปถัมภฯ 
 

1 
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ที่ ช่ือวิทยากร เร่ือง หนวยงาน 
สถิติ 

จํานวน 
คร้ัง/ป 

10 คุณครูนงเยาว  หัตถกรรม การศึกษาตอสายอาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษสวัสดิ์
พณิชยการ 

1 

11 คุณครูเปรมวดี  ประดุจชนม การศึกษาตอสายอาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชย
การจํานงค 

1 

12 คุณครูสุจินตนา  พิมานเทพ การศึกษาตอสายอาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ
สุโขทัย 

1 

13 คุณครูการุญ   บุญมี การศึกษาตอสายอาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
บริหารธุรกิจ (SBAC ) 

1 

14 คุณครูสุทธิดา  ทอก่ี การศึกษาตอสายอาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย
บริหารธุรกิจฯ ( TBC ) 

1 

15 คุณครูเสาวลักษณ กลับจิตร การศึกษาตอดานอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี 1 

16 จารุยศ  สุวรรณบัตร ติว O - NET วิทยากรติว O  19- 26 
พ.ย.58 

17 ชัยวัฒน  วงศศิลากิจ ติว O - NET วิทยากรติว O  1 

18 สันติชัย  เจริญฤทธ์ิ ติว O - NET วิทยากรติว O  1 
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 โรงเรียนสงเสริมประสานความรวมมือกับชุมชนเขามามสีวนรวมในการจัดการศึกษาตามความ
เหมาะสม สงผลดานคุณภาพ  ดังน้ี 

ที่ กิจกรม/โครงการที่ดําเนินการ ผลการดําเนินงาน 

1 กิจกรรมงานรับนักเรียน  - การรับนักเรียนปการศึกษา 2558  
    - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 431 คน จํานวน 10  
      หองเรียน  
    - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 472 คน จํานวน 12  
      หองเรียน 
- ขั้นตอนการสมัครครบวงจร  
- ผูปกครองพึงพอใจตอกิจกรรมอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.00 

2 กิจกรรมเครือขายผูปกครอง - เครือขายผูปกครองมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ภายใน 
  โรงเรยีน 

3 กิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน - ครูที่ปรึกษาทุกคนเยี่ยมบานนักเรียน และสงสมุดบันทึกการเยี่ยม 
  บานใหแกกลุมบริหารงานบุคคล 

4 โครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน - นักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลือ ปองกันและแกไขปญหาเปน 
  รายบุคคล มีคุณลักษณะอันพึงประสงค มีภูมิคุมกันและอยูในสังคม 
  ไดอยางมีความสุข 
- ประชุมผูปกครองและเลือกคณะกรรมการเครือขายผูปกครองทุก 
  หองเรียน เม่ือ วันเสารที่ 8 สิงหาคม 2558 

5 กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา - จัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ไดแก วันมาฆบูชา  
   วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา มีนักเรียนเขารวมกิจกรรม  
   จํานวน 2,960 คน และนํานักเรียนประมาณ 2-3 หองเรียนไปรวม 
   พิธีที่วัดพระศรีมหาธาตุหรือวัดบางบัว 
- นักเรียนตระหนัก เห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอวันสําคัญทาง 
  พระพุทธศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมไทย รวมกันสืบทอดและ 
  อนุรักษ 

6 กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน - นักเรียนทุกคน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคคลภายนอก  
  เขารวมกิจกรรม  
- การจัดกิจกรรมครั้งน้ีมีผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูใน 
  ระดับมาก คาเฉล่ีย 4.06 

7 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก นักเรียนทุกระดับชั้นเขารวมกิจกรรมโดยจัดใหมีการเดินขบวนเผยแพร
ความรู ณ โรงเรียนสารวิทยา มหาวิทยาลัยศรีปทุม และชุมชนบางบัว  
- นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  คาเฉล่ีย 3.85 

8 กิจกรรมวันรณรงคตอตานยาเสพติด - นักเรียนมีทักษะในการปฏิเสธส่ิงเสพติด รูเทาทันการเปล่ียนแปลง 
  ของสังคมและปรับตัวใหเขากับสถานการณไดอยางเหมาะสม  
  มีคานิยมและพฤติกรรมทางเพศอยางเหมาะสม 
- นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  คาเฉล่ีย  3.90 
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ดานบุคลากร 
 โรงเรียนมกีารจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหครูมีความรู ความเขาใจ  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และ
ชุมชนมีสวนรวม สงผลดานคุณภาพ  ดังน้ี 

ที่ กิจกรม/โครงการที่ดําเนินการ ผลการดําเนินงาน 

1 กิจกรรมตรวจสุขภาพครูและบุคลากรประจําป
การศึกษา 

- ครูและบุคลากร ไดรับการตรวจสุขภาพประจําปการศึกษา 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการชวยเหลือสงรักษาตอใน 
  โรงพยาบาลทุกครั้งและไดรับการบริการดานสุขภาพที่ถูกตองตาม 
  หลักการแพทย 

2 โครงการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพครู 
 

- ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา จงัหวัดชุมพร  
  เม่ือวันที่ 14-16 มกราคม 2559 
- การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสารวิทยา    
 “รูทันวัยรุนยุค Social Network” วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2558 
- อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู  
  ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี  
  วันที่ 26-28 ตุลาคม 2558 

3 งานวิจัยในชั้นเรียน ครูประมาณรอยละ 97.22 ทําวิจัยในชั้นเรียน อยางนอย 1 เรื่อง/ป
การศึกษา 

4 งานนิเทศภายในครู - ครูทุกคนในทุกกลุมสาระการเรียนรูแลกเปล่ียนกันนิเทศการ 
  จัดการเรียนรูแบบกัลยาณมิตร 
- ครูทุกคนมีเอกสารประกอบการเรียนการสอน/ ทํางานครบถวน 
- ครูไดรับการพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนรูผานกระบวนการ 
  นิเทศ 

5 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ - จัดทําสารสนเทศของสถานศึกษา จํานวน 30 เลม 
- เผยแพรใหครูและบุคลากรในโรงเรียน 

6 การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน 

- จัดทํารายงานประจําปของสถานศึกษา จํานวน 500 เลม 
- เผยแพรใหครูและบุคลากรในโรงเรียนและโรงเรียนตางๆ ในสังกัด 
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  
- แจกผูปกครองของนักเรียนที่เขารวมประชุม 

7 จัดทําวารสารโรงเรียน - แจกผูปกครองของนักเรียนที่เขารวมประชุม 
- แจกบุคคลภายนอกที่เขามาศึกษาดูงานโรงเรียน 
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โรงเรียนสารวิทยาจัดบรรยากาศ และสิ่งแวดลอม และบริหารจัดการทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรู  
โดยการจัดการอาคารตางๆ รอบบริเวณโรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูตางๆ เพื่อชวยใน
การพัฒนาการเรียนการสอน สงผลใหเกิดคุณภาพ ดังน้ี 

 
ตารางแสดงการใหบริการยานพาหนะของโรงเรียนสารวิทยา 

ปการศึกษา 2558 

ประเภท
รถ 

รถยนต 
เลข

ทะเบียน 

เดือน รวม 
คร้ัง 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

 
ฮท 9922 14 12 8 5 7 10 18 16 18 10 18 15 151 

 
ฮภ 5657 18 14 14 7 13 21 21 17 15 13 17 14 184 

 
ฮค 5255 19 15 12 9 15 16 23 25 20 13 20 19 206 

 
อย 5837 11 13 7 4 6 9 19 19 20 8 13 9 138 

 ฒม 6841 
(ปกอัพ) 

8 2 5 4 3 5 1 1 8 2 - 2 41 

 41- 5837  
(หกลอ) 

6 1 1 1 5 6 11 9 1 7 5 6 59 

 

41-5177 
(รถบัส) 

2 2 1 2 6 - 3 6 6 3 4 1 36 

 
2ร 9675 - - - - - - 1 1 - - - - 2 

รวมทั้งส้ิน 78 59 48 32 32 67 97 93 88 56 77 66 817 

 
 

ตารางแสดงการใหบริการยานพาหนะของโรงเรียนสารวิทยา 
ปการศึกษา 2558 

ประเภทของยานพาหนะ 
รวม 

หนวยงาน 
รวม ฮท 

9922 
ฮภ 

5657 
ฮค 

5255 
อย 

5837 
ฒม 

6841 
41- 

5837  
41-

5177 
2ร 

9675 
ภายใน ภายนอก 

151 184 206 138 41 59 36 2 817 794 23 817 
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ตารางแสดงขอมลูสิ่งอํานวยความสะดวกภายในโรงเรียนสารวิทยา 
 

ลําดับท่ี สิ่งอํานวยความสะดวก จํานวน 

1 จุดบรกิารนํ้าด่ืม 8 

2 โทรศัพทสาธารณะ 8 
3 หองนํ้าสาธารณะ ช 44 ญ 35 
4 หองนํ้าคนพิการ 1 
5 จุดบรกิารถายเอกสาร 1 
6 คอมพิวเตอรสืบคน 70 
7 สถานที่พักผอนภายในโรงเรียน 25 
8 ที่จอดรถ 120 
9 ที่จอดรถสํารอง 200 
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ขอมูลการใหบริการงานประชาสัมพันธ 
ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2558 

 
 

ลําดับที ่ วัน/เดือน/ป 

การรับ
โทรศัพท 

รวม 

ผูมาติดตอ 

รวม 
ฝาก
ของ 

ประกาศ รวม 
ภาย 

ใน 

ภาย 

นอก 
นักเรียน ครู อ่ืนๆ 

1 พฤษภาคม 112 115 227 82 22 32 136 62 72 134 

2 มิถุนายน 99 132 231 79 16 21 116 43 87 130 

3 กรกฎาคม 108 139 247 46 15 12 73 51 69 120 

4 สิงหาคม 102 89 191 37 10 23 70 37 94 131 

5 กันยายน 61 79 140 29 8 19 56 22 55 77 

6 ตุลาคม 85 70 155 10 10 7 27 18 28 46 

รวม 567 624 1,191 283 81 114 478 233 405 638 
 

ขอมูลการใหบริการงานประชาสัมพันธ 
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2558 

 
4 

ลําดับท่ี วัน/เดือน/ป 

การรับ
โทรศัพท 

รวม 

ผูมาติดตอ 

รวม 
ฝาก
ของ 

ประกาศ รวม 
ภาย 

ใน 

ภาย 

นอก 
นักเรียน ครู อ่ืนๆ 

1 พฤศจิกายน 132 98 230 52 20 17 89 24 76 100 

2 ธันวาคม 103 125 228 47 18 9 74 19 54 73 

3 มกราคม 92 118 210 36 24 28 88 32 39 71 

4 กุมภาพันธ 126 97 223 25 17 14 56 11 22 33 

รวม 453 438 891 160 79 68 307 86 191 277 
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 งานการใหบริการของงานอนามัยโรงเรียนสารวิทยา 
สถิติผูมาใชบริการหองพยาบาล ปการศึกษา 2558 

 

เดือน 

อาการที่เจ็บปวย 

รวม ปวด
ศีรษะ 

ไขหวัด 
ปวดทอง
ทั่วไป 

ปวดทอง
ประจําเดือน 

นอนพัก
หอง

พยาบาล 

เปน
ลม 

ปวด
ฟน 

ตา
เจ็บ 

ทํา
แผล 

อุบัติ 
เหต ุ

พ.ค. 58 70 11 22 19 7 1 1 11 49 - 191 

มิ.ย.58 152 35 50 44 27 2 3 19 85 3 420 

ก.ค.58 94 22 32 33 9 1 - 8 54 4 257 

ส.ค.58 159 31 60 36 15 - 3 7 68 3 382 

ก.ย.58 169 53 49 33 15 1 6 10 86 4 426 

ต.ค.58 25 9 14 11 - 2 1 - 19 - 81 

พ.ย.58 155 48 45 30 21 4 6 12 124 5 450 

ธ.ค.58 98 32 33 28 19 1 7 12 60 4 294 

ม.ค.59 85 49 33 31 7 2 4 15 46 2 274 

ก.พ.59 - - - - - - - - - - - 

มี.ค.59 - - - - - - - - - - - 

รวม 1,007 290 338 265 120 14 31 94 591 25 2,775 
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ตารางแสดงการเจริญเติบโตของนักเรียน 

ปการศึกษา 2558 

ลําดับที่ ระดับช้ัน 

สวนสูงตามมาตรฐาน น้ําหนกัตามมาตรฐาน 

ต่ํากวาเกณฑ เกณฑปกต ิ สูงกวาเกณฑ ต่ํากวาเกณฑ เกณฑปกต ิ สูงกวาเกณฑ 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1 ม.1 7  2  129   155  61  73 16   30  116 159   65 41  

2 ม.2  2  2  133  181  79  54  25  22  112  152  77  63 

3 ม.3  2  8  163  201  65  58  25  26  124  186  81  55 

4 ม.4  1  5  118  227  53  56  28  32  92  200  52  56 

5 ม.5  2  7  126  201  25  46  13  28  94  172  46  56 

6 ม.6  1  2  128  237  22  45  18  14  97  212  36  58 

รวม  15  26  797  1,202  305  332  125  150  635  1,081  357  329 

 จํานวนนักเรียนที่วัดสวนสูงทั้งหมด  2,677    จํานวนนักเรียนที่ช่ังน้ําหนักทั้งหมด  2,677  
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การอบรม/สัมมนา และศึกษาดูงานของบุคลากร    ประจําปการศึกษา 2558 
 

ลําดับ ช่ือผูเขาอบรม ว/ด/ป 
หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานที่/หนวยงาน 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
1. นางสาววนัสนันท  คําแสน 

 
7-8 พ.ค.58 การอบรมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
สารวิทยา “รูทันวัยรุนยุค 
Social Network” 

หอประชุมรัชมงคล 
โรงเรียนสารวิทยา 

26-27 ก.ค.
58 

อบรมการจัดการแขงขันเน่ืองใน
วันภาษาไทยแหงชาติ  
ป 2558 ระหวางวันที่ 26-29 
ก.ค.58 

โรงเรียนลาดปลาเคา - 
พิทยาคม 

21 ส.ค.58 การออกแบบการจัดการเรียนรู
โดยใชกระบวนการโครงการ
เปนฐาน เพื่อพัฒนาทักษะ
สําหรับศตวรรษที่ 21 

โรงเรียนลาดปลาเคา - 
พิทยาคม 

29-30 ส.ค.
58 

การประชุมสัมมนาการพาครูใน
โรงเรียนอุปถัมภไปเยี่ยมบาน
นักเรียนและศึกษาวัฒนธรรมใน
จังหวัดชายแดนภาคใต 

โรงแรมหัวหิน แกรนดโฮเต็ล 
แอนด พลาซา อําเภอหัวหิน 
จ.ประจวบคีรีขันธ 

26-28 ต.ค.
58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท  
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

สรุปการพัฒนา    5    คร้ัง   60     ช่ัวโมง 
2. นางสาวธนวรรณ    เมฆแดง 25 เม.ย.58 อบรมการบริหารสําหรับ

ผูบริหารยุคใหม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

7-8 พ.ค.58 การอบรมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
สารวิทยา “รูทันวัยรุนยุค 
Social Network” 

หอประชุมรัชมงคล 
โรงเรียนสารวิทยา 

13-15 ก.ค.
58 

การอบรมเงินพัสดุ หองประชุมโรงเรียนสอน
วายนํ้าชะอํา จ.เพชรบุรี 

19 ก.ย.58 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ครู
ยุคใหม สอนใหเปน เนนใหคิด 
เพื่อศิษยในศตวรรษที่ 21” 

โรงเรียนสารวิทยา วพ. 
จัดอบรม 

26-28 ต.ค.
58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

สรุปการพัฒนา    5    คร้ัง    60    ช่ัวโมง 
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ลําดับ ช่ือผูเขาอบรม ว/ด/ป 
หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานที่/หนวยงาน 

3. นางสาวพัชรีย     สวางวงษ 25 เม.ย.58 อบรมการบริหารสําหรับ
ผูบริหารยุคใหม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

7-8 พ.ค.58 การอบรมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
สารวิทยา “รูทันวัยรุนยุค 
Social Network” 

หอประชุมรัชมงคล 
โรงเรียนสารวิทยา 

26-28 ต.ค.
58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

สรุปการพัฒนา     3   คร้ัง   36     ช่ัวโมง 
4. นายอธิพงศ   โชคเคลาลาภ 7-8 พ.ค.58 การอบรมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
สารวิทยา “รูทันวัยรุนยุค 
Social Network” 

หอประชุมรัชมงคล 
โรงเรียนสารวิทยา 

19 ก.ย.58 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ครู
ยุคใหม สอนใหเปน เนนใหคิด 
เพื่อศิษยในศตวรรษที่ 21” 

โรงเรียนสารวิทยา วพ. 
จัดอบรม 

26-28 ต.ค.
58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

สรุปการพัฒนา     3   คร้ัง    36    ช่ัวโมง 
5. นางสาวภิญญาพัชร  รักกุศล 7-8 พ.ค.58 การอบรมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
สารวิทยา “รูทันวัยรุนยุค 
Social Network” 

หอประชุมรัชมงคล 
โรงเรียนสารวิทยา 

21 ส.ค.58 การออกแบบการจัดการเรียนรู
โดยใชกระบวนการโครงการ
เปนฐาน เพื่อพัฒนาทักษะ
สําหรับศตวรรษที่ 21 

โรงเรียนลาดปลาเคาพิทยา
คม 

19 ก.ย.58 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ครู
ยุคใหม สอนใหเปน เนนใหคิด 
เพื่อศิษยในศตวรรษที่ 21” 

โรงเรียนสารวิทยา วพ. 
จัดอบรม 

26-28 ต.ค.
58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

สรุปการพัฒนา     4   คร้ัง    42    ช่ัวโมง 
6. นางสาวสนธิกาญจน   แสงมณี 7-8 พ.ค.58 การอบรมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
สารวิทยา “รูทันวัยรุนยุค 
Social Network” 

หอประชุมรัชมงคล 
โรงเรียนสารวิทยา 

26-28 ต.ค.
58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

สรุปการพัฒนา   2   คร้ัง    30    ช่ัวโมง 
7. นางสาวศิรธันย     สามเชียง 7-8 พ.ค.58 การอบรมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
สารวิทยา “รูทันวัยรุนยุค 

หอประชุมรัชมงคล 
โรงเรียนสารวิทยา 
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ลําดับ ช่ือผูเขาอบรม ว/ด/ป 
หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานที่/หนวยงาน 

Social Network” 
26-28 ต.ค.

58 
อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

สรุปการพัฒนา    2    คร้ัง   30     ช่ัวโมง 
8. นางสาววิชณี      เปรมประยรู 25 เม.ย.58 อบรมการบริหารสําหรับ

ผูบริหารยุคใหม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

7-8 พ.ค.58 การอบรมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
สารวิทยา “รูทันวัยรุนยุค 
Social Network” 

หอประชุมรัชมงคล 
โรงเรียนสารวิทยา 

26-28 ต.ค.
58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

สรุปการพัฒนา    3    คร้ัง   36     ช่ัวโมง 
9. นางสาวจันทรนิภา  

พงศสุประดิษฐ 
7-8 พ.ค.58 การอบรมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
สารวิทยา “รูทันวัยรุนยุค 
Social Network” 

หอประชุมรัชมงคล 
โรงเรียนสารวิทยา 

27 ส.ค.58 แผนแมบทสงเสริมวัฒนธรรม
การเรียนรูและการอานของไทย 

ศูนยวัฒนธรรมแหงชาติ 

สรุปการพัฒนา     2   คร้ัง    18   ช่ัวโมง 
10. นางสาวกัญญารัตน    อาโรโจ 7-8 พ.ค.58 การอบรมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
สารวิทยา “รูทันวัยรุนยุค 
Social Network” 

หอประชุมรัชมงคล 
โรงเรียนสารวิทยา 

26-28 ต.ค.
58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

สรุปการพัฒนา    2    คร้ัง   30   ช่ัวโมง 
11. นางสาวดาวเรือง     เกณฑสาคู 7-8 พ.ค.58 การอบรมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
สารวิทยา “รูทันวัยรุนยุค 
Social Network” 

หอประชุมรัชมงคล 
โรงเรียนสารวิทยา 

13-15 ก.ค.
58 

การอบรมเงินพัสดุ หองประชุมโรงเรียนสอน
วายนํ้าชะอํา จ.เพชรบุรี 

27 ส.ค.58 อบรมการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
e-GP ระยะที่ 3 

กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง 

19 ก.ย.58 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ครู
ยุคใหม สอนใหเปน เนนใหคิด 
เพื่อศิษยในศตวรรษที่ 21” 

โรงเรียนสารวิทยา วพ. 
จัดอบรม 

28 ก.ย.58 การอบรมเชิงปฏิบัติการสราง
ส่ือเทคโนโลยีเสมือนจริง ดวย
แอพพลิเคชั่น Aurasma 

หอง 141 โรงเรียนสารวิทยา 

26-28 ต.ค.
58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 
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ลําดับ ช่ือผูเขาอบรม ว/ด/ป 
หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานที่/หนวยงาน 

สรุปการพัฒนา    6    คร้ัง   66   ช่ัวโมง 
12. นายพิชาชาญ     สุขประเสริฐ 7-8 พ.ค.58 การอบรมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
สารวิทยา “รูทันวัยรุนยุค 
Social Network” 

หอประชุมรัชมงคล 
โรงเรียนสารวิทยา 

26-28 ต.ค.
58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

สรุปการพัฒนา    2    คร้ัง   30     ช่ัวโมง 
13. นายสิทธิศักดิ์ แกวเนตร 7-8 พ.ค.58 การอบรมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
สารวิทยา “รูทันวัยรุนยุค 
Social Network” 

หอประชุมรัชมงคล 
โรงเรียนสารวิทยา 

26-28 ต.ค.
58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

สรุปการพัฒนา     2   คร้ัง    30    ช่ัวโมง 
14. นางสาวธณัฐฐา  สวางรักษ 7-8 พ.ค.58 การอบรมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
สารวิทยา “รูทันวัยรุนยุค 
Social Network” 

หอประชุมรัชมงคล 
โรงเรียนสารวิทยา 

22-23 ก.ย.
58 

การอบรมเชิงปฏิบัติการขยาย
ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดวยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLTT) 

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร
เกษม สพม.2 จัดอบรม 

28 ก.ย.58 การอบรมเชิงปฏิบัติการสราง
ส่ือเทคโนโลยีเสมือนจริง ดวย
แอพพลิเคชั่น Aurasma 

หอง 141 โรงเรียนสารวิทยา 

26-28 ต.ค.
58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

7-9 ธ.ค.58 การพัฒนาโครงการพัฒนาครู
ผูชวยเพื่อเพิ่มศักยภาพป 2559 

โรงแรมรอยัลฮิลล  
จ.นครนายก 

สรุปการพัฒนา   5     คร้ัง    66    ช่ัวโมง 
15. 

 
 

นางสาวสุวิมล จันตะสุรินทร 7-8 พ.ค.58 การอบรมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
สารวิทยา “รูทันวัยรุนยุค 
Social Network” 

หอประชุมรัชมงคล 
โรงเรียนสารวิทยา 

28 ก.ย.58 การอบรมเชิงปฏิบัติการสราง
ส่ือเทคโนโลยีเสมือนจริง ดวย
แอพพลิเคชั่น Aurasma 

หอง 141 โรงเรียนสารวิทยา 

26-28 ต.ค.
58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

สรุปการพัฒนา    3    คร้ัง    36    ช่ัวโมง 
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ลําดับ ช่ือผูเขาอบรม ว/ด/ป 
หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานที่/หนวยงาน 

16. นางสาวศิลาภรณ อํ่าเอ่ียม 7-8 พ.ค.58 การอบรมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
สารวิทยา “รูทันวัยรุนยุค 
Social Network” 

หอประชุมรัชมงคล 
โรงเรียนสารวิทยา 

26-28 ต.ค.
58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

สรุปการพัฒนา     2   คร้ัง   30     ช่ัวโมง 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

1. นายธันวา  เดชะศิร ิ 26-28 ต.ค. 
58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามโครงการพัฒนาบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

โรงเรียนสารวิทยา 

9-13 ก.พ. 59 พัฒนาหลักสูตรขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

ม.สวนดุสิต 

สรุปการพัฒนา   2    คร้ัง    48    ช่ัวโมง 
2. นางสุรีรัตน  ออนนิภา 26-28 ต.ค. 

58 
อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามโครงการพัฒนาบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

โรงเรียนสารวิทยา 

10-12 ก.ค. 
58 

อบรมเชิงปฏิบัติการการให
ความรูในการจัดการเรียนการ
สอนและใชเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาดาน ICT 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา 2 

สรุปการพัฒนา    2    คร้ัง    36   ช่ัวโมง 
2. นางเฉลียว  คํารัตน 26-28 ต.ค.

58 
อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

สรุปการพัฒนา   1    คร้ัง   18   ช่ัวโมง 
3. นางฐะปะนีย    เอ่ียมศรี 26-28 ต.ค.

58 
อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

สรุปการพัฒนา   1    คร้ัง   18     ช่ัวโมง 
4. นายบุญเลิศ  ขําศิริ 26-28 ต.ค.

58 
อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

สรุปการพัฒนา   1     คร้ัง    18    ช่ัวโมง 
5. นางยินดี  ดวงยี่หวา 26-28 ต.ค.

58 
อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

สรุปการพัฒนา    1    คร้ัง    18    ช่ัวโมง 
6. นางสาวสุภาวดี    ผูกดวง 17-18 ส.ค. 

58 
อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ 
ฉลาดกิน ฉลาดอยู ฉลาดใช
พลังงานทดแทน “แปลงขยะ
เปนทอง” 

บ.บางจาก จํากัดมหาชน 

28 ก.ย.58 อบรมเชิงปฏิบัติการส่ือ
นวัตกรรมผานโปรแกรม 
AURASMA  

โรงเรียนสารวิทยา 

26-28 ต.ค.
58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 
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ลําดับ ช่ือผูเขาอบรม ว/ด/ป 
หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานที่/หนวยงาน 

สรุปการพัฒนา    3    คร้ัง   36    ช่ัวโมง 
7. นางสาววนิดา  หลากจิตร 26-28 ต.ค.

58 
อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

สรุปการพัฒนา    1   คร้ัง   18     ช่ัวโมง 
8. น.ส.ธัญทิพย อริยอัครพงษ 4 ส.ค. 58 อบรมโครงการพัฒนาความรู

ดานกฎหมายใหกับผูประกอบ
วิชาชีพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

คณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

17-18 ส.ค. 
58 

อบรมพัฒนาเชิงปฏิบัติการ
เสริมสรางประสิทธิภาพการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษา 
ปงบประมาณ 2558 

สพม.2 

26-28 ต.ค.
58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

สรุปการพัฒนา   3     คร้ัง   36     ช่ัวโมง 
9. นางนิภาวรรณ  การุญ 26-28 ต.ค.

58 
อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

สรุปการพัฒนา     1   คร้ัง   18    ช่ัวโมง 
10. นายนวพล  ผาบุญมา 26-28 ต.ค.

58 
อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

สรุปการพัฒนา   1     คร้ัง   18   ช่ัวโมง 
11. นางสาวเกศกัญญา  สีเลา 30 มิ.ย – 1 

ก.ค. 58 
การพัฒนาทักษะสําคัญใน
ศตวรรษที่ 21 สูกระบวนการ
เรียนรู 

โรงเรียนสตรีวิทยา 2 

10-12 ก.ค. 
58 

อบรมเชิงปฏิบัติการการให
ความรูในการจัดการเรียนการ
สอนและใชเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาดาน ICT 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา 2 

17-18 ส.ค. 
58 

อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ 
ฉลาดกิน ฉลาดอยู ฉลาดใช
พลังงานทดแทน “แปลงขยะ
เปนทอง” 

บ.บางจาก จํากัดมหาชน 

26-28 ต.ค.
58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

สรุปการพัฒนา    4    คร้ัง    60   ช่ัวโมง 
12. นางศุภาวีร  ศรีโท 26-28 ต.ค.

58 
อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

สรุปการพัฒนา    1    คร้ัง    18    ช่ัวโมง 
13. นายจตุพล  โฉมยงค 26-28 ต.ค.

58 
อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

สรุปการพัฒนา    1   คร้ัง    18    ช่ัวโมง 
14. น.ส.ณัฐมน  ทองคํา 26-28 ต.ค.

58 
อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 
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ลําดับ ช่ือผูเขาอบรม ว/ด/ป 
หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานที่/หนวยงาน 

สรุปการพัฒนา    1    คร้ัง   18     ช่ัวโมง 
15. น.ส.ปยะมาศ  เลิศความเพียร 26-28 ต.ค.

58 
อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

สรุปการพัฒนา     1   คร้ัง    18    ช่ัวโมง 
16. นายพิทักษ  ชินสีห 26-28 ต.ค.

58 
อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

สรุปการพัฒนา   1     คร้ัง    18   ช่ัวโมง 
17. นางสาวนันทนภัส  อรุณไพร 28 ก.ย.58 อบรมเชิงปฏิบัติการส่ือ

นวัตกรรมผานโปรแกรม 
AURASMA  

โรงเรียนสารวิทยา 

26-28 ต.ค.
58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

สรุปการพัฒนา     2   คร้ัง    24   ช่ัวโมง 
21. จ.ส.อ ถนอมศักดิ์  ทองประเทือง 28 ก.ย.58 อบรมเชิงปฏิบัติการส่ือ

นวัตกรรมผานโปรแกรม 
AURASMA  

โรงเรียนสารวิทยา 

26-28 ต.ค.
58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

สรุปการพัฒนา   2     คร้ัง    24   ช่ัวโมง 
23. นายสุรชัย  ศรีชัยชนะ 26-28 ต.ค.

58 
อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

สรุปการพัฒนา   1     คร้ัง    18   ช่ัวโมง 
24. นายจิรวิทย  สิทธิโชคสิทธิชัย 26-28 ต.ค.

58 
อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

สรุปการพัฒนา   1     คร้ัง   18     ช่ัวโมง 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม 

1. นางจุฑามาศ         พัฒนชู 7-8 พ.ค. 58 อบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  เรื่อง  ระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียน 

โรงเรียนสารวิทยา 

4 มิ.ย.58 ประชุมเรื่อง  ติดตามผลการ
ดําเนินงานของอาเซียน 

 

24 ส.ค. 58 การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู
ผลงานที่เปนเลิศ กลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม   

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ 
จัดโดยสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต  2 

26-28 ต.ค.
58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

สรุปการพัฒนา    4    คร้ัง    42    ช่ัวโมง 
2. นางคมคาย           มากบัว 7-8 พ.ค. 58 อบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  เรื่อง  ระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 

โรงเรียนสารวิทยา 
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ลําดับ ช่ือผูเขาอบรม ว/ด/ป 
หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานที่/หนวยงาน 

26-28 ต.ค.
58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

สรุปการพัฒนา     2   คร้ัง     30   ช่ัวโมง 
5. นางพิลาสลักษ       คูหา 7-8 พ.ค. 58 อบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  เรื่อง  ระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียน 

โรงเรียนสารวิทยา 

สรุปการพัฒนา     1   คร้ัง     12   ช่ัวโมง 
6. นางอรฉาย       บุนนาค 7-8 พ.ค. 58 อบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  เรื่อง  ระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียน 

โรงเรียนสารวิทยา 

สรุปการพัฒนา     1   คร้ัง    12    ช่ัวโมง 
7. นางสาวอัจฉรา    อารีรัตน 7-8 พ.ค. 58 อบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  เรื่อง  ระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียน 

โรงเรียนสารวิทยา 

26-28 ต.ค.
58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

สรุปการพัฒนา    2    คร้ัง   30     ช่ัวโมง 
8. นางสาวอัญชลี     วิเชียรปญญา 7-8 พ.ค. 58 อบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  เรื่อง  ระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียน 

โรงเรียนสารวิทยา 

22 พ.ย. 58 เขารวมกิจกรรมแขงขัน
ประวัติศาสตรเพชรยอดมงกุฎ  
ครั้งที่ 8 

โรงเรียนสตรีวิทยา 

29 พ.ย. 58 เขารวมกิจกรรมแขงขัน
พระพุทธศาสนา ครั้งที่ 12 
เพชรยอดมงกุฎ 

โรงเรียนเทพศิรินทร 

26-28 ต.ค.
58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

สรุปการพัฒนา     4   คร้ัง    48    ช่ัวโมง 
9. นางสาวอุไรวัลย      สมร 7-8 พ.ค. 58 อบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  เรื่อง  ระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียน 

โรงเรียนสารวิทยา 

4 มิ.ย.58 ประชุมเรื่อง  ติดตามผลการ
ดําเนินงานของอาเซียน 

 

24 ส.ค. 58 การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู
ผลงานที่เปนเลิศ กลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม   

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ 
จัดโดยสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต  2 

26-28 ต.ค.
58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 
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ลําดับ ช่ือผูเขาอบรม ว/ด/ป 
หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานที่/หนวยงาน 

29 พ.ย. 58 เขารวมกิจกรรมแขงขัน
พระพุทธศาสนา ครั้งที่ 12 
เพชรยอดมงกุฎ 

โรงเรียนเทพศิรินทร 

สรุปการพัฒนา    5    คร้ัง    42    ช่ัวโมง 
10. นายธเนศ       วิริยะมนตร ี 7-8 พ.ค. 58 อบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  เรื่อง  ระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียน 

โรงเรียนสารวิทยา 

26-28 ต.ค.
58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

สรุปการพัฒนา   2     คร้ัง   30     ช่ัวโมง 
11. นายประพจน    อังคเรืองรัตนา 7-8 พ.ค. 58 อบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  เรื่อง  ระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียน 

โรงเรียนสารวิทยา 

26-28 ต.ค.
58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

สรุปการพัฒนา    2    คร้ัง   30    ช่ัวโมง 
12. นายอาณาจักร แทงทอง 7-8 พ.ค. 58 อบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  เรื่อง  ระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียน 

โรงเรียนสารวิทยา 

23 ส.ค. 58 เขารวมกิจกรรมแขงขัน
เศรษฐศาสตรเพชรยอดมงกุฎ  
ครั้งที่  7 

โรงเรียนสตรีวิทยา 2 

26-28 ต.ค.
58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

สรุปการพัฒนา     3   คร้ัง    36    ช่ัวโมง 
13. นายอรรถพล พวงเกาะ 7-8 พ.ค. 58 อบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  เรื่อง  ระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียน 

โรงเรียนสารวิทยา 

26-28 ต.ค.
58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

สรุปการพัฒนา    2    คร้ัง     30   ช่ัวโมง 
 นางสาวไพลิน ชยามาศ 7-8 พ.ค. 58 อบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  เรื่อง  ระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียน 

โรงเรียนสารวิทยา 

13-15 ก.ค.
58 

อบรมสัมมนาโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
งบประมาณ  ปงบประมาณ  
2558 

หองประชุมโรงเรียนสอนดํา
นํ้านานาชาติชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี 

17-18 ก.ค.
58 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาความรูความเขาใจดาน
เศรษฐศาสตร  และสรางวินัย
ทางการเงินในการจัดการศึกษา

โรงแรมแกรนดเพลส 
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ลําดับ ช่ือผูเขาอบรม ว/ด/ป 
หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานที่/หนวยงาน 

ขั้นพื้นฐาน 
27-29 ก.ค. 

58 
โครงการพัฒนาครูผูชวยเพื่อ
เพิ่มศักยภาพ 

หองประชุมรอยัลฮิลสกอลฟ  
รีสอรท แอนดสปา                 
จังหวัดนครนายก 

7 ส.ค.58 ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูและ
การประกวดนวัตกรรมเตรียม
ความพรอมสูประชาคมอาเซียน 

หอประชุมคุรุสภา  
กระทรวงศึกษาธิการ 

20-21 ส.ค.
58 

อบรมครูสอนวิชา
พระพุทธศาสนา  หัวขอเรื่อง  
“สุขทุกขในมุมมองของ
พระพุทธศาสนา” 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

24 ส.ค. 58 การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู
ผลงานที่เปนเลิศ กลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม   

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ 
จัดโดยสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต  2 

15-16 ต.ค.
58 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “ติดเข็ม
ทิศชีวิตการเงินแกครู ประจําป
งบประมาณ 2558” 

ธนาคารแหงประเทศไทย 

26-28 ต.ค.
58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

สรุปการพัฒนา    9    คร้ัง    114    ช่ัวโมง 
 นางสาวกนกลักษณ 

แปงปางใส 
7-8 พ.ค. 58 อบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  เรื่อง  ระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียน 

โรงเรียนสารวิทยา 

13-15 ก.ค.
58 

อบรมสัมมนาโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
งบประมาณ  ปงบประมาณ  
2558 

หองประชุมโรงเรียนสอนดํา
นํ้านานาชาติชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี 

27-29 ก.ค. 
58 

โครงการพัฒนาครูผูชวยเพื่อ
เพิ่มศักยภาพ 

หองประชุมรอยัลฮิลสกอลฟ  
รีสอรท แอนดสปา                 
จังหวัดนครนายก 

20-21 ส.ค.
58 

อบรมครูสอนวิชา
พระพุทธศาสนา  หัวขอเรื่อง  
“สุขทุกขในมุมมองของ
พระพุทธศาสนา” 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

23 ส.ค. 58 เขารวมกิจกรรมแขงขัน
เศรษฐศาสตรเพชรยอดมงกุฎ  
ครั้งที่  7 

โรงเรียนสตรีวิทยา 2 

28-29 ส.ค. 
58 

โครงการเสริมสรางความเปน
พลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยตามวิถี
รัฐธรรมนูญ 

โรงแรงรอยัลริเวอร  
ถนนจรัญสนิทวงศ  
กรุงเทพมหานคร 



149 
 

ลําดับ ช่ือผูเขาอบรม ว/ด/ป 
หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานที่/หนวยงาน 

24-25 ก.ย.
58 

การอบรมเชิงปฏิบัติการขยาย
ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดวยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม 

6-8 ต.ค.58 การฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ
สามัญรุนใหญ ขั้นความรู
เบื้องตน 

คายลูกเสือชั่วคราว  
โรงเรียนจันทรหุนบําเพ็ญ 

26-28 ต.ค.
58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

16 พ.ย.58 
การประชุมสัมมนาและ
นิทรรศการดิจิทัลทางการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร 

22 พ.ย. 58 เขารวมกิจกรรมแขงขัน
ประวัติศาสตรเพชรยอดมงกุฎ  
ครั้งที่ 8 

โรงเรียนสตรีวิทยา 

สรุปการพัฒนา     11   คร้ัง    138    ช่ัวโมง 
15. นางสาวลลิตา แขกรัมย 7-8 พ.ค. 58 อบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  เรื่อง  ระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียน 

โรงเรียนสารวิทยา 

26-28 ต.ค.
58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

สรุปการพัฒนา     2   คร้ัง   30     ช่ัวโมง 
 นางรัชดาพร บุญมี 7-8 พ.ค. 58 อบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  เรื่อง  ระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียน 

โรงเรียนสารวิทยา 

7 ส.ค.58 ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูและ
การประกวดนวัตกรรมเตรียม
ความพรอมสูประชาคมอาเซียน 

หอประชุมคุรุสภา  
กระทรวงศึกษาธิการ 

26-28 ต.ค.
58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

สรุปการพัฒนา    3    คร้ัง    36    ช่ัวโมง 
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ    

1. นางชไมพร  เอมาวัฒน 7 พ.ค. 58 สถานการณเด็กนักเรียนไทย
และมิติใหมในการดูแล 

โรงเรียนสารวิทยา 

8 พ.ค. 58 รูทันวัยรุนยุคโซเชี่ยวเน็ตเวิรค โรงเรียนสารวิทยา 
18-19 
มิ.ย. 58 

ประชุมปฏิบัติการณเรื่อง
หลักสูตรศตวรรษที่ 21 

โรงแรมเอเซีย 
 

กรกฎาคม58 ประชุมสัมมนา แนวทางการ
บริหารจัดการหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนหอวัง 

26-28 
ต.ค. 58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร โรงแรมทวารวดี 
จ.ปราจีนบุรี 
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ลําดับ ช่ือผูเขาอบรม ว/ด/ป 
หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานที่/หนวยงาน 

14-15 
ม.ค. 59 

ประชุมทบทวนหลักสูตรเรื่อง
เปาหมาย โครงสรางเวลาเรียน
สาระการเรียนรูที่จําเปนใน
ศตวรรษ 21 

โรงเรียนสารวิทยา 

20 ก.พ. 59 ประชุมสัมมนาแนวทางการ
บริหารจัดการหลักสูตรใน
สถานศึกษา ศตวรรษที่21 

โรงเรียนสารวิทยา 

สรุปการพัฒนา    7    คร้ัง    66    ช่ัวโมง 
2. นางธิติพร  ธวัชสิน 7 พ.ค.58 สถานการณเด็กนักเรียนไทย

และมิติใหมในการดูแล 
โรงเรียนสารวิทยา 

8 พ.ค. 58 รูทันวัยรุนยุคโซเชี่ยวเน็ตเวิรค โรงเรียนสารวิทยา 
26-28 
ต.ค. 58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร โรงแรมทวารวดี 
จ.ปราจีนบุรี 

14-16 
ม.ค. 59 

ศึกษาดูงานชุมพร-พะโตะ-
พังงา-เกาะตาชัย 

ชุมพร-พะโตะ-พังงา-เกาะ
ตาชัย 

สรุปการพัฒนา     4   คร้ัง    48    ช่ัวโมง 
3. นายกรัณฑ         ปนสุวรรณ 7 พ.ค. 58 สถานการณเด็กนักเรียนไทย

และมิติใหมในการดูแล 
โรงเรียนสารวิทยา 

8 พ.ค. 58 รูทันวัยรุนยุคโซเชี่ยวเน็ตเวิรค โรงเรียนสารวิทยา 
26-28 
ต.ค. 58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร โรงแรมทวารวดี 
จ.ปราจีนบุรี 

สรุปการพัฒนา    3    คร้ัง    36    ช่ัวโมง 
4. นางสาวฉวีวรรณ  เทียนสุน 7 พ.ค. 58 สถานการณเด็กนักเรียนไทย

และมิติใหมในการดูแล 
โรงเรียนสารวิทยา 

8 พ.ค. 58 รูทันวัยรุนยุคโซเชี่ยวเน็ตเวิรค โรงเรียนสารวิทยา 
สรุปการพัฒนา    2   คร้ัง   12    ช่ัวโมง 

5. นางสิรินิติ         ไทยภักด ี 7 พ.ค. 58 สถานการณเด็กนักเรียนไทย
และมิติใหมในการดูแล 

โรงเรียนสารวิทยา 

8 พ.ค. 58 รูทันวัยรุนยุคโซเชี่ยวเน็ตเวิรค โรงเรียนสารวิทยา 
26-28 
ต.ค. 58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร โรงแรมทวารวดี 
จ.ปราจีนบุรี 

14-16 
ม.ค. 59 

ศึกษาดูงานชุมพร-พะโตะ-
พังงา-เกาะตาชัย 

ชุมพร-พะโตะ-พังงา-เกาะ
ตาชัย 

สรุปการพัฒนา   4   คร้ัง     48   ช่ัวโมง 
6. นายณัฐพล  ม่ันเรือง 7 พ.ค. 58 สถานการณเด็กนักเรียนไทย

และมิติใหมในการดูแล 
โรงเรียนสารวิทยา 

8 พ.ค. 58 รูทันวัยรุนยุคโซเชี่ยวเน็ตเวิรค โรงเรียนสารวิทยา 
28 ก.ย. 58 อบรม Augmented Reality 

(AR) 
โรงเรียนสารวิทยา 
 

26-28 
 ต.ค. 58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร โรงแรมทวารวดี 
จ.ปราจีนบุรี 

14-16 
ม.ค. 59 

ศึกษาดูงานชุมพร-พะโตะ-
พังงา-เกาะตาชัย 

ชุมพร-พะโตะ-พังงา-เกาะ
ตาชัย 
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ลําดับ ช่ือผูเขาอบรม ว/ด/ป 
หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานที่/หนวยงาน 

19 ก.พ. 59 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การจัดการเรียนรู BBL 

มหาลัยราชภัฎพระนคร 

สรุปการพัฒนา    6    คร้ัง   60   ช่ัวโมง 
7. 
 

นางสาวนภวรรณ  นาคอุไร 7 พ.ค. 58 สถานการณเด็กนักเรียนไทย
และมิติใหมในการดูแล 

โรงเรียนสารวิทยา 

8 พ.ค. 58 รูทันวัยรุนยุคโซเชี่ยวเน็ตเวิรค โรงเรียนสารวิทยา 
15 ก.ย. 58 การผลิตส่ือ ICT เพื่อพัฒนาครู โรงเรียนสารวิทยา 
23-25 มี.ค. 

59 
การบริหารหลักสูตรแกนกลาง 
สูศตวรรษที่ 21 สพม.2 

โรงเรียนหอวัง 

สรุปการพัฒนา    4    คร้ัง   36   ช่ัวโมง 
8. นายชุมพล เทพสูงเนิน 7 พ.ค. 58 สถานการณเด็กนักเรียนไทย

และมิติใหมในการดูแล 
โรงเรียนสารวิทยา 

8 พ.ค. 58 รูทันวัยรุนยุคโซเชี่ยวเน็ตเวิรค โรงเรียนสารวิทยา 
28 ก.ย. 58 อบรม Augmented Reality 

(AR) 
โรงเรียนสารวิทยา 
 

26-28 
ต.ค. 58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร โรงแรมทวารวดี 
จ.ปราจีนบุรี 

13-17 
ม.ค. 59 

ศึกษาดูงานชุมพร-พะโตะ-
พังงา-เกาะตาชัย 

ชุมพร-พะโตะ-พังงา-เกาะ
ตาชัย 

สรุปการพัฒนา     5     คร้ัง     54   ช่ัวโมง 
9. น.ส.รวิภา    บุญภิรมย 7 พ.ค. 58 สถานการณเด็กนักเรียนไทย

และมิติใหมในการดูแล 
โรงเรียนสารวิทยา 

8 พ.ค. 58 รูทันวัยรุนยุคโซเชี่ยวเน็ตเวิรค โรงเรียนสารวิทยา 
15 ก.ย. 58 การผลิตส่ือ ICT เพื่อพัฒนาครู โรงเรียนสารวิทยา 
28 ก.ย. 58 อบรม Augmented Reality 

(AR) 
โรงเรียนสารวิทยา 
 

26-28 
ต.ค. 58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร โรงแรมทวารวดี 
จ.ปราจีนบุรี 

14-16 
ม.ค. 59 

ศึกษาดูงานชุมพร-พะโตะ-
พังงา-เกาะตาชัย 

ชุมพร-พะโตะ-พังงา-เกาะ
ตาชัย 

22 ม.ค. 59 เขารวมประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เทคโนโลยีการศึกษา
สัมพันธแหงประเทศไทยครั้งที่ 
30  

คณะศึกษาศาสตร 
ม.นเรศวร 

17 ก.พ. 59 การผลิตส่ือการสอนยุคใหมใน
รูปแบบ Mobile Learning 
ดวยเทคโนโลยี Augmented 
Reality (AR) 

มหาลัยราชภัฎพระนคร 

20 มี.ค. 59 อบรมปฏิบัติการ Pandora 
Box 

ภาควิชาเทคโนโลยีและ
ส่ือสารการศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร 
ม.เกษตรศาสตร 

สรุปการพัฒนา   9     คร้ัง   78   ช่ัวโมง 
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ลําดับ ช่ือผูเขาอบรม ว/ด/ป 
หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานที่/หนวยงาน 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
1. นายพีระชาติ ศรีมหันต 7-8 พ.ค.58 การอบรมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนสารวิทยา  

หอประชุมรัชมงคล 
โรงเรียนสารวิทยา 

22-26 มิ.ย.
58 

โครงการประเมินหลักสูตร 
โรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 2 

22-26 มิถุนายน 2558 
ณ Jazzotel Hotel 
Bangkok 

30 มิ.ย.- 
1 ก.ค.58 

การอบรมปฏิบัติการออกแบบ
การจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนา
ทักษะสําหรับศตวรรษที่ 21 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 
2558 
ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 

17-18 ก.ค.
58 

จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 ณ โรงเรียนหอวัง 

17-18 กรกฎาคม 2558 
ณ โรงเรียนหอวัง 

26-28 ต.ค.
58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

สรุปการพัฒนา     5   คร้ัง    84    ช่ัวโมง 
2. นายพรชัย        เกตุฉาย 7-8 พ.ค.58 การอบรมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
สารวิทยา  

หอประชุมรัชมงคล 
โรงเรียนสารวิทยา 

26-28 ต.ค.
58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

สรุปการพัฒนา   2    คร้ัง    30   ช่ัวโมง 
3. นายพลัฏฐ       ตุมทอง 7-8 พ.ค.58 การอบรมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
สารวิทยา  

หอประชุมรัชมงคล 
โรงเรียนสารวิทยา 

26-28 ต.ค.
58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

สรุปการพัฒนา    2    คร้ัง    30    ช่ัวโมง 
4. นางยุภาพร      โตสกุล 7-8 พ.ค.58 การอบรมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
สารวิทยา  

หอประชุมรัชมงคล 
โรงเรียนสารวิทยา 

26-28 ต.ค.
58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

สรุปการพัฒนา   2     คร้ัง    30    ช่ัวโมง 
5. นายไตรรัตน         ศรีจิตรแจม 7-8 พ.ค.58 การอบรมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
สารวิทยา  

หอประชุมรัชมงคล 
โรงเรียนสารวิทยา 

26-28 ต.ค.
58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

สรุปการพัฒนา    2    คร้ัง    30    ช่ัวโมง 
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ลําดับ ช่ือผูเขาอบรม ว/ด/ป 
หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานที่/หนวยงาน 

6. นางสาวเฉลิมศรี  เกตุจําปา 7-8 พ.ค.58 การอบรมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
สารวิทยา  

หอประชุมรัชมงคล 
โรงเรียนสารวิทยา 

26-28 ต.ค.
58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

สรุปการพัฒนา    2    คร้ัง   30    ช่ัวโมง 
7. นางสาวสุชินันท งามสมชนม 7-8 พ.ค.58 การอบรมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
สารวิทยา  

หอประชุมรัชมงคล 
โรงเรียนสารวิทยา 

26-28 ต.ค.
58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

สรุปการพัฒนา     2   คร้ัง    30    ช่ัวโมง 
8. นายศุภชัย สังปริเมน 7-8 พ.ค.58 การอบรมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
สารวิทยา  

หอประชุมรัชมงคล 
โรงเรียนสารวิทยา 

26-28 ต.ค.
58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

สรุปการพัฒนา    2    คร้ัง    30    ช่ัวโมง 
9. นางสาวธิดารัตน  บุญเมิง 7-8 พ.ค.58 การอบรมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
สารวิทยา  

หอประชุมรัชมงคล 
โรงเรียนสารวิทยา 

26-28 ต.ค.
58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

สรุปการพัฒนา    2    คร้ัง    30    ช่ัวโมง 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

1. นางสาวสุพรรษา    ศรประเสริฐ 7-8 พ.ค.58 การอบรมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
สารวิทยา “รูทันวัยรุนยุค 
Social Network” 

หอประชุมรัชมงคล 
โรงเรียนสารวิทยา 

26-28 ต.ค.
58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

สรุปการพัฒนา    2   คร้ัง    30    ช่ัวโมง 
2. นางแววดาว     นกสกุล 7-8 พ.ค.58 การอบรมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
สารวิทยา “รูทันวัยรุนยุค 
Social Network” 

หอประชุมรัชมงคล 
โรงเรียนสารวิทยา 

26-28 ต.ค.
58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

สรุปการพัฒนา   2     คร้ัง    30    ช่ัวโมง 
3. นางจรรยา      ลียากาศ 7-8 พ.ค.58 การอบรมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
สารวิทยา “รูทันวัยรุนยุค 
Social Network” 

หอประชุมรัชมงคล 
โรงเรียนสารวิทยา 
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ลําดับ ช่ือผูเขาอบรม ว/ด/ป 
หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานที่/หนวยงาน 

สรุปการพัฒนา    1    คร้ัง   12     ช่ัวโมง 
4. นางสาววราพร      มีหิรัญ 7-8 พ.ค.58 การอบรมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
สารวิทยา “รูทันวัยรุนยุค 
Social Network” 

หอประชุมรัชมงคล 
โรงเรียนสารวิทยา 

26-28 ต.ค.
58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

สรุปการพัฒนา   2     คร้ัง    30    ช่ัวโมง 
5. นางศรานตา      กฤษฎาสิมะ 7-8 พ.ค.58 การอบรมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
สารวิทยา “รูทันวัยรุนยุค 
Social Network” 

หอประชุมรัชมงคล 
โรงเรียนสารวิทยา 

20,26-27 
ก.ย. 58 

CEFR มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

26-28 ต.ค.
58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

สรุปการพัฒนา    3    คร้ัง    48    ช่ัวโมง 
6. นางสาวเสาวลักษณ   สภานนท 7-8 พ.ค.58 การอบรมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
สารวิทยา “รูทันวัยรุนยุค 
Social Network” 

หอประชุมรัชมงคล 
โรงเรียนสารวิทยา 

26-28 ต.ค.
58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

14-16 ม.ค.
59 

อบรมศึกษาดูงาน ร.ร.สอาดเผดิมวิทยา  
จ.ชุมพรและ จ. พังงา 

สรุปการพัฒนา    3    คร้ัง    48   ช่ัวโมง 
7. นางสาวราตรี     เหลาหะเกียรต ิ 7-8 พ.ค.58 การอบรมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
สารวิทยา “รูทันวัยรุนยุค 
Social Network” 

หอประชุมรัชมงคล 
โรงเรียนสารวิทยา 

26-28 ต.ค.
58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

สรุปการพัฒนา    2    คร้ัง    30   ช่ัวโมง 
8. นางสาวจุฑาทิพย  เจนธนานันท 7-8 พ.ค.58 การอบรมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
สารวิทยา “รูทันวัยรุนยุค 
Social Network” 

หอประชุมรัชมงคล 
โรงเรียนสารวิทยา 

12 ก.ค.58 Google Site ร.ร.นวมินทราชินูทิศสตรี
วิทยา2 

26-28 ต.ค.
58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

สรุปการพัฒนา    3    คร้ัง   36    ช่ัวโมง 
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ลําดับ ช่ือผูเขาอบรม ว/ด/ป 
หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานที่/หนวยงาน 

9. นางสาวสุดารัตน    สแปตต 7-8 พ.ค.58 การอบรมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
สารวิทยา “รูทันวัยรุนยุค 
Social Network” 

หอประชุมรัชมงคล 
โรงเรียนสารวิทยา 

26-28 ต.ค.
58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

14-16 ม.ค.
59 

อบรมศึกษาดูงาน ร.ร.สอาดเผดิมวิทยา  
จ.ชุมพรและ จ. พังงา 

1 ก.พ.-30 
เม.ย.59 

CEFR ออนไลน สถาบันภาษาแคม 
บริจดรวมกับ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

สรุปการพัฒนา    4    คร้ัง    138    ช่ัวโมง 
10. นายกิตติพัทธ     สุขล้ิม 7-8 พ.ค.58 การอบรมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
สารวิทยา “รูทันวัยรุนยุค 
Social Network” 

หอประชุมรัชมงคล 
โรงเรียนสารวิทยา 

26-28 ต.ค.
58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

สรุปการพัฒนา    2    คร้ัง     30   ช่ัวโมง 
12. นางสาวกฤติยา    ปะทังคะติ 7-8 พ.ค.58 การอบรมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
สารวิทยา “รูทันวัยรุนยุค 
Social Network” 

หอประชุมรัชมงคล 
โรงเรียนสารวิทยา 

20,26-27 
ก.ย. 58 

CEFR มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

26-28 ต.ค.
58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

สรุปการพัฒนา    2   คร้ัง     48   ช่ัวโมง 
13. นางสาวธัญธร   เวชวิทยาขลัง 7-8 พ.ค.58 การอบรมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
สารวิทยา “รูทันวัยรุนยุค 
Social Network” 

หอประชุมรัชมงคล 
โรงเรียนสารวิทยา 

26-28 ต.ค.
58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

สรุปการพัฒนา    2    คร้ัง    30    ช่ัวโมง 
14. นายทวิตย   วรรณชัยมงคล 7-8 พ.ค.58 การอบรมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
สารวิทยา “รูทันวัยรุนยุค 
Social Network” 

หอประชุมรัชมงคล 
โรงเรียนสารวิทยา 

20,26-27 
ก.ย. 58 

CEFR มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

26-28 ต.ค.
58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 
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ลําดับ ช่ือผูเขาอบรม ว/ด/ป 
หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานที่/หนวยงาน 

สรุปการพัฒนา    3    คร้ัง    48    ช่ัวโมง 
15. นางสาวนกแกว     คลายสอน 7-8 พ.ค.58 การอบรมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
สารวิทยา “รูทันวัยรุนยุค 
Social Network” 

หอประชุมรัชมงคล 
โรงเรียนสารวิทยา 

26-28 ต.ค.
58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

สรุปการพัฒนา    2    คร้ัง     30  ช่ัวโมง 
16. นางสาวประนอม    สิงหโต 7-8 พ.ค.58 การอบรมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
สารวิทยา “รูทันวัยรุนยุค 
Social Network” 

หอประชุมรัชมงคล 
โรงเรียนสารวิทยา 

26-28 ต.ค.
58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

13-19 ม.ค.
59 

อบรมศึกษาดูงาน ร.ร.สอาดเผดิมวิทยา  
จ.ชุมพรและ จ. พังงา 

สรุปการพัฒนา    3    คร้ัง    48    ช่ัวโมง 
17. นางสาววีรสุดา      จันทโชต ิ 7-8 พ.ค.58 การอบรมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
สารวิทยา “รูทันวัยรุนยุค 
Social Network” 

หอประชุมรัชมงคล 
โรงเรียนสารวิทยา 

26-28 ต.ค.
58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

สรุปการพัฒนา    2    คร้ัง    30    ช่ัวโมง 
18. นางสาวพิมพประภา   

ประทุมวรรณ 
7-8 พ.ค.58 การอบรมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
สารวิทยา “รูทันวัยรุนยุค 
Social Network” 

หอประชุมรัชมงคล 
โรงเรียนสารวิทยา 

26-28 ต.ค.
58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

1 ก.พ.-30 
เม.ย.59 

CEFR ออนไลน สถาบันภาษาแคม 
บริจดรวมกับ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

สรุปการพัฒนา     3   คร้ัง    120    ช่ัวโมง 
20. นางสาวอรพรรณ ปญญาไว 7-8 พ.ค.58 การอบรมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
สารวิทยา “รูทันวัยรุนยุค 
Social Network” 

หอประชุมรัชมงคล 
โรงเรียนสารวิทยา 

20,26-27 
ก.ย. 58 

CEFR มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

26-28 ต.ค.
58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 
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ลําดับ ช่ือผูเขาอบรม ว/ด/ป 
หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานที่/หนวยงาน 

14-16 ม.ค.
59 

อบรมศึกษาดูงาน ร.ร.สอาดเผดิมวิทยา  
จ.ชุมพรและ จ. พังงา 

สรุปการพัฒนา    4    คร้ัง    66    ช่ัวโมง 
21. นายชานนท  สมคิด 7-8 พ.ค.58 การอบรมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
สารวิทยา “รูทันวัยรุนยุค 
Social Network” 

หอประชุมรัชมงคล 
โรงเรียนสารวิทยา 

26-28 ต.ค.
58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

สรุปการพัฒนา    2    คร้ัง   30     ช่ัวโมง 
22. นางสาวธนิสรา  ภูไพบูลย 7-8 พ.ค.58 การอบรมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
สารวิทยา “รูทันวัยรุนยุค 
Social Network” 

หอประชุมรัชมงคล 
โรงเรียนสารวิทยา 

26-28 ต.ค.
58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

สรุปการพัฒนา    2    คร้ัง    30    ช่ัวโมง 
23. นางสาวขนิษฐา  ผลาธัญญะ 7-8 พ.ค.58 การอบรมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
สารวิทยา “รูทันวัยรุนยุค 
Social Network” 

หอประชุมรัชมงคล 
โรงเรียนสารวิทยา 

26-28 ต.ค.
58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

สรุปการพัฒนา    2    คร้ัง   30    ช่ัวโมง 
 น.ส.ณัฐธยาน กุลศิริวงศธร 7-8 พ.ค.58 การอบรมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
สารวิทยา “รูทันวัยรุนยุค 
Social Network” 

หอประชุมรัชมงคล 
โรงเรียนสารวิทยา 

28 ก.ค.58 โครงการพัฒนาครูผูชวยเพื่อ
เพิ่มศักยภาพ 

โรงแรมรอยัลฮิลล  
กอรฟรีสอรท แอนดสปา 
จ.นครนายก 

20,26-27 
ก.ย. 58 

CEFR มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

14-16 ม.ค.
59 

อบรมศึกษาดูงาน ร.ร.สอาดเผดิมวิทยา  
จ.ชุมพรและ จ. พังงา 

สรุปการพัฒนา    4    คร้ัง    54   ช่ัวโมง 
 น.ส.เจนจิรา แองบัวใหญ 7-8 พ.ค.58 การอบรมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
สารวิทยา “รูทันวัยรุนยุค 
Social Network” 

หอประชุมรัชมงคล 
โรงเรียนสารวิทยา 

26-28 ต.ค.
58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 
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ลําดับ ช่ือผูเขาอบรม ว/ด/ป 
หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานที่/หนวยงาน 

14-16 ม.ค.
59 

อบรมศึกษาดูงาน ร.ร.สอาดเผดิมวิทยา  
จ.ชุมพรและ จ. พังงา 

7-9 ธ.ค.58 โครงการพัฒนาครูผูชวยเพื่อ
เพิ่มศักยภาพ 

โรงแรมรอยัลฮิลล  
กอรฟ รีสอรท แอนดสปา  
จ.นครนายก 

สรุปการพัฒนา    4    คร้ัง  66     ช่ัวโมง 
 น.ส.อนัญญา วันทยานันท 7-8 พ.ค.58 การอบรมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
สารวิทยา “รูทันวัยรุนยุค 
Social Network” 

หอประชุมรัชมงคล 
โรงเรียนสารวิทยา 

26-28 ต.ค.
58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

14-16 ม.ค.
59 

อบรมศึกษาดูงาน ร.ร.สอาดเผดิมวิทยา  
จ.ชุมพรและ จ. พังงา 

7-9 ธ.ค.58 โครงการพัฒนาครูผูชวยเพื่อ
เพิ่มศักยภาพ 

โรงแรมรอยัลฮิลล  
กอรฟ รีสอรท แอนดสปา  
จ.นครนายก 

สรุปการพัฒนา    4    คร้ัง    66   ช่ัวโมง 
26. น.ส.นิรชา สุวรรณมณี 7-8 พ.ค.58 การอบรมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
สารวิทยา “รูทันวัยรุนยุค 
Social Network” 

หอประชุมรัชมงคล 
โรงเรียนสารวิทยา 

26-28 ต.ค.
58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

7-9 ธ.ค.58 โครงการพัฒนาครูผูชวยเพื่อ
เพิ่มศักยภาพ 

โรงแรมรอยัลฮิลล  
กอรฟ รีสอรท แอนดสปา  
จ.นครนายก 

สรุปการพัฒนา    3    คร้ัง    48   ช่ัวโมง 
27. น.ส.ภัทราวรรณ ปริมิตร 7-8 พ.ค.58 การอบรมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
สารวิทยา “รูทันวัยรุนยุค 
Social Network” 

หอประชุมรัชมงคล 
โรงเรียนสารวิทยา 

26-28 ต.ค.
58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

14-16 ม.ค.
59 

อบรมศึกษาดูงาน ร.ร.สอาดเผดิมวิทยา  
จ.ชุมพรและ จ. พังงา 

สรุปการพัฒนา    3    คร้ัง    48    ช่ัวโมง 
27. น.ส.ปวิดา จันที 7-8 พ.ค.58 การอบรมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
สารวิทยา “รูทันวัยรุนยุค 
Social Network” 

หอประชุมรัชมงคล 
โรงเรียนสารวิทยา 

26-28 ต.ค.
58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 
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ลําดับ ช่ือผูเขาอบรม ว/ด/ป 
หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานที่/หนวยงาน 

14-16 ม.ค.
59 

อบรมศึกษาดูงาน ร.ร.สอาดเผดิมวิทยา  
จ.ชุมพรและ จ. พังงา 

สรุปการพัฒนา     3   คร้ัง    48    ช่ัวโมง 
27. นายปยวัฒณ นาเจริญ 7-8 พ.ค.58 การอบรมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
สารวิทยา “รูทันวัยรุนยุค 
Social Network” 

หอประชุมรัชมงคล 
โรงเรียนสารวิทยา 

26-28 ต.ค.
58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

14-16 ม.ค.
59 

อบรมศึกษาดูงาน ร.ร.สอาดเผดิมวิทยา  
จ.ชุมพรและ จ. พังงา 

สรุปการพัฒนา   3     คร้ัง  48      ช่ัวโมง 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

1. นางภควรรณ รัตนศุภสิน 7-8 พ.ค.58 การอบรมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
สารวิทยา “รูทันวัยรุนยุค 
Social Network” 

หอประชุมรัชมงคล 
โรงเรียนสารวิทยา 

26-28 ต.ค.
58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

สรุปการพัฒนา    2    คร้ัง    30    ช่ัวโมง 
2. สิบเอกหญิงปาริชาติ  

หมดมณทิล 
7-8 พ.ค.58 การอบรมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
สารวิทยา “รูทันวัยรุนยุค 
Social Network” 

หอประชุมรัชมงคล 
โรงเรียนสารวิทยา 

15 พ.ค.58 ผูปฎิบัติหนาที่ดูแลนักเรียน
พิเศษ 

รร.เทพลีลา 

26-27 
มิ.ย.58 

พัฒนาความเขมแข็งของการ
ดําเนินงานแนะแนว 

รร.สตรีวิทยา2 

3 ก.ค. 58 
อบรมพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม 

รร.ปทุมคงคา 

7-8 ส.ค.58 
ประชุมปฎิบัติการจัดทําคูมือ
แนะแนว 

รร.สตรีวิทยา2 

26-28 ต.ค.
58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

8 ม.ค.59 การดูแลนักเรียนเรียนรวม สพม.2 
สรุปการพัฒนา     7     คร้ัง    72     ช่ัวโมง 

3. น.ส.วิภาภร  อําพันกาญจน 7-8 พ.ค.58 การอบรมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
สารวิทยา “รูทันวัยรุนยุค 
Social Network” 

หอประชุมรัชมงคล 
โรงเรียนสารวิทยา 

17 ส.ค. 58 อบรมการแนะแนวอาชีพ และ
การเพิ่มศักยภาพทางการจํา 
 

รร.สตรีวิทยา2 
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ลําดับ ช่ือผูเขาอบรม ว/ด/ป 
หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานที่/หนวยงาน 

18 ส.ค. 58 ศึกษาดูงาน บริษัทในเครือ 
ฉวีวรรณ กรุป อ.ศรีราชา 
จ.ชลบุรี 

บริษัทในเครือ ฉวีวรรณ 
กรุป 

10 ก.ย. 58 ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูเรื่อง
เพศศึกษา 

รร.สตรีวิทยา2 

26-28 ต.ค.
58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

สรุปการพัฒนา    5    คร้ัง     48   ช่ัวโมง 
4. นางจีระนันท อักษรชื่น 7-8 พ.ค.58 การอบรมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
สารวิทยา “รูทันวัยรุนยุค 
Social Network” 

หอประชุมรัชมงคล 
โรงเรียนสารวิทยา 

26-28 ต.ค.
58 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ณ โรงแรมทวารวดีรีสอรท 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

   
สรุปการพัฒนา      2  คร้ัง     30   ช่ัวโมง 

5. นางสาวกาญจนา วรรนะสิน 7-8 พ.ค.58 การอบรมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
สารวิทยา “รูทันวัยรุนยุค 
Social Network” 

หอประชุมรัชมงคล 
โรงเรียนสารวิทยา 

สรุปการพัฒนา      1  คร้ัง     12  ช่ัวโมง 
6. น.ส.ปภาดา แซมลําเจียก 7-8 พ.ค.58 การอบรมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
สารวิทยา “รูทันวัยรุนยุค 
Social Network” 

หอประชุมรัชมงคล 
โรงเรียนสารวิทยา 

26 มิ.ย.58 พัฒนาความเขมแข็งของการ
ดําเนินงานแนะแนว 

รร.สตรีวิทยา2 

31 ส.ค. – 
1 ก.ย. 58 

อบรมเพื่อนที่ปรึกษา YC รร.สตรีวิทยา2 

สรุปการพัฒนา    3    คร้ัง    30    ช่ัวโมง 
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ผลงานดีเดนของครู 

 
ที่ ช่ือ -ช่ือสกุล รางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่จัด 
1 นางสาวพัชรีย  สวางวงษ หน่ึงแสนครูดี คุรุสภา 
2 นางสาวธนวรรณ  เมฆแดง หน่ึงแสนครูดี คุรุสภา 
3 นางสาวเกศกัญญา  สีเลา ครูดีในดวง สพม.2 
4 นางสาวธัญทิพย  อริยอัครพงษ หน่ึงแสนครูดี คุรุสภา 
5 นางสาวลดาวัลย  กันธมาลา หน่ึงแสนครูดี คุรุสภา 
6 นายพงษศักดิ์  บัวหุง หน่ึงแสนครูดี คุรุสภา 
7 ส.อ.หญิงปาริชาติ  หมดมณทิล เกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณดานสราง

คุณงามความดีในวิชาชีพครู  ประจําป
การศึกษา 2558 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ 

8 น.ส.วิภาภร  อําพันกาญจน เกียรติบัตร ผูใหการสนับสนุนและรวม
สรางสรรคประชากรคุณภาพอยาง
ตอเน่ือง 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร ใน
พระอุปถัมภสมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจา
ฟาเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี 

9 
นางชไมพร  เอมาวัฒน 

เกียรติบัตร ครูผูฝกฝนนักเรียนเขา
ประกวด/แขงขัน จนไดรับรางวัล 

โรงเรียนสารวิทยา 

10 
นางสาวฉวีวรรณ  เทียนสุน 

เกียรติบัตร ครูผูฝกฝนนักเรียนเขา
ประกวด/แขงขัน จนไดรับรางวัล 

โรงเรียนสารวิทยา 

11 
นายกรัณฑ  ปนสุวรรณ 

เกียรติบัตร ครูผูฝกฝนนักเรียนเขา
ประกวด/แขงขัน จนไดรับรางวัล 

โรงเรียนสารวิทยา 

12 
นางสิรินิต ิ ไทยภักดี 

เกียรติบัตร ครูผูฝกฝนนักเรียนเขา
ประกวด/แขงขัน จนไดรับรางวัล 

โรงเรียนสารวิทยา 

13 นางธิติพร  ธวัชสิน เกียรติบัตร ครูผูฝกฝนนักเรียนเขา
ประกวด/แขงขัน จนไดรับรางวัล 

โรงเรียนสารวิทยา 

เหรียญทอง การแขงขัน“ศิลป
สรางสรรค” ม.4-ม.6 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

เหรียญเงิน การแขงขัน “วาดภาพระบาย
สี” ม.4-ม.6 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

เหรียญเงินการแขงขันวาดภาพไทย
ประเพณี ม.4-ม.6 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

เหรียญเงินการแขงขันประติมากรรม 
ม.4-ม.6 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

เหรียญทองแดงการแขงขันเขียนภาพไทย
สีเอกรงค ม.4-ม.6 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

14 นายณัฐพล  ม่ันเรือง เกียรติบัตร ครูผูฝกฝนนักเรียนเขา
ประกวด/แขงขัน จนไดรับรางวัล 

โรงเรียนสารวิทยา 

เหรียญเงินการแขงขันวงดนตรีลูกทุง 
ประเภททีม ข  (ม.1-ม.6) 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

เหรียญเงินการแขงขันขับรองเพลงไทย
ลูกทุง ประเภทหญิง (ม.4-ม.6) 

 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

เหรียญเงินการแขงขันขับรองเพลงสากล  
ประเภทหญิง (ม.4-ม.6) 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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ที่ ช่ือ -ช่ือสกุล รางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่จัด 
เหรียญทองการแขงขันขับรองเพลงสากล  
ประเภทหญิง (ม.1-ม.3) 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

เหรียญทองการแขงขัน ขับรองเพลงพระ
ราชนิพนธ ประเภทหญิง (ม.4-ม.6) 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

15 นางสาวนภวรรณ  นาคอุไร เกียรติบัตร ครูผูฝกฝนนักเรียนเขา
ประกวด/แขงขัน จนไดรับรางวัล 

โรงเรียนสารวิทยา 

เหรียญเงินการแขงขัน นาฏศิลปไทย
อนุรักษ  (ม.1-ม.3) 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

เหรียญเงินการแขงขัน วงดนตรีลูกทุง 
ประเภททีม ข  (ม.1-ม.6) 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

16 นางสาวรวิภา  บุญภิรมย เกียรติบัตร ครูผูฝกฝนนักเรียนเขา
ประกวด/แขงขัน จนไดรับรางวัล 

โรงเรียนสารวิทยา 

เหรียญเงินการแขงขัน วงดนตรีลูกทุง 
ประเภททีม ข  (ม.1-ม.6) 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

เหรียญเงินการแขงขัน นาฏศิลปไทย
อนุรักษ  (ม.1-ม.3) 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

17 นายชุมพล  เทพสูงเนิน เกียรติบัตร ครูผูฝกฝนนักเรียนเขา
ประกวด/แขงขัน จนไดรับรางวัล 

โรงเรียนสารวิทยา 

เหรียญเงินการแขงขัน เขียนภาพไทย 
สีเอกรงค ม.1-ม.3 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

เหรียญเงินการแขงขันภาพลายเสน 
(Drawing) ม.1-ม.3 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

เหรียญทองแดงการแขงขันวาดภาพ
ระบายสี ม.1-ม.3 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

เหรียญทองแดงการแขงขัน 
เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 
 

 
 



 

ตอนที่ 5 สารสนเทศ 

เพื่อการรายงาน 
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ตอนที ่5 
สรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
1. สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม 

ผลการดําเนินงานในภาพรวม 

ในปการศึกษา 2558 โรงเรียนสารวิทยาดําเนินการพฒันาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามวิสัยทัศน ปรัชญา พันธกิจ เปาประสงคของโรงเรียน โดยสอดคลองกบักลยุทธ 

จุดเนนของโรงเรียน ยึดหลักการบรหิารงานตามโครงสรางโรงเรียน ดําเนินการบรหิารจัดการอยูในรูปของ

คณะกรรมการบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาล แบบการมสีวนรวม มีการดําเนินงานอยางเปนระบบ โดยผาน

กระบวนการวางแผน กํากบั ติดตาม ตรวจสอบ อยางมีประสิทธิภาพ 

สรปุผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยภาพรวมคะแนนที่ได 

98.14 ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม โดยดานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน ดาน 2 มาตรฐานดานการจัด

การศึกษา ดานที่ 3 มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรยีนรู ดานที่ 4 มาตรฐานดานอัตลักษณของ

สถานศึกษา และดานที่ 5 มาตรฐานการสงเสริม ไดระดับคุณภาพดีเย่ียม ในทุกดาน 

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษา โดยแบงเปน 3 กลุมตัวบงช้ี ไดแก กลุมตัว

บงช้ีพื้นฐาน ประกอบตัวบงช้ีที่ 1 ถึงตัวบงช้ีที่ 8 กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ ประกอบดวยตัวบงช้ีที่ 9 ถึงตัวบงช้ีที่ 

10 และกลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม ประกอบดวยตัวบงช้ีที่ 11 ถึงตัวบงช้ีที่ 12 

สรปุผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามโดยภาพรวมคะแนนที่ได 86.85 ระดับคุณภาพดี 

จําแนกตามกลุมตัวบงช้ี กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน ตัวบงช้ีที่ 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนระดับคุณภาพ

พอใช ตัวบงช้ีที่ 6 ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ระดับคุณภาพดี ตัวบงช้ีที่ 

1-4 และตัวบงช้ีที่ 7-8 ระดับคุณภาพดีมาก กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ ตัวบงช้ีที่ 9-10 ระดับคุณภาพดีมาก กลุมตัว

บงช้ีมาตรการสงเสริมตัวบงช้ีที ่11 และตัวบงช้ีที่ 12 ระดับคุณภาพดีมาก 

 

โครงการ/กิจกรรมท่ีประสบผลสําเร็จ 
ช่ือกิจกรรม ปจจัยสนับสนนุทีท่ําใหประสบผลสําเร็จ 

1. โครงการสงเสริมนิสัยรักการ
อาน 

1. นโยบายและการสนับสนุนของคณะผูบริหาร 
2. กิจกรรมของทุกกลุมสาระการเรียนรูมีเปาประสงคเดียวกัน คือการพัฒนาคุณภาพ 
    ผูเรียนใหมีนิสัยรักการอาน 
3. มีงบประมาณที่พอพียง 
4. ความพรอมของแหลงเรียนรูภายในและภายนอกสถานที่ในการดําเนินกิจกรรมตาม 
   โครงการ 
5. ไดรับความรวมมือจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมและสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยใน 
    การดําเนินการ 

2.  โครงการเสริมสรางสู
ประชาคมอาเซียน 

 

1. นโยบายและการสนับสนุนของคณะผูบริหาร 
2. ครูมีความรูความสามารถและใหความรวมมือในการดําเนินงานตามโครงการ 
3. ไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณที่เพียงพอ 
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ช่ือกิจกรรม ปจจัยสนับสนนุทีท่ําใหประสบผลสําเร็จ 
4. การใหความรวมมือและสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
    ขั้นพื้นฐานสมาคมครูและผูปกครอง สมาคมศิษยเกา และเครือขายผูปกครอง 

3. โครงการสงเสริมศักยภาพครู
ดานการจัดการเรียนรู 

1. สถานศึกษามีการวางแผนการดําเนินงานนิเทศภายในที่เปนระบบ 
2. คณะกรรมการดําเนินงานการนิเทศภายในมีความรูความสามารถและปฏิบัติงานอยาง 
   ประสิทธิภาพ 
3. ความรวมมือรวมใจของครูและบุคลากรที่เก่ียวของ 
4. คณะกรรมการสถานศึกษาและองคกรอ่ืนๆ มีสวนรวมในการบริหารจัดการการศึกษา 
5. ผูทรงคุณวุฒิ ไดแก ครูอาวุโส (เกษียณราชการแลว) คณะกรรมการผูปกครองเครือขาย  
   เขารวมใหการนิเทศครูผูชวย 
6. หนวยงานนิเทศของเขตพื้นที่ใหความสําคัญในเรื่อง การนิเทศภายในและมีระบบการ 
    ติดตามตรวจสอบที่เขมแข็ง 

4. โครงการพัฒนาส่ิงแวดลอม 
แหลงเรียนรู และภูมิปญญา
ทองถิ่นที่เอ้ือตอการเรียนรู 

1. โรงเรียนสารวิทยาตั้งอยูติดถนนพหลโยธิน มีการเดินทางที่สะดวก 
2. บุคลากรที่เก่ียวของโดยเฉพาะนักพัฒนา มีความตั้งใจในการทํางาน 
3. การดําเนินงานบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
4. ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานภายนอกมีสวนรวมในการใชบริการดานอาคาร  
   สถานที่ และแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา 

 
2. จุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา 

 2.1 ดานคุณภาพผูเรียน 
 จุดเดน  

สถานศึกษาไดกําหนดนโยบายในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 5 ป การขับเคลื่อนโรงเรียน
มาตรฐานสากล แผนปฏิบัติการประจําป การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ทําใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่พงึ
ประสงคและมสีมรรถนะตรงตามหลกัสูตร มีความสามารถในการปรับตัวเขากบัสงัคมรวมทั้งเปนผูมีคุณธรรม
จริยธรรมมีระเบียบวินัยรักการแสวงหาความรูและมทีัศนคติที่ดีตออาชีพสจุริต 
 จุดท่ีควรพัฒนา  

สถานศึกษาควรจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพผูเรียนสูความพรอมในการประเมิน
นานาชาติและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21   

 2.2 ดานการจัดการศึกษา 
 จุดเดน  

คร ูมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางหลากหลายใชสื่อเทคโนโลยีไดอยางมี
ประสิทธิภาพมีความรบัผิดชอบตอหนาที่ เสียสละและพรอมที่จะพฒันาตนเอง 

ผูบริหาร มีการแบงโครงสรางการบริหารอยางชัดเจน มีการกําหนดนโยบายและการวางแผนเพื่อการ
บรหิารอยางมีประสิทธิภาพและมีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบ 
 จุดท่ีควรพัฒนา   
 คร ู1. สงเสริม สนับสนุนใหครูทุกกลุมสาระการเรียนรูไดเขารับการพัฒนาในดานตางๆ ใหมากข้ึนเพื่อ
ยกระดับคุณภาพผูเรียนสูการประเมินระดับนานาชาติ 
     2. สถานศึกษาควรจัดอบรมใหความรูดานการประกันคุณภาพสถานในสถานศึกษา 
 ผูบริหาร พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาใหไดมาตรฐานเพื่อแสดงถึงความเปนเลิศในการ
บริหารจัดการองคกร โดยเนนการมีสวนรวมตามหลักธรรมาภิบาล 
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 2.3 ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 จุดเดน  

สถานศึกษามีการพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาใหมีอยางหลากหลายจัดหาสิ่งอํานวยความ
สะดวกใหเพียงพอตอความตองการของผูเรียน จัดกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรู ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
 จุดท่ีควรพัฒนา  
 ควรจัดกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนระหวางโรงเรียนกับโรงเรียนและโรงเรียนกับชุมชนใหมากข้ึน 

 2.4 ดานอัตลักษณของสถานศึกษา 
 จุดเดน  

สถานศึกษาไดกําหนดอัตลักษณไวอยางชัดเจนเพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะตามที่สถานศึกษากําหนด 
โดยสถานศึกษาไดดําเนินการบริการจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจําป โดย
ทุกโครงการสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของสถานศึกษาจึงทําใหผูเรียนมีคุณลักษณะตาม 
อัตลักษณที่สถานศึกษากําหนดไว 
 จุดท่ีควรพัฒนา  

สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมที่สงเสริมผูเรียนตามอัตลักษณใหชัดเจน ตามอัตลักษณ “ประพฤติดี  มี
ความรู รักษสิ่งแวดลอม” 
 2.5 ดานมาตรการสงเสริม 
 จุดเดน  

สถานศึกษาไดดําเนินการพฒันาจัดการเรียนรูและจัดโครงการ/กิจกรรมตางๆ เพื่อตอบสนองนโยบาย 
จุดเนนตามแนวทางการปฏิบัติรปูการศึกษาเพื่อพฒันาและสงเสริมยกระดับคุณภาพผูเรียนใหสูงข้ึน โครงการ
พัฒนาคุณภาพสูโรงเรียนมาตรฐานสากล และโครงการการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม คุณลกัษณะอันพงึ
ประสงค และคานิยม 12 ประการ มกีารดําเนินการอยางตอเน่ือง บรรลุเปาหมายและพฒันาข้ึนตามลําดับ 
 จุดท่ีควรพัฒนา  

โครงการอานคิดวิเคราะหและเขียนควรไดรับการสงเสริมมากข้ึนโดยเพิ่มกิจกรรมเพื่อยกระดับ
คุณภาพผูเรียนสูความพรอมในการประเมินนานาชาติ (PISA) 
 
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 เพื่อใหโรงเรียนไดมกีารพฒันาคุณภาพอยางตอเน่ืองและมปีระสทิธิภาพจึงมีแนวทางการพัฒนาดังน้ี 

ดานการจัดการศึกษา 
1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในทกุกลุมสาระการเรียนรู

และพัฒนาผูเรียนสูทักษะศตวรรษที่ 21 
2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู 
3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของให

มากข้ึน 
4. จัดกิจกรรมสงเสรมิและพฒันาครอูยางตอเน่ืองและรอบดานเพื่อสงเสรมิใหครูเปนบุคคลทีท่ันตอ

การเปลี่ยนแปลงของสังคม จัดกิจกรรมสงเสรมิอัตลกัษณของสถานศึกษาอยางตอเน่ือง 
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ดานการบริหารจัดการศึกษา 
  1. สถานศึกษาพัฒนาระบบการบรหิารจัดการทุกดานโดยเฉพาะอาคาร สถานที่ สื่อ-อุปกรณ 
สภาพแวดลอมและทรัพยากรสิง่อํานวยความสะดวก 
 2. สถานศึกษายกระดับมาตรฐานความเปนเลิศในการบรหิารจัดการตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ 
(TQA) 
ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 1. สถานศึกษาพัฒนาความรวมมือกับหนวยงานภายนอกและองคกรตางประเทศ เพื่อพฒันาศักยภาพ
ของครูและนักเรียนทั้งดานวิชาการและทกัษะชีวิตในดานตางๆ 
 2. สถานศึกษาพัฒนาความรวมมือระหวางโรงเรียนกบัโรงเรยีนและโรงเรียนกบัชุมชนเพื่อพฒันา
ศักยภาพของครูและนักเรียนทั้งดานวิชาการและทกัษะชีวิตในดานตางๆ 

ดานอัตลักษณของสถานศึกษา  
 พัฒนากิจกรรมในโครงการสงเสรมิอัตลกัษณโรงเรียนและมาตรการสงเสริมสูความสําเรจ็ใหเขมแข็ง
เพื่อพฒันาผูเรียนใหมีคุณลักษณะตรงตามอัตลักษณของโรงเรียน 

ดานมาตรการสงเสริม 
 สถานศึกษาพัฒนานักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูความสามารถทางดาน
ภาษาอังกฤษและภาษาที่สองอยางตอเน่ือง 

4. ความตองการและการชวยเหลือ 
1. งบประมาณสนับสนุนการบรหิารจัดการการศึกษา 
2. หนวยงานตนสังกัดจัดกจิกรรมพัฒนาดานเทคนิคการสอนของครูใหกาวทันการเปลี่ยนแปลง 

 
ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
จากการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยหนวยงานตนสังกัดเปนผูประเมิน       
ในปการศึกษา 2558 

ดานท่ี 1 มาตรฐานดานคุณภาพผูเรยีน 
 จุดเนน 
 สถานศึกษาไดกําหนดนโยบายในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 5 ป การขับเคลื่อนโรงเรียน
มาตรฐานสากล แผนปฏิบัติการประจําป การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ทําใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงคและมีสมรรถนะตรงตามหลักสูตร มีความสามารถในการปรับตัวเขากับสังคมรวมทั้งเปนผูมีคุณธรรม
จริยธรรม มีระเบียบวินัยรักการแสวงหาความรูและทัศนคติที่ดีตออาชีพสุจริต 
 จุดท่ีควรพัฒนา 
 สถานศึกษาควรจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพผูเรียนสูความพรอมในการประเมิน
นานาชาติ 
 ขอเสนอแนะ 
 1. จัดกิจกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 2. จัดกิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพผูเรียนสูความพรอมในการประเมินระดับนานาชาติ 
 3. สงเสริมใหผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมแขงขันทักษะดานตางๆ กับหนวยงานภายนอก 
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ดานท่ี 2 มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 
 จุดเดน 
 ครู มีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางหลากหลายใชสื่อเทคโนโลยีอยางมี
ประสิทธิภาพมีความรับผิดชอบตอหนาที่ เสียสละและพรอมที่จะพัฒนาตนเอง 
 ผูบริหาร มีการแบงโครงสรางการบริหารอยางชัดเจน มีการกําหนดนโยบายและการวางแผนเพื่อการ
บริหารอยางมีประสิทธิภาพและมีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบ 
 
 จุดท่ีควรพัฒนา 
 คร ูสงเสริม สนับสนุนใหครูทุกกลุมสาระการเรียนรูไดเขารับการพัฒนาในดานตางๆ ใหมากข้ึนเพื่อ
ยกระดับคุณภาพผูเรียนสูการประเมินระดับนานาชาติ 
 ผูบริหาร พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาใหไดมาตรฐานเพื่อแสดงถึงความเปนเลิศในการ
บริหารจัดการองคกร 

ดานท่ี 3 มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 จุดเดน 
 สถานศึกษามีการพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาใหมีอยางหลากหลายจัดหาสิ่งอํานวยความ
สะดวกใหเพียงพอตอความตองการของผูเรียน จัดกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรู  ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
 จุดท่ีควรพัฒนา 
 ควรจัดกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนระหวางโรงเรียนกับโรงเรียนและโรงเรียนกับชุมชนใหมากข้ึน 

ดานท่ี 4 มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา 
 จุดเดน 
 สถานศึกษาไดกําหนดอัตลักษณไวอยางชัดเจนเพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะตามที่สถานศึกษากําหนด
โดยสถานศึกษาไดดําเนินการบริการจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจําป โดย
ทุกโครงการสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของสถานศึกษาจึงทําใหผูเรียนมีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณที่สถานศึกษากําหนดไว 
 จุดท่ีควรพัฒนา 
 สถานศึกษาควรจะกําหนดอัตลักษณของสถานศึกษาใหมเพื่อการพัฒนาผูเรียนตามอัตลักษณจะได
ชัดเจนมากข้ึน 

ดานท่ี 5 มาตรฐานการสงเสริม 
 จุดเดน 
 สถานศึกษาไดดําเนินการพัฒนาจัดการเรียนรูและจัดโครงการ/กิจกรรมตางๆ เพื่อตอบสนองนโยบาย
จุดเนนตามแนวทางการปฏิบัติรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและสงเสริมยกระดับคุณภาพผูเรียนใหสูงข้ึน โครงการ
เสริมสรางสูประชาคมอาเซียน และโครงการการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค รัก
ความเปนไทยภูมิใจในสถาบัน มีการดําเนินการอยางตอเน่ือง บรรลุเปาหมายและพัฒนาข้ึนตามลําดับ 
 จุดท่ีควรพัฒนา 
 โครงการอานคิดวิเคราะหและเขียน ควรไดรับการสงเสริมมากข้ึนโดยเพิ่มกิจกรรมเพื่อยกระดับ
คุณภาพผูเรียนสูความพรอมในการประเมินนานาชาติ (PISA) 
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จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนามาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาตามกฎกระทรวงวาดวย ระบบ 
หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  
 1. ดานผลการจัดการศึกษา 
  1) สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนทําความดีตอ พอแม ครู ตอสังคม ที่เปน
รูปธรรม เชน การจัดประกวดลูกดีเดน นักเรียนดีเดน นักบําเพ็ญประโยชนดีเดน ซึ่งอาจจะประเมินจากสมุด
บันทึกความดีของนักเรียน แลวมอบรางวัลเปนกําลังใจใหกับคนดี พรอมเกียรติบัตรทําความดี  
  2) สถานศึกษาควรสงเสริมนิสัยรักการอาน โดยกระตุนใหผูเรียนเกิดศรัทธาและเช่ือมั่นวา 
การอานเปนสิ่งดีมีประโยชน ควรจัดเวทีใหผูเรียนไดนําเสนอเรื่องที่อานใหเพื่อนๆ ไดรับรู  Social Network 
แลวใหเพื่อนๆต้ังกระทูเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมตอยอดความรูและสงผานองคความรูภายในกันตอๆไป 

3) ผูเรียนควรไดมีโอกาสกําหนดแผนการเรียนรูรวมกันระหวางครูและผูเรียนในการทัศน

ศึกษาภายนอกสถานศึกษาแตละครั้ง และควรติดตามผลการเรียนรู โดยใหผูเรียนทุกคนสงบันทึกผลภายหลัง

การเขารวมกิจกรรม  

4) ผูเรียนควรไดรับการฝกประเมินสถานการณอยางหลากหลายเช่ือมโยงการเรียนรูทั้งในและ

นอกช้ันเรียน เพื่อสรางองคความรู โดยบูรณาการการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค คิดอยางมี

วิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ 

5) ครูควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการประเมิน เพื่อคัดสรรผลงานที่เกิดจากการ

เรียนรูในช้ันเรียนและวิพากษผลงานอยางสรางสรรค                                                                                             

6) สถานศึกษาควรจัดพื้นที่หรือเวทีแสดงผลงานของผูเรียนที่ไดรับการคัดสรรจากการ

เรียนรูในช้ันเรียนอยางสม่ําเสมอ 

7) ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูที่อยูในระดับ

พอใชใหสูงข้ึน โดยครูควรปรับปรุงพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผลประเมินผล การสอนซอมเสริม กลุมสาระ

การเรียนรูควรกําหนดปฏิทินนิเทศช้ันเรียนใหครอบคลุมทุกหองเรียน สถานศึกษาควรเนนจัดกิจกรรมทางวิชาการ

ใหมากข้ึน ครู ผูปกครอง และผูเรียนควรรวมกันกําหนดเปาหมายคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสําหรับผูเรียน

แตละคนในแตละภาคเรียนใหชัดเจน 

8) สถานศึกษาควรพัฒนาโครงการเพื่อใหเกิดผลตามอัตลักษณของผูเรียนจนเปนที่ยอมรับของ

ชุมชน 

2. ดานการบริหารจัดการศึกษา 
สถานศึกษาควรนําผลจากการประเมินโครงการมาวางแผนพัฒนาการบริหารจัดการทุกดาน

อยางมีประสิทธิภาพและคุมคา 
3. ดานการจัดการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

1) ครูควรนําขอมูลจากระบบชวยเหลือนักเรียนรวมกับขอมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมาใช
ในการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล เพื่อนําไปจัดการเรียนรูและออกแบบการเรียนรูไดตรงตามลักษณะการ
เรียนรูและพัฒนาการทางสมอง 
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2) ครูควรประเมินความกาวหนาการเรียนรูในช้ันเรียน ๓ ระยะ คือ กอนเรียน ระหวางเรียน 
และหลังเรียน รวมทั้งการวางเงื่อนไขใหผูเรียนประเมินความกาวหนาของตนเองหรือสัญญาการเรียน(Learning 
Contract) ตลอดจนนําผลการประเมินระหวางเรียนมาใชซอมเสริมกอนการประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน  
         3) สถานศึกษาควรดําเนินการนิเทศภายในตามระบบบริหารคุณภาพ(PDCA)และนําผล                
การประเมินกระบวนการจัดการเรียนรูของครูไปพัฒนาครูแตละคนอยางเปนระบบ 

4. ดานการประกันคุณภาพภายใน 
-  

 
 นวัตกรรมหรือตัวอยางการปฏิบัติท่ีดี (Good Practice)ของสถานศึกษาท่ีเปนประโยชนตอสังคม   
 1. โครงการสงเสริมนิสัยรักการอานและการดําเนินงานหองสมุด ๓ ดี เปนกิจกรรมของหองสมุดเพื่อ
สงเสริมใหนักเรียน ครู และชุมชนเห็นความสําคัญและมีนิสัยรักการอาน เพื่อใหเปนแหลงเรียนรูภายในของ
โรงเรียน  
 2. โครงการอาหารปลอดภัย สะอาด มารยาทงาม เพื่อใหนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามี
สุขภาพและอนามัยที่ดีในการรับประทานอาหารที่สะอาด ในสถานที่อันสวยงาม และนักเรียนมีระเบียบ
มารยาทงดงามในการรับประทานอาหาร 
 3. สื่อบทเรียนออนไลนเรื่องแผนที่และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร ไดรับรางวัลผลงาน          
การพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ระดับเหรียญเงิน จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๑ ซึ่งทําใหผูเรียน
สามารถสืบคนหาความรูนอกเวลาเรียน ครูใชเปนแนวทางการศึกษาคนควา และเปนตัวอยางในการจัดทํา
บทเรียนออนไลน 
 
         จากการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (8 องคประกอบ)  
โดยตนสังกัดปลาสุด 
สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยรวมตามองคประกอบท่ี 1-8 
 สถานศึกษา มีการดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายใน ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ
หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 อยางเปนระบบชัดเจนสอดคลองครอบคลุม 8 
องคประกอบตามระบบประกันคุณภาพภายในสวนใหญมีความชัดเจน 

จุดเดนระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 1. สถานศึกษายึดหลักการบริหารโดยเนนการมีสวนรวม 
 2. บุคลากรสวนใหญในองคกรมีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมรับผิดชอบพัฒนางานตามบทบาท 
 3. สถานศึกษาสงเสริมใหความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ และเตรียมความพรอมการประเมิน
ภายในและภายนอกอยางตอเน่ือง 

จุดท่ีควรพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 1. สถานศึกษาควรนําระบบสารสนเทศไปใชในการวางแผนกระบวนการออกแบบการเรียนรู จัดทําสื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรทุกคนอยางตอเน่ืองและยุงยืน 
 2. การจัดทําระบบสารสนเทศแหลงเรียนรู/ภูมิปญญาทองถ่ิน ใหครอบคลุมทุกกลุมสาระการเรียนรู
เพื่อประโยชนตอการนําไปใชพัฒนาการบริหารการศึกษา เรื่องการเรียนการสอน 
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 ขอเสนอแนะในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 1. ควรนําผลจากการวิจัยที่ครอบคลุม เรื่องหลักสูตรการจัดประสบการณการเรียนรู การออกแบบการ
เรียนรู การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และอื่นๆ มากําหนดเปนเหตุผล ความจําเปนในการจัดทํา
โครงการ/กิจกรรม และนํามาใชเปนฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหครอบคลุมทุกโครงการ 
 2. สถานศึกษาควรนําสารสนเทศผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของแตละปการศึกษา เพื่อนํามาวิเคราะห 
วางแผน นิเทศ ติดตาม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเน่ืองพรอมพัฒนาระบบสารสนเทศที่เขาถึงการ
ใหบริการ โดยเช่ือมโยงเครือขายหนวยงานอื่นๆ  

สรุปสภาพปญหา จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในรอบปท่ีผานมา 
ปจจัยภายนอก 

โอกาส ภาวะคุกคาม 

1. โรงเรียนไดรับการยอมรับและศรัทธาจากชุมชนและผูปกครอง 
2. มูลนิธิ สมาคม เครือขายตางๆ และหนวยงานและองคกรทั้งภาครัฐและ 
   เอกชนใหการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 
3. สถานที่ตั้งของโรงเรียนอยูในสภาพแวดลอมที่เหมาะสมและเปนแหลง 
   บริการใหกับชุมชน 
4. มีแหลงสืบคนขอมูล  แหลงเรียนรูนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
   หลากหลายทั้งสถาบันการศึกษา และองคกรเอกชนที่อยูใกลโรงเรียน 
5. มีส่ือเทคโนโลยีที่ทันสมัย อุปกรณการสอน หองปฏิบัติการครบครัน 
6. การระดมทรัพยากรของโรงเรียนเปนไปตามเปาหมาย 
7. รายไดของชุมชน และผูปกครองอยูในระดับปานกลางคอนขางดี มีผล 
   ตอโรงเรยีน 
8. การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ 
9. แนวทางพัฒนาผูเรียนไปสูทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
10. นโยบายเรียนฟรี 15 ป สงผลตอการดําเนินงานของโรงเรียน 

1. บริเวณใกลเคียงโรงเรียนมีแหลงบริการทาง  
    เทคโนโลยีที่ไมเหมาะสมตอนักเรียน 
2. นักเรียนสามารถนํานวัตกรรมและเทคโนโลยี 
    มาใชในกระบวนการเรียนรูไดคลองแคลว 
3. การใหบริการส่ือเทคโนโลยี และแหลงเรียนรู  
   เพื่อการสืบคนขอมูล สงผลตอการจัดการเรียน 
   การสอนของครูผูสอน 
4. การใชโปรแกรมเทคโนโลยีทั้งของครูและ 
   นักเรียนขาดประสิทธิภาพ 
5. เศรษฐกิจในชุมชนดีเอ้ือประโยชนในการ 
   พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
6. องคกร เอกชน มูลนิธิ สมาคม เครือขายตางๆ  
   สนับสนุนงบประมาณของโรงเรียน 
7. นโยบายเก่ียวกับการกําหนดอัตราบรรจุ การคัด 
   เลือกสรรหา 

ปจจัยภายใน 
จุดแข็ง (S) จุดออน (W) 

1.โรงเรียนมีการกําหนดนโยบาย ไดชัดเจนโดยมุงเนนคุณภาพและ 
   คุณธรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. โครงสรางการบริหารราชการในสถานศึกษาชัดเจน 
3. จัดหลักสูตรที่หลากหลายและครอบคลุม 
4. บุคลากรมีโอกาสไดรับการพัฒนาตนเอง อยางตอเน่ืองและครอบคลุม 
5. เปนแบบอยางที่ดีตอนักเรียนและองคกร 
6. ระดมทรัพยากรชวยสนับสนุนดานการพัฒนาการศึกษา 
7. โรงเรียนมีสภาพคลองในการเบิกจายเงินภายใตความถูกตอง  
    ถูกกฎหมาย 
8. วัสดุ-อุปกรณ ในการจัดการเรียนการสอน มีความพรอมและเพียงพอ 
9. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรวมมือกับองคกรที่เก่ียวของกับ 
    โรงเรียนเพื่อการพัฒนา 
10. กําหนดโครงสรางการบริหารแบบกระจายอํานาจเปนหลักประชุม 
    วางแผน นิเทศ การดําเนินกิจกรรม มีความสามัคคี เสริมแรง แรงจูงใจ  
    สวัสดิการ 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเปนไปตาม 
   เกณฑมาตรฐาน 
2. การจัดกิจกรรมสงเสริม พัฒนาทักษะการอานคิด  
   วิเคราะหและเขียน 
3. บุคลากรดานโสตทัศนูปกรณที่มีความสามารถ  
   เฉพาะทางและเพียงพอ 
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คําสั่งโรงเรียนสารวิทยา 
ท่ี ๒๘๔ / ๒๕๕๘ 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําสารสนเทศของโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๕๘ 
....................................................... 

   อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗ 
ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ กฎกระทรวงวา
ดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อใหกระบวนการเก็บรวบรวม
ขอมูล การประมวลผลใหอยูในรูปสารสนเทศที่เปนประโยชนสูงสุด และการจัดเก็บรักษาอยางมีระบบเพื่อ
สะดวกตอการนําไปใช สารสนเทศที่ถูกจัดเก็บอยางเปนระบบจะสามารถนําไปใชสนับสนุนการบริหารและการ
ตัดสินใจทั้งในระดับผูปฏิบัติและระดับผูบริหาร เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย จึงแตงต้ัง
คณะกรรมการ ดังน้ี 

๑.  คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
     ๑.๑  นายราชวัตร สวางรักษ  ประธานกรรมการ 
     ๑.๒  นางสุรีรัตน สะสุนทร  รองประธานกรรมการ 
     ๑.๓  นายสมชาย         ต้ังประพฤติดี  กรรมการ 
     ๑.๔  นายเขษมชาติ อารีมิตร  กรรมการ 
     ๑.๕  นายดุสิต ขจรภัย  กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี  กําหนดนโยบาย ควบคุม ดูแล ใหคําปรึกษาและอํานวยความสะดวก สนับสนุนและสงเสริม          

ใหการดําเนินงานสําเรจ็เปนไปดวยความเรียบรอย 
๒. คณะกรรมการงานแผนงานและสารสนเทศ 
 ๒.๑  นางสาวเสาวลกัษณ สภานนท  หัวหนางาน 
 ๒.๒  นางอรฉาย     บุนนาค   รองหัวหนางาน 
 ๒.๓  นายไพบูลย  พงษหิรญัเจรญิ  กรรมการ 
 ๒.๔  นางสาวศิรธันย  สามเชียง  กรรมการ 
 ๒.๕  นางสาวสุภาพ  สหุนัยต   กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.๖  นายพิริยะ  เพ็ชรพิชัย                  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
หนาท่ี 
 ๑. ศึกษาและวิเคราะหความตองการขอมลูสารสนเทศตามมาตรฐานการศึกษา 
 ๒. เก็บรวบรวม และจดัทําขอมูลการจัดทําสารสนเทศ 
 ๓. ตรวจสอบ ประมวลผลขอมูล 
 ๔. จัดทํารปูเลมสารสนเทศ  
 ๕. นําขอมูลสารสนเทศไปประชาสัมพันธและเผยแพร 
 ๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีผู่บงัคับบญัชามอบหมาย 
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๓. คณะกรรมการดําเนินงานหัวหนากลุมสาระการเรยีนรู/งาน 
 ๓.๑  นางสาววนัสนันท คําแสน  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 ๓.๒  นายนวพรรษ  ตรีสูน  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 ๓.๓  นายธันวา  เดชะศิร ิ     หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 ๓.๔  นางจุฑามาศ  พัฒนชู  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ          
 ๓.๕  นายพีระชาติ  ศรีมหันต หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาฯ 
 ๓.๖  นางชไมพร  เอมาวัฒน หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
 ๓.๗  นางประทมุ  ปานช่ืน  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ 
 ๓.๘  นางสาวสุพรรษา ศรประเสริฐ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ   
 ๓.๙  นางภควรรณ  รัตนศุภสิน  หัวหนากิจกรรมพฒันาผูเรียน 
 ๓.๑๐  ส.อ.หญิง ปาริชาติ   หมดมณทลิ หัวหนางานแนะแนว 
 ๓.๑๑  นางจีระนันท  อักษรช่ืน หัวหนางานหองสมุด 
 ๓.๑๒  นางสาวราตร ี เหลาหะเกียรติ หัวหนางานทะเบียนวัดผล 
 ๓.๑๓  นางอรฉาย  บุนนาค  หัวหนางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ๓.๑๔ นายไพบูลย  พงษหิรญัเจรญิ หัวหนางานแผนงานและสารสนเทศ 
หนาที ่
 ๑. วิเคราะหและประสานงานในการจัดทําสารสนเทศ 
 ๒. จัดระบบขอมูลสารสนเทศความตองการและความจําเปนของกลุมบริหาร/กลุมสาระฯ/งาน 
 ๓. ชวยเหลือประสานงานการหาขอมูลสารสนเทศของกลุมบรหิาร/กลุมสาระฯ/งาน 
 ๔. สงเลมสารสนเทศของกลุมบรหิาร/กลุมสาระฯ/งาน 

๔. คณะกรรมการสารสนเทศของกลุมบริหาร/ กลุมสาระการเรียนรู/งาน 
 ๔.๑ นางสาวไพริน ชยามาศ กลุมบรหิารงบประมาณ 
 ๔.๒ นางสาวพิมพประภา  ประทุมวรรณ กลุมบรหิารวิชาการ 
 ๔.๓ นางสาวกันทิมา พุทธิพลโสธร กลุมบรหิารทั่วไป 
 ๔.๔ นางสาววิชณี เปรมประยูร กลุมบรหิารงานบุคคล 
 ๔.๕ นางสาวกัญญารัตน  ภูมิประเสริฐ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 ๔.๖ นางจีรนันท  ธํารงวิศว กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร    
 ๔.๗ นางสาวสุภาวดี ผูกดวง กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร    
 ๔.๘ นายประพจน อังคเรอืงรัตนา กลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษาฯ 
 ๔.๙ นายพีระชาติ ศรีมหันต กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
 ๔.๑๐ นางสาวรวิภา  บุญภิรมย กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
 ๔.๑๑ นายจตุพร  ใจหาญ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 ๔.๑๒ นางสาวกฤติยา ปะทังคะติ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 ๔.๑๓ นางสาวสุวิมล จันตะสรุินทร งานกิจกรรมพฒันาผูเรียน 
 ๔.๑๔ นางสาวปภาดา แซมลําเจียก งานแนะแนว 
 ๔.๑๕นางสาวสุภัทรา ทองเกิด งานหองสมุด 
 ๔.๑๖ นางสาวสุกานดา หมูพยัคฆ งานทะเบียนวัดผล 
 ๔.๑๗ นางสาวเสาวลักษณ  สภานนท งานแผนงานและสารสนเทศ 



- ๓ - 
 

หนาท่ี 
๑. ศึกษา วางแผน และการเก็บรวบรวมขอมูล ที่จําเปนตองนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษาและเพื่อรายงานตอหนวยงานที่เกี่ยวของ 
๒. ตรวจสอบความสมบรูณ ความถูกตองของขอมลู ปรบัปรุงฐานขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ                   

มีแหลงขอมลูหลักฐานอางอิงและผูรบัรองขอมลู 
๓. จัดเกบ็ขอมลูอยางเปนระบบ นําเสนอขอมลูไดอยางเหมาะสมและสามารถนําไปใชไดสะดวก

รวดเร็ว 
๔. จัดทํารปูเลมสารสนเทศของกลุมบรหิาร/กลุมสาระการเรียนรู/งาน ปการศึกษาละ ๑ เลม  

 
ขอใหผูที่ไดรับการแตงต้ังปฏิบัติหนาที่ที่ไดรบัมอบหมายใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย                              

และมีประสิทธิภาพ  
 

  ทั้งน้ี  ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่    ๒๘ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 

(นายราชวัตร  สวางรักษ) 
ผูอํานวยการโรงเรียนสารวิทยา 



 

 คณะกรรมการท่ีปรึกษา 

1.   นายราชวัตร  สวางรักษ  ประธานกรรมการ 
2.   นางสุรรีัตน  สะสุนทร  รองประธานกรรมการ 
3.   นายสมชาย              ต้ังประพฤติดี  กรรมการ 
4.   นายเขษมชาติ  อารีมิตร   กรรมการ 
5.   นายดุสิต  ขจรภัย               กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการงานแผนงานและสารสนเทศ 

 1.  นางสาวเสาวลักษณ สภานนท  หัวหนางาน 
 2.  นางอรฉาย     บุนนาค   รองหัวหนางาน 
 3.  นายไพบูลย  พงษหิรญัเจรญิ  กรรมการ 
 4.  นางสาวศิรธันย  สามเชียง  กรรมการ 
 5.  นางสาวสุภาพ  สหุนัยต   กรรมการและเลขานุการ 
 6.  นายพิริยะ  เพ็ชรพิชัย                  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

คณะกรรมการงานแผนงานและสารสนเทศของกลุมบริหาร/ กลุมสาระการเรยีนรู/งาน 

 1. นางสาวไพริน ชยามาศ กลุมบรหิารงบประมาณ 
 2. นางสาวพิมพประภา  ประทุมวรรณ กลุมบรหิารวิชาการ 
 3. นางสาวกันทิมา พุทธิพลโสธร กลุมบรหิารทั่วไป 
 4. นางสาววิชณี  เปรมประยูร กลุมบรหิารงานบุคคล 
 5. นางสาวกัญญารัตน  ภูมิประเสริฐ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 6. นางจีรนันท  ธํารงวิศว กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร    
 7. นางสาวสุภาวดี ผูกดวง กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร    
 8. นายประพจน  อังคเรอืงรัตนา กลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษาฯ 
 9. นายพีระชาติ  ศรีมหันต กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
 10. นางสาวรวิภา  บุญภิรมย กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
 11. นายจตุพร  ใจหาญ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 12. นางสาวกฤติยา ปะทังคะติ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 13. นางสาวสุวิมล จันตะสรุินทร งานกิจกรรมพฒันาผูเรียน 
 14. นางสาวปภาดา แซมลําเจียก งานแนะแนว 
 15. นางสาวสุภัทรา ทองเกิด งานหองสมุด 
 16. นางสาวสุกานดา หมูพยัคฆ งานทะเบียนวัดผล 
 17. นางสาวเสาวลกัษณ  สภานนท งานแผนงานและสารสนเทศ 

 

คณะกรรมการผู้จดัทํา 
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