คํานํา
การบริหารจัดการสถานศึกษาในปจจุบันเนนการบริหารแบบโรงเรียนเปนฐาน โดยเชื่อวาการ
ปฏิรูปการศึกษาใหบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาชาติและกาวหนาทันสมัย สถานศึกษาตองมี
โอกาสตัดสินใจในการใชทรัพยากรเพื่อการแกปญหา และจัดกิจกรรมทาง การศึกษาใหเปนไปตาม
ความจําเปนของสถานศึกษา งานแผนงานและสารสนเทศ โรงเรียนสารวิทยา จึงไดจัดทําขอมูล
สารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2559 ขึ้นโดยเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผลขอมูลและจัดเก็บรักษา
อยางเปนระบบเพื่อสะดวกในการนําไปใชสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน
สารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2559 ประกอบดวยขอมูลที่เกี่ยวของกับภาพรวมของโรงเรียน
ผูเรียน การบริหารวิชาการ การบริหารจัดการและขอมูลเพื่อการรายงาน การจัดทําสารสนเทศฉบับนี้
ไดรับความรวมมือกลุมบริหาร/กลุมสาระ/งานในการรวบรวมขอมูล
จึงขอขอบคุณไว ณ โอกาสนี้ งานแผนงานและสารสนเทศหวังวาเอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชน
แกโรงเรียน และผูที่สนใจในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และหากมีขอเสนอแนะใดที่จะให
เอกสารฉบับนี้สมบูรณยิ่งขึ้น โปรดแจงงานแผนงานและสารสนเทศ

งานสารสนเทศ

สารบัญ
ตอนที่ 1 สารสนเทศพื้นฐาน
ขอมูลทั่วไปของโรงเรียนสารวิทยา
ศักยภาพของสถานศึกษา
แนวทางจัดการศึกษา
การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ตอนที่ 2 สารสนเทศเกี่ยวกับผูเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลงานและการแสดงออก
ตอนที่ 3 สารสนเทศการบริหารวิชาการ
หลักสูตรและการเรียนการสอน
การวัดและการประเมินผล
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
การวิจัยในชั้นเรียน
การจัดกิจกรรมแนะแนว
ตอนที่ 4 สารสนเทศการบริหารจัดการ
สภาพและบรรยากาศการเรียน
ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับผูปกครองและชุมชน
ทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวก
การพัฒนาบุคลากร
ตอนที่ 5 สารสนเทศเพือ่ การรายงาน
สรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
คณะผูจัดทํา

1
10
29
35
45
48
81
95
101
103
108
125
133
142
145
154
209

ตอนที่ 1 สารสนเทศพื้นฐาน

พ.ศ. 2484 ระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 โรงเรียนตางๆ ในจังหวัดพระนคร และธนบุรีตองหยุดทํา
การสอนจึงเปนเหตุใหบรรดาบุตรธิดาของขาราชการและคนงานในกรมวิทยาศาสตรทหารบกไมสามารถจะหาที่
เรียนได ที่ประชุมขาราชการและคนงานกรมวิทยาศาสตร มีมติเห็นพองตองกันวา ควรจัดตั้งโรงเรียนขึ้นภายใน
กรมวิทยาศาสตรเพื่อทําการสอนเด็กเหลานั้นจึงไดดําเนินการขอจัดตั้งโรงเรียนตอกระทรวงศึกษาธิการ
ดังนั้น เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2487 พ.อ. พระวิทยาสารรณยุต เจากรมวิทยาศาสตร จึงได
ดําเนินการจัดตั้งโรงเรียนเปนการภายในโดยใชเรือนแถวนายทหารหมายเลข 9-10 เปนสถานที่ทําการสอน โดย
มี พ.ต. ขุนบัญญัติทิพ โกมุท เปนเจาของ และผูจัดการ นางสํารวย อุณหะเลขกะ เปนครูทําการสอนอยูในความ
อุปการะของกรมวิทยาศาสตรทหารบกและไดเริ่มทําการสอน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2487
พ.ศ. 2489 สงครามโลกครั้ ง ที่ 2 สงบลง พ.อ.จักรายุ ทธวิ ชัย หงสกุล (ยศขณะนั้ น) เจา กรม
วิทยาศาสตร จึง ไดจัดตั้ง โรงเรียนตอกระทรวงศึกษาธิการและไดรับอนุญาตใหจัดตั้ง โรงเรียนราษฎรเปนการ
ถูกตองตามพระราชบัญญัติใหชื่อวา “โรงเรียนสารวิทยา” สอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการตั้งแตชั้น
ประถมปที่ 1-4 ประเภทสามัญ (กอนการเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2494) อนุญาตใหรับ
นักเรียนได 125 คนและใชบริเวณแผนกที่ 6 กรมชางแสง ถนนพหลโยธินและบานพักหมายเลข 9-10 เปนที่ตั้ง
ของโรงเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 27 คน รับนักเรียนทั่วไป มีครูทําการสอน 3 คน พ.ท.ขุนจรัส พนาวสาน เปน
เจาของโรงเรียนโดยมี ร.อ.สุวัสตร ป ทมานนท เปนผูจัด การและนางจําเนียร เอี่ยมบุ ญ ฤทธิ์ เปน ครูใหญ
โรงเรียนไดดําเนินการสอนเรื่อยมาจนถึงป 2490 จึงไดขยายชั้นเรียนถึงมัธยมศึกษาปที่ 3 มีครูทําการสอน 9
คน โดยเปดสอนแบบสหศึกษา
พ.ศ. 2498 โรงเรียนไดขยายการรับนักเรียนจนถึงชั้น มัธยมศึกษาปที่ 6 กระทรวงศึกษาธิการได
รับรองวิทยฐานะเทียบเทาโรงเรียนรัฐบาล และอนุญาตใหเปนหนวยสมทบสอบ และทําการสอบไลไดเองทุกชั้น
ตอมาวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2500 โรงเรียนสารวิทยาไดเปลี่ยนชื่อใหม เปน “โรงเรียนกองทัพบก
อุปถัมภสารวิทยา” และมีนางวนิดา ปนเพชร เปนครูใหญแทน นางจําเนียร เอี่ยมบุญฤทธิ์
พ.ศ. 2503 โรงเรียนไดเปดทําการสอนนักเรียนเตรียมปที่ 1 แผนกวิทยาศาสตรและป พ.ศ. 2504
ไดขยายชั้นเรียนถึงชั้นเตรียมปที่ 2
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2519 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภสารวิทยา ไดรับโอนเขาสังกัดกรมสามัญ
ศึกษากระทรวงศึกษาธิการไดชื่อใหมวา “โรงเรียนสารวิทยา” นับตั้งแตป 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. นางสาวผองศรี
บัวประชุม
พ.ศ. 2537-2543
6. นายประวิทย
พฤทธิกุล
พ.ศ. 2543-2545
7. นายสรายุทธ
ฟูทรัพยนิรันดร
พ.ศ. 2545-2551
8. นายราชวัตร
สวางรักษ
พ.ศ. 2554-2559
9. นายพชรพงศ
ตรีเทพา
พ.ศ. 2551-2554 และ
พ.ศ. 2559 ถึงปจจุบัน
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ชื่อโรงเรียน
สถานที่ตั้ง

โรงเรียนสารวิทยา
2398/96 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อักษรยอ
ส.ย.
วันสถาปนาโรงเรียน
1 กรกฎาคม 2487
ที่ดิน
31 ไร
พระพุทธรูปประจําโรงเรียน
พระศากยมุนีศรีสาระ
ปรัชญาโรงเรียน
สุวิชฺโช ว ชเนสุโต ผูมีวิชาดี เปนคนเดนในหมูชน
อัตลักษณโรงเรียนสารวิทยา “ประพฤติดี มีความรู รักษสิ่งแวดลอม”
เอกลักษณโรงเรียนสารวิทยา ถิ่นสวนสวยโรงเรียนงาม
1. มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู
วัฒนธรรมองคกร
2. มีความรักและภาคภูมิใจในองคกร
3. มีความเคารพตอผูอาวุโสและยึดถือเปนแบบอยาง
วาระแหงป
วิชาการดี มีระเบียบวินัย ใสใจสิ่งแวดลอม
สัญลักษณ-ตราประจําโรงเรียน พระมหาพิชัยมงกุฏ มีตรา ส.ย.อยูใต พระมหาพิชัยมงกุฎ
สีประจําโรงเรียน
เขียว-ขาว
ดอกไมประจําโรงเรียน
ดอกสาละ
แผนชั้นเรียน
10/10/11/12/12/13 (68 หองเรียน)
ผูกอตั้งโรงเรียน
พ.อ. พระวิทยาสารรณยุต เจากรมวิทยฯ
ผูบริจาคที่ดิน
กรมวิทยาศาสตรทหารบก
ผูบริหารโรงเรียนคนแรก
นางสํารวย อุณหเลขกะ
ผูบริหารโรงเรียน ปจจุบัน
นายพชรพงศ ตรีเทพา
รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ
นางสมคิด ปูชิตเสถียร
รองผูอํานวยการกลุมบริหารทั่วไป
นางสุรีรัตน สะสุนทร
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ นายดุสิต ขจรภัย
รองผูอํานวยการกลุมบริหารบุคคล
นายเขษมชาติ อารีมิตร
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สัญลักษณและตราประจําโรงเรียนสารวิทยา
ตราประจํา ส.ย. ขอกําหนด
“พระมหาพิชัยมงกุฏ” รัตนชัชวาล
“กรอบกระหนก”ลายไทยวิไลสม
จะทะนุถนอมกลอมวิญญา
พรอมสมบัติกิริยาวาจายึด
ลูกที่นี่ลูกส.ย.สอสายใย
สีเขียวขาวคมขําหนุนนําจิต
“สีเขียว” บอกงอกงามอรามทรง
“ขาว” บริสุทธิ์ดุจผามาเรียงผืน
ประจงขัดขจัดปราบสาธารณ
พรอมสื่อใย ส.ย. สอสัญลักษณ
“เรียนดี มีวินัย ใจนักกีฬา”

ความปรากฏเปนกลอนอักษรสาร
คือทหารกาลเกาเราสืบมา
เปนวงกลม “ลอม ส.ย.”สอภาษา
ลูกส.ย.ยืนคาวาเปนไทย
ความประพฤติพรอมสมบมนิสัย
ดวยจิตใจไกรกลาอาทะนง
แนวสนิทมวลพลังดังประสงค
ดุจไพรพงพรรณชาติยามพรรษกาล
เราพรอมยืนใหยิ่งคามหาศาล
แลวเจิมจารศรีไสวใหงามตา
จงประจักษจิตมั่นหมั่นรักษา
“ผูมีวิชาเดนไดในหมูชน”

โรงเรียนสารวิทยา
รหัสโรงเรียน 10022018
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กระทรวงศึกษาธิการ
ที่ตั้ง เลขที่ 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
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ปรัชญาประจําโรงเรียนสารวิทยา
สุวิชฺโช ว ชเนสุโต แปลวา ผูมีวิชาดีเปนคนเดนในหมูชน
สีประจําโรงเรียนสารวิทยา
เขียว - ขาว
สีเขียว หมายถึง ความสดชื่น ความอุดมสมบูรณทางวิทยาการ
และความเข็มแข็งมีระเบียบวินัย
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ดุจคุณธรรมที่ลูกสารวิทยาทุกคนยึดมั่น
ดอกไมประจําโรงเรียนสารวิทยา

ดอกสาละ
สิ่งที่ควรเคารพบูชา

พระศากยะมุนีศรีสาระ

ศาลพระพรหมเทวา
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7

แผนผังที่ตั้ง โรงเรียนสารวิทยา (ภาพจาก www.google.com)
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แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียนสารวิทยา
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 เขตจตุจักร 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. กลุมบริหารทั่วไป
02-579-0882
11. Fax. งานสารบรรณ
02-579-3533
100,101
104
107
110
113
116
119
122
125
128
131
134
137
140
143
146

ประชาสัมพันธ
กลุมบริหารทั่วไป
งานแนะแนว
งานหองสมุด
สุขศึกษาและพลศึกษา
วิทยาศาสตร
หองโยธวาทิต
คณิตศาสตร
นักการภารโรง
งานพยาบาล
หองคอมพิวเตอร
วิทยาศาสตร(3)

102
105
108
111
114
117
120
123
126
129
132
135
หองพักครูเวรชาย, อาคารสถานที่ 138
หองรองฯบริหารงบประมาณ 141
หองรองฯ บริหารงานบุคคล 144
หองภาษาจีน
147

กลุมบริหารงบประมาณ
กลุมบริหารงานบุคคล
งานอัดสําเนา
สํานักงานผูอํานวยการ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
หอพักนักเรียนแลกเปลี่ยน
งานแผนงาน
หอประชุมรัชมงคล
หองภาษาญี่ปุน
ทะเบียน-วัดผล
งานบุคลากร
ดนตรีไทย
หองภาษาฝรั่งเศส
หองรองฯบริหารวิชาการ
หองพิมพดีด
-

103
106
109
112
115
118
121
124
127
130
133
136
139
142
145
148

กลุมบริหารวิชาการ
งานโสตฯ
ภาษาตางประเทศ
ศิลปะ
อุตสาหกรรม
ภาษาไทย
ยามรักษาการณ
คหกรรม (1)
งานสารบรรณ
วิทยาศาสตร (2)
ศูนยฯ AFS
หองผูอํานวยการ
หองรองฯบริหารทั่วไป
หองพิมพพัก
สังคมศึกษา

10
การแบงสวนราชการในสถานศึกษา โรงเรียนสารวิทยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ผูอํานวยการโรงเรียนสารวิทยา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สมาคมผูปกครองและครูสารวิทยา

สมาคมศิษยเกาสารวิทยา

มูลนิธิสารวิทยา

เครือขายผูปกครองสารวิทยา

คณะกรรมการ
บริหารวิชาการ

กลุมบริหารวิชาการ
1.งานสํานักงานกลุมบริหารวิชาการ
2.งานบริหารกลุมสาระการเรียนรู
3.งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
4.งานวัดผล ประเมินผลและเทียบ
โอนผลการเรียนรู
5.งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6.งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษา
7.งานพัฒนาแหลงการเรียนรู
8.งานนิเทศการศึกษา
9.งานแนะแนวการศึกษา
10.งานประสาน สงเสริมและ
สนับสนุน งานวิชาการแก
ครอบครัว ชุมชน องคกร
หนวยงานและสถาบันอื่นที่
จัดการศึกษาในระบบนอก
ระบบ และตามอัธยาศัย
11.งานการรับนักเรียน
12.งานทะเบียนนักเรียนและจัดทํา
สํามโนนักเรียน
13.งานพัฒนาระบบเครือขายขอมูล
สารสนเทศ
14.งานหองสมุด
15.งานอื่นๆ ตามที่ผูอํานวยการ
มอบหมาย

คณะกรรมการ
บริหารงบประมาณ

คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล

กลุมบริหารงบประมาณ

กลุมบริหารงานบุคคล

1.งานสํานักงานกลุมบริหาร
งบประมาณ
2.งานสํานักงานผูอํานวยการ
โรงเรียน
3.งานแผนงานและสารสนเทศ
4.งานจัดตั้ง เสนอขอและจัดสรร
งบประมาณ
5.งานตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผลและรายงานการใช
เงินและการดําเนินงาน
6.งานระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา
7.งานบริหารการเงิน
8.งานบริหารการบัญชี
9.งานบริหารพัสดุและสินทรัพย
10.งานจัดทําขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการ
11.งานตรวจสอบภายใน
12.งานจัดระบบควบคุมภายใน
หนวยงาน
13.งานพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
14.งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
15.งานอื่นๆ ตามที่ผูอํานวยการ
มอบหมาย

1.งานสํานักงานกลุมบริหารงานบุคคล
2.งานวางแผนอัตรากําลังและการ
กําหนดตําแหนง
3.งานสรรหา บรรจุ แตงตั้ง ลง
เวลา ลา และการออกจากราชการ
4.งานทะเบียนประวัติและบําเหน็จ
ความชอบ
5.งานวินัยและการรักษาวินัย
6.งานพัฒนาบุคลากรและเสริมสราง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
7. งานสงเสริมกิจการนักเรียน
8.งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
9.งานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน
10.งานสงเสริมประชาธิปไตย
11.งานระดับชั้น คณะสี และครูที่
ปรึกษา
12.งานปองกันและแกไขปญหาสิ่ง
เสพติด โรคเอดสและอบายมุข
13.งานวินัยและความประพฤติ
นักเรียน
14.งานประสานและพัฒนาเครือขาย
การศึกษา
15.งานอื่นๆ ตามที่ผูอํานวยการ
มอบหมาย

ผูเรียน

คณะกรรมการ
บริหารทั่วไป

กลุมบริหารทั่วไป
1.งานสํานักงานกลุมบริหารทั่วไป
2.งานธุรการ
3.งานอาคารสถานทีแ่ ละ
สิ่งแวดลอม
4.งานประชาสัมพันธ
5.งานยานพาหนะและบริการ
สาธารณะ
6.งานสัมพันธชุมชน
7.งานโภชนาการ
8.งานอนามัยโรงเรียน
9.งานสวัสดิการ
10.งานโสตทัศนศึกษา
11.งานนักพัฒนา
12.งานอื่นๆ ตามที่ผูอํานวยการ
มอบหมาย
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กลุมบริหาร โรงเรียนสารวิทยา

นายพชรพงศ ตรีเทพา
ผูอํานวยการโรงเรียนสารวิทยา

นายดุสิต ขจรภัย
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ

นางสมคิด ปูชิตเสถียร
รองผูอํานวยการกลุม บริหารวิชาการ

นางสุรีรัตน สะสุนทร
รองผูอํานวยการกลุมบริหารทั่วไป

นายเขษมชาติ อารีมิตร
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล

12

ขอมูลครู
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนผูบริหาร และครู จําแนกตามตําแหนง / เพศ
ผูบริหาร และครู
เพศ
ตําแหนง

วุฒิทางการศึกษา

ชาย

หญิง

ผูบริหาร

3

2

ครู

33

ครูอัตราจาง
รวมทั้งสิ้น

รวม

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

5

0

0

2

2

1

0

5

88

121

24

54

9

34

0

0

121

8

11

19

8

11

0

0

0

0

19

44

101

145

32

65

11

36

1

0

145

13
ผูบริหาร และครู
วิทยฐานะ
ตําแหนง

คศ.3

รวม

คศ.2

ชาย

หญิง

ชาย หญิง

ผูบริหาร

2

2

4

1

0

ครู

5

18

23

5

รวมทั้งสิ้น

7

20

27

6

รวม

คศ.1
ชาย

หญิง

1

0

0

16

21

16

16

22

16

รวม

ครูผูชวย

รวม

รวม

ชาย

หญิง

0

0

0

0

31

47

7

23

30 121

31

47

7

23

30 126

5

ขอมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2559

14

ขอมูลนักเรียน
ตารางที่ 2 แสดงขอมูลนักเรียน ตามระดับชั้น
จํานวนนักเรียน

ระดับชั้น

จํานวน
หองเรียน

ชาย

หญิง

ม.1

10

191

214

405

ม.2

10

193

231

424

ม.3

11

218

238

456

ม.4

12

202

274

476

ม.5

12

176

280

456

ม.6

13

195

270

465

รวม

68

1,175

1,507

2,682

รวม

ชวงชั้น

จํานวนนักเรียน

รวม

ชาย

หญิง

3

602

683

1,285

4

573

824

1,397

1,175

1,507

2,682

ที่มา : งานแผนงานและสารสนเทศ (ขอมูล DMC)
ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
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ตารางแสดง บุคลากรทางการศึกษา / เจาหนาที่ประจําสํานักงาน
แสดงจํานวนครูอัตราจาง /เจาหนาที่สํานักงาน
ครูอัตราจาง
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
สังคมศึกษา ฯ
ภาษาตางประเทศ
แนะแนว
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
หองสมุด
รวมทั้งสิ้น

จํานวน
ชาย
หญิง
0
2
2
0
1
1
1
3
1
1
0
1
0
2
1
0
2
1
8
11

รวม
2
2
2
4
2
1
2
1
3
19

เจาหนาทีส่ ํานักงาน
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

กลุมบริหาร/งาน

กลุมบริหารวิชาการ
กลุมบริหารงบประมาณ
กลุมบริหารงานบุคคล
กลุมบริหารทั่วไป
งานทะเบียนวัดผล
งานแผนงานและสารสนเทศ
งานหองสมุด
งานพยาบาล
สํานักงานผูอํานวยการ
สารบรรณ
หองโสตทัศนศึกษา
รวมทั้งสิ้น

จํานวน
ชาย

หญิง

1
1
1
1
4

2
3
4
1
2
1
1
1
2
17

รวม

2
3
5
1
2
2
1
1
1
2
1
21
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ตารางแสดงจํานวน นักการ/ลูกจางชั่วคราว
แสดงจํานวน นักการ/ลูกจางชั่วคราว

ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7

รายการ
หัวหนาสถานที่
เจาหนาบริการอัดสําเนา
นักการ
พนักงานขับรถ
ลูกจางประจํา
เจาหนาที่ทําความสะอาด
ตํารวจบาน
รวมทั้งสิ้น

จํานวน
ชาย
หญิง
1
1
6
2
4
1
1
1
4
1
14
8

รวม
1
1
8
4
2
5
1
22

17

จํานวนครูตามเกณฑ ของโรงเรียนสารวิทยา ปการศึกษา 2559
เกณฑ ครู : นักเรียน = 1:20
จํานวนครู 121 คน
จํานวนนักเรียน 2,682 คน
ครู : นักเรียน 1 : 23 คน
ควรมีครูจํานวน 134 คน จากเกณฑ 1 : 20
ขอมูลบุคลากร ปการศึกษา 2555 – 2559
ปการศึกษา
จํานวนครู

2555
135

2556
128

2557
129

แผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนครู

2558
129

2559
121

18
ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
1) ขอมูลพื้นฐานของครูและบุคลากรทั้งโรงเรียน
1.1) ประจําการ
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
1. นายอธิพงศ โชคเคลาลาภ
2. นางสาววนัสนันท คําแสน

อายุ

อายุ ตําแหนง/
ราชการ วิทยฐานะ

32
40

5
5

คศ.1
คศ.1

วุฒิ

วิชา เอก

ภาษาไทย
ภาษาไทย
นวัตกรรหลักสูตร
ภาษาไทย
การบริหาการศึกษา
ภาษาไทย
การบริหาการศึกษา
ภาษาไทย
นวัตกรรมหลักสูตร
ภาษาไทย
บริหารการศึกษา
ภาษาไทย
ภาษาไทย
การสอนภาษาไทย
ภาษาไทย
การสอนภาษาไทย
บริหารการศึกษา
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
ประยุกต
คณิตศาสตรศึกษา
คณิตศาสตร
การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตรประยุกต
วิจัยการศึกษา

3.

นางสาวธนวรรณ เมฆแดง

39

6

คศ.1

4.

นางสาวพัชรีย สวางวงษ

37

5

คศ.1

5.

นางสาวภิญญาพัชญ รักกุศล

38

5

คศ.1

6.

นางสาวสนธิกาญจน แสงมณี

33

5

คศ.1

7.
8.
9.
10.
11.

นางสาวศิรธันย สามเชียง
นางสาววิชณี เปรมประยูร
นางสาวกัญญารัตน อาโรโจ
นางสาวดาวเรือง เกณฑสาคู
นายพิชาชาญ สุขประเสริฐ

39
33
30
28
40

5
5
4
4
4

คศ.1
คศ.1
คศ.1
คศ.1
คศ.1

12. นายสิทธิศักดิ์ แกวเนตร
13. นางสาวสุวิมล จันตะสุรินทร
14. นางสาวธณัฐฐา สวางรักษ
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
1. นางนิธิวดี แพรวัฒนะสุข

31
26
29

3
2
7

คศ.1
ครูผชู วย
ครูผชู วย

ศศ.บ.
ค.บ.
ศษ.ม.
ศษ.บ
ศษ.ม.
ศษ.บ.
ศษ.ม.
ค.บ.
ศษ.ม.
ศศ.บ.
ศษ.ม.
ค.บ.
ศษ.บ.
ศษ.บ.
ค.บ.
พธ.บ.
ศษ.ม.
ศษ.บ.
ค.บ.
ศศ.บ.

31

6

คศ.1

วท.ม.

27
38
33

คศ.2
คศ.3
คศ.3

วท.ม.
ค.บ.
ค.ม.

34

คศ.3

ค.ม.

2.
3.
4.

นายนวพรรษ ตรีสูน
นางอุไรวรรณ สังวรเจต
นางพรรณอุษา พัฒนาวิวัฒนพร

52
59
58

5.

นางสาววิภา มณีเนตร

57

จํานวน
ชั่วโมงที่
รับการ
พัฒนา/
ป
36
64
104
264
72
92
80
48
64
52
52
52
88
88
54
39
36
33
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ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

6. วาที่ ร.ต.เจษฏา จงสืบสุข
7. นางสมพร ทานธรรม
8. นางสาวสุกานดา หมูพยัคฆ
9. นางสาวนัทธมน โลหิตหาญ
10. นางรีนา เพิ่มศิริวาณิชย
11. นางสาวปาวาริศา สมาฤกษ
12. นายไพบูลย พงษหิรัญเจริญ
13. นางจีรนันท ธํารงวิศว
14. นางสาวจรรจิรา ฤทธิชัย
15. นางรุงเพ็ชร สรองศรี
16. นายศุภวัฒน คัมภิรานนท
17. นางวัลวิภา เพ็งประสพ
18. นางสาวประจบ แสงสีบับ
19. นางสาวอรนันท จันทรประภาพ
20. นายโสภณ จุยจิตร
21. นายณัฐพล สุดหอม
22. นายวรางค สุจริต
23. นางสาวจิดาภา โสภณธรรมภาณ
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
1. นายธันวา เดชะศิริ
2. นางสุรีรัตน ออนนิภา
3. นางยินดี ดวงยี่หวา
4. นางเฉลียว คํารัตน
5. นางศุภาวีร ศรีโท
6. นางฐะปะนีย เอี่ยมศรี
7. นายพิทักษ ชินสีห
8. นางสาววนิดา หลากจิตร
9. นางสาวธัญทิพย อริยอัครพงษ
10. นางนิภาวรรณ การุญ
11. นายนวพล ผาบุญมา
12. นางสาวเกศกัญญา สีเลา
13. นายนเรศ ล้ําเลิศวัฒนา

59
59
50
59
59

36
38
27
34
37

คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.2
คศ.2

ศษ.บ.
ค.บ.
ค.ม.
ค.บ.
กศ.บ.

จํานวน
ชั่วโมงที่
วิชา เอก
รับการ
พัฒนา/
ป
การสอนคณิตศาสตร
33
คณิตศาสตร
33
คณิตศาสตร
39
คณิตศาสตร
39
คณิตศาสตร
36

46
31
38
46
32
34
35
30
28
26
25
30

18
7
9
6
6
7
4
4
2
2
-

คศ.2
คศ.2
คศ.1
คศ.1
คศ.1
คศ.2
คศ.1
คศ.1
ครูผชู วย
ครูผชู วย
ครูผชู วย
ครูผชู วย

ศษ.บ.
ศษ.ม.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ศษ.ม.
กศ.ม.
วท.บ.
ค.บ.
ค.บ.
กศ.บ.
ศษ.บ.

คณิตศาสตร
การสอนคณิตศาสตร
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
คณิตศาสตรศึกษา
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร

39
39
36
39
54
39
36
54
36
36
36

45
60
60
60
45
55
42
31
35
34
35
37
30

23
37
32
38
23
34
9
6
6
6
6
5
5

คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.2
คศ.1
คศ.1
คศ.1
คศ.1
คศ.1
คศ.1
คศ.1

ฟสิกส
เคมี
ชีววิทยา
ฟสิกส
วิทยาศาสตรศึกษา
วิทยาศาสตรทั่วไป
เคมี
ฟสิกส
ชีววิทยา
ฟสิกส
วิทยาศาสตรทั่วไป
ชีววิทยา
ฟสิกส

138
130
90
90
90
90
90
122
90
167
111

อายุ

อายุ ตําแหนง/
ราชการ วิทยฐานะ

วุฒิ

วท.บ.
กศ.บ.
วท.บ.
กศ.บ.
วท.บ.
คบ.
วท.บ.
วท.บ
คบ.
คบ.
คบ.
คบ.
ศษ.บ

20

อายุ ตําแหนง/
ราชการ วิทยฐานะ

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

14.
17.

นายจตุพล โฉมยงค
นางสาวณัฐมน ทองคํา

29
31

5
4

คศ.1
คศ.1

กศ.บ.
วท.บ.

18.
19.
20.
21.
22.

นางสาวธีราภรณ ผลกอง
นางสาวปยะมาศ เลิศความเพียร
นางสาวนันทนภัส อรุณไพร
นางสาวเยาวลักษณ วงศสิงห
จาสิบเอกถนอมศักดิ์
ทองประเทือง
นางสาวสุกานดา แกวทองพันธ

31
40
26
30
25

6
3
-

คศ.1
คศ.1
ครูผชู วย
ครูผชู วย
ครูผชู วย

กศ.บ
กศ.บ.
กศ.บ
วท.บ
ค.บ.

25

-

ครูผชู วย

กศ.บ.

24. นางสาวประภาวดี เจริญจิตร
25
25. นางสาวพรพิมล จงรักวิทย
33
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1. นายประพจน อังคเรืองรัตนา
28
4

ครูผชู วย
ครูผชู วย

ค.บ.
วท.บ

คศ.1

ศษ.ม.

23.

วุฒิ

2.
3.
4.
5.
6.

นางจุฑามาศ พัฒนชู
นางคมคาย มากบัว
นางอรฉาย บุนนาค
นางสาวอัจฉรา อารีรัตน
นางสาวอุไรวัลย สมร

51
57
60
60
38

21
34
38
36
5

คศ.2
คศ.3
คศ.2
คศ.2
คศ.1

ค.บ.
สค.ม.
กศ.ม.
กศ.บ.
ศษ.ม.

7.

นายธเนศ วิริยะมนตรี

27

4

คศ.1

ศษ.ม.

8.

นายอาณาจักร แทงทอง

29

4

คศ.1

ศษ.ม.

9.

นายอรรถพล พวงเกาะ

28

3

คศ.1

ศษ.ม.

10. นางสาวไพลิน ชยามาศ
11. นางสาวกนกลักษณ แปงปางใส
12. นางสาวสุนิสา วาริน
13. นายธีระวัฒน สีหาบุญลี
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

32
25
25
30

2
2
1
1

ครูผชู วย
ครูผชู วย
ครูผชู วย
ครูผชู วย

ค.บ.
ศศ.บ.
ค.บ.
กศ.บ.

วิชา เอก

วิทยาศาสตร-ฟสิกส
วิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม
วิทยาศาสตร-เคมี
วิทยาศาสตร-เคมี
วิทยาศาสตร-เคมี
ชีววิทยา
ชีววิทยา

จํานวน
ชั่วโมงที่
รับการ
พัฒนา/
ป
90
106
168
116
146
106

การสอน
วิทยาศาสตร
ฟสิกส
ชีววิทยา

163

การบริหาร
การศึกษา
สังคมศึกษา
สิ่งแวดลอม
ภูมิศาสตร
ประวัติศาสตร
การบริหาร
การศึกษา
การบริหาร
การศึกษา
การบริหาร
การศึกษา
การบริหาร
การศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา

40

122
40

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
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ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

อายุ ตําแหนง/
ราชการ วิทยฐานะ

วุฒิ

1.

นายณัฐพล มั่นเรือง

30

3

คศ.1

ค.บ.

2.

นางสาวฉวีวรรณ เทียนสุน

57

35

คศ.3

ศษ.ม.

3. นายกรัณฑ ปนสุวรรณ
56
4. นางสิรินิติ ไทยภักดี
52
5. นางสาวนภวรรณ นาคอุไร
30
6. นางสาวธัญชนก อรัญญิก
28
7. นางสาววนัสนันท ถิ่นรัตน
30
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
1. นายพีระชาติ ศรีมหันต
50
2. นายพรชัย เกตุฉาย
53
3. นายพลัฏฐ ตุมทอง
57
4. นายไตรรัตน ศรีจิตรแจม
33
5. นางสาวเฉลิมศรี เกตุจําปา
33
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. นางประทุม ปานชืน่
58
2. นางพิชญสินี คําแกว
55
3. นายสมศักดิ์ พัฒนาวิวัฒนพร
58

31
24
1
1
1

คศ.3
คศ.2
ครูผชู วย
ครูผชู วย
ครูผชู วย

กศ.บ.
ค.บ.
ศป.ม.
กศ.บ.
ศษ.บ.

25
30
34
5
2

ค.ศ.3
ค.ศ.2
ค.ศ.2
ค.ศ.1
ครูผชู วย

ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท

37
31
34

คศ.3
คศ.3
คศ.3

ศษ.ม.
ศษ.บ.
วท.บ.

4.
5.
6.
7.

นางดรุณี ลี้สกุล
นางสาวบุญรักษา อินทรเสน
นายพงษศักดิ์ บัวหุง
นางสาวลดาวัลย กันธมาลา

58
57
35
37

29
34
10
6

คศ.3
คศ.2
คศ.2
คศ.1

บธ.บ.
ค.บ.
กศ.ม.
วท.บ.

8.

นายจตุพร ใจหาญ

34

2

ครูผชู วย

วท.บ.

9.
10.

นางอรุณรัตน คัมภีรพจน
นางสาววีนัฐดา แกวโท

36
25

1
1

ครูผชู วย
ครูผชู วย

บธ.บ.
ศษ.บ.

11.

นายวิชชวิทย จัวนาน

33

1

ครูผชู วย

วท.บ.

12.

นางสาวจิราภรณ ปกรณ

32

-

ครูผชู วย

คอ.บ.

วิชา เอก

ศิลปกรรม(ดนตรี
สากล)
วัดประเมินผล
การศึกษา
ดุริยางคศาสตร
ศิลปศึกษา
นาฏยศิลปไทย
การสอนศิลปะ
นาฏศิลป

จํานวน
ชั่วโมงที่
รับการ
พัฒนา/
ป
84
40
44
76
84
32
44

พลศึกษา
พลศึกษา
พลศึกษา
พลศึกษา
พลศึกษา

32
16
16
16
16

พื้นฐานการศึกษา
การจัดการทั่วไป
วิทยาการ
คอมพิวเตอร
บริหารการเงิน
เกษตรศาสตร
เทคโนโลยีการศึกษา
วิทยาการ
คอมพิวเตอร
วิทยาการ
คอมพิวเตอร
ตนทุน
คหกรรมศาสตร
ศึกษา
วิทยาการ
คอมพิวเตอร
เทคโนโลยี

48
16
48
32
16
32
48
48
32
32
48
32
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ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

กลุม สาระการเรียนรูภ าษาตางประเทศ
1. นางสาวพิมพประภา
ประทุมวรรณ

อายุ

อายุ ตําแหนง/
ราชการ วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชา เอก

ภาษาศาสตร
ประยุกต (การสอน
ภาษาอังกฤษ)
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
จิตวิทยาการแนะ
แนว
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
การสอน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาญี่ปุน
ภาษาอังกฤษ
นวัตกรรมหลักสูตร
และการจัดการ
เรียนรู
หลักสูตรและ
การสอน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาเกาหลี
ภาษาเกาหลี
ภาษาอังกฤษ

29

4

คศ.1

ป.โท

2.
3.
4.

นางศรานตา กฤษฎาสิมะ
นางสาวเสาวลักษณ สภานนท
นางสาวราตรี เหลาหะเกียรติ

54
53
55

29
28
31

คศ.2
คศ.2
คศ.2

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท

5.
6.
7.
8.
9.

นางสาวขนิษฐา ผลาธัญญะ
นายชานนท สมคิด
นางสาววีรสุดา จันทโชติ
นางสาวประนอม สิงหโต
นางสาวจุฑาทิพย เจนธนานันท

53
41
56
57
30

30
11
23
23
6

คศ.2
คศ.2
คศ.2
คศ.2
คศ.1

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท

10.
11.
12.
13.

นางสุดารัตน สแปรตต
นางสาวภัทราวรรณ ปริมิตร
นายกิตติพัทธ สุขลิ้ม
นางสาวกฤติยา ปะทังคะติ

31
35
29
36

6
5
5
5

คศ.1
คศ.1
คศ.1
คศ.1

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท

14.

นางสาวธัญธร เวชวิทยาขลัง

35

5

คศ.1

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

นายทวิตย วรรณชัยมงคล
นางสาวธนิสรา ภูไพบูลย
นางสาวอรพรรณ ปญญาไว
นางสาวณัฐธยาน กุลสิริวงศธร
นางสาวอนัญญา วันทยานันท
นางสาวนิรชา สุวรรณมณี
นางสาวเจนจิรา แองบัวใหญ
นางสาวประวิดา จันที
นายสัชฌุกร แกวชวย
นางสาวสุณิสา สอาดศรี
นางสาวอรอนงค องคนาม

37
34
26
28
25
25
26
26
29
28
25

5
11
3
3
3
2
2
2
-

คศ.1
คศ.1
คศ.1
ครูผชู วย
ครูผชู วย
ครูผชู วย
ครูผชู วย
ครูผชู วย
ครูผชู วย
ครูผชู วย
ครูผชู วย

ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ศศ.บ.
ศศ.บ.
คบ.

จํานวน
ชั่วโมงที่
รับการ
พัฒนา/
ป
630

48
72
48
39
16
48
48
48
16
136
72
16

48
48
24
64
56
104
96
158
88
136
152
56

23

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

26. นางสาวชนิกานต ศรีนรา
27. นางสาวพรประภา ชัยนา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
1. นางภควรรณ รัตนศุภสิน

อายุ

อายุ ตําแหนง/
ราชการ วิทยฐานะ

วุฒิ

จํานวน
ชั่วโมงที่
รับการ
พัฒนา/
ป
56
56

วิชา เอก

24
25

-

ครูผชู วย
ครูผชู วย

คบ.
กศ.บ.

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

58

36

คศ.3

คอ.ม.

บริหารอาชีวและ
เทคนิคศึกษา
จิตวิทยาและการ
แนะแนว
จิตวิทยาการแนะ
แนว
บรรณรักษศาสตร

2.

นางสาววิภาภร อําพันกาญจน

46

21

คศ.3

คบ.

3.

ส.อ.หญิงปาริชาติ หมดมณทิล

55

29

คศ.3

กศม.

4.

นางจีระนันท อักษรชื่น

60

39

คศ.3

คบ.

56
8

รวมจํานวนครูประจําการทั้งโรงเรียน 130 คน
1.2) อัตราจาง
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
1. วาที่รอยตรีหญิงศิลาภรณ อ่ําเอี่ยม
2. นางสาววรรณฤดี โพรขวาง
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
1. นายสุรชัย ศรีชัยชนะ
2. นายจิรวิทย สิริโชคสิทธิชัย
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1. นางสาวเทียมแข ผิวบุญเรือง
2. นายจารุ โสภาคะยัง
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
1. นางสาวรวิภา บุญภิรมย
2. นายชุมพล เทพสูงเนิน
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
1. นางสาวสุชินันท งามสมชนม
2. นางสาวธิดารัตน บุญเมิง
3. นายศุภชัย สังปริเมน

อายุ

ประสบการณ
การสอน (ป)

วุฒิ

26
24

4
-

ศศ.บ.
ศศ.บ.

ภาษาไทย
ภาษาไทย

37
41

6
9

วท.บ.
วท.บ.

วิทยาการคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีชีวภาพ

26
24

2
1

ค.บ.
ค.บ.

สังคมศึกษา
สังคมศึกษา

26
38

2
6

ศษ.บ
ศศบ.

นาฏศิลป
ศิลปกรรมออกแบบ
ประยุกตศิลป

28
25
30

4
5
5

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

สุขศึกษา
สุขศึกษา
พลศึกษา

วิชา เอก

24
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. นางสาวบุญญารัตน ศรีทอง
งานแนะแนว
1. นางสาวจิราภรณ เปยพรัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
1. นายสราวุธ แสงสัจจา
งานหองสมุด
1. นายวราวุธ ช้ําเกตุ
2. นายสิทธิชัย จันทะนะ
3. นางสาวสุภัทรา ทองเกิด

ประสบการณ
การสอน (ป)

วุฒิ

4

ศษ.บ.

คอมพิวเตอรศึกษา

30

3

วทบ.

วิทยาการคอมพิวเตอร

30

5

ศษ.บ.

พลศึกษา

29

6

บธ.บ.

29
28

6
6

ศศ.บ.
ศศ.บ.

เทคโนโลยีสารสนเทศ
ธุรกิจ
สารสนเทศศาสตร
จิตวิทยา

อายุ
30

รวมจํานวนครูอัตราจางทั้งโรงเรียน 13 คน

วิชา เอก
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เกียรติคุณโรงเรียน
พ.ศ. 2534 ไดรับคัดเลือกใหเปนโรงเรียนดีเดนมัธยมศึกษาสวนกลางกรมสามัญศึกษา
พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2538 พ.ศ. 2539 ไดรับรางวัลที่จัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมภายในสถานศึกษาดีเดน
สวนกลางของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2537 ไดรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ
พ.ศ. 2537 ไดรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
พ.ศ. 2538 ไดรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
พ.ศ. 2540 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานสิ่งแวดลอมสถานศึกษาดีเดนระดับประเทศ
พ.ศ. 2541 ไดรับโลศูนยพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยดีเดนของเขตกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2541 ไดรับคัดเลือกเปนโรงเรียนนํารองการบริหารงานสิง่ แวดลอมในสถานศึกษา สูมาตรฐานสากล
ISO 14001 นําการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) เพื่อใหเกิดการยอมรับใน
มาตรฐานการจัดการศึกษา
พ.ศ. 2542 โรงเรียนสารวิทยาไดรับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 14001 จากประเทศอังกฤษและประเทศ
สวิสเซอรแลนด
พ.ศ. 2546 ไดรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน สวนสวยโรงเรียนงาม โครงการแมกไมมงิ่ เมืองเขตจตุจักร
โครงการตามพระเสาวนีย ในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
พ.ศ. 2549 หองสมุดไดรับรางวัล “หองสมุดโรงเรียนมีชีวิตยอดเยี่ยม”จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2
พ.ศ. 2550 หองสมุดไดรับรางวัล “หองสมุดยอดเยี่ยม” ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ จาก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2550 โรงเรียนไดรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) สมศ. รอบสอง
พ.ศ. 2551 รางวัลชนะเลิศฟุตบอลนักเรียน 7 คน รายการ “แชมปกีฬา 7 สี แชมปเปยน คัพ 2008”
จากสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7
พ.ศ. 2552 รางวัลเหรียญทองแดง กีฬายิงธนูในการแขงขันกีฬาซีเกมส ครั้งที่ 24 ณ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยนายตรัยพัทค มณีสมบัติกุล
พ.ศ. 2552 รางวัลชนะเลิศ การแขงขันฟุตบอลนักเรียนรุนอายุไมเกิน 18 ป ตานภัยยาเสพติด
สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ดิวิชั่น 1 ไดรับถวยพระราชทานของ
พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
พ.ศ. 2553 โรงเรียนไดรับคัดเลือกเขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard
School)
พ.ศ. 2553 โรงเรียนไดรับคัดเลือกใหเปนศูนยสงเสริมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุนของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
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พ.ศ. 2553 โรงเรียนไดรับคัดเลือกวิธีปฏิบัติงานที่เปนเลิศ (Best Practices) “โครงการหองสมุด 3 ดี”
ในการประชุมประสานแผนการตรวจราชการและประสานเครือขายการตรวจราชการเขตตรวจ
ราชการกรุงเทพมหานคร และการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2553 โรงเรียนไดรับโลรางวัลหองสมุดดีเดนประเภทหองสมุดโรงเรียน ขนาดใหญ กรุงเทพมหานคร
ประจําปการศึกษา 2553 จากสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พ.ศ. 2554 โรงเรียนไดรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) สมศ. รอบสาม
พ.ศ. 2555 กระทรวงศึกษาธิการ มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงวา โรงเรียนสารวิทยาไดรับคัดเลือกใหเปน
สถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรูและบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ประจําป 2555 “สถานศึกษาพอเพียง 2555”
พ.ศ. 2555 นายพันธชัย อินทรชูรันต และนางสาวอวิภา ออนพิม ไดรับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ
การแขงขันพิธีกรใหความรูสูภัยพิบัติ จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกขั้นพื้นฐานและ
บริษัทบางจากปโตเลียม จํากัด (มหาชน)
พ.ศ. 2555 โรงเรียนไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาฟุตบอล ประเภททีมชายรุนอายุ 18 ป
การแขงขันกีฬามหานครเกมส ประจําปการศึกษา 2555
พ.ศ. 2555 นางสาวธัญชนก อินตะรัตน ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดพูดสุนทรพจนภาษาจีน
ไดรับทุนการศึกษา 1 ปการศึกษาที่ไตหวัน มหาวิทยาลัยรังสิต โดยการสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัยหมิงฉวน แหงไตหวัน
พ.ศ. 2555 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ มอบโลประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงวา โรงเรียนสารวิทยา ใหการสนับสนุน
การจัดกิจกรรม สพม.2 รวมใจ กาวไกลสูอาเซียน (SES Area office 2 Join Hands in
Proceeding to ASEAN)
พ.ศ. 2555 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย มอบเกียรติบัตร เพื่อแสดงวา 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 สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแหงประเทศไทย มอบโลเกียรติคุณเพื่อแสดงวา โรงเรียน
สารวิทยา ใหการสนับสนุนการจัดประชุมใหญสามัญ ประจําป 2555
พ.ศ. 2555 สมาคมผูปกครองและครูแหงประเทศไทย มอบโลเกียรติคุณใหแกโรงเรียนสารวิทยา ที่ใหความ
รวมมือและสนับสนุนกิจกรรมของสภาผูปกครองและครูแหงประเทศไทย
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พ.ศ. 2556 โรงเรียนไดรับเกียรติบัตรใหการสนับสนุนตามโครงการสงเสริมภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม
พัฒนาประชาธิปไตย การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ กิจกรรมการประกวดสุนทรพจน
รณรงคการเลือกตั้ง ประจําปพุทธศักราช 2556 ในหัวขอ “เลือกตั้งทองถิ่นพัฒนา ทําใหปวง
ประชามีความสุข” จากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พ.ศ. 2556 โรงเรียนสารวิทยาไดรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จากตนสังกัด
ผลการติดตามตรวจสอบ มีคุณภาพระดับดีเยี่ยม
พ.ศ. 2556 นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม มอบถวยรางวัลชนะเลิศ การแขงขัน
การประกวดวาดภาพเปดโลกอาเซียน ใหแก โรงเรียนสารวิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
พ.ศ. 2556 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร ในพระอุปถัมภฯ มอบโลเกียรติคุณใหแก โรงเรียนสารวิทยา
ที่ใหการสนับสนุนวิทยาลัยฯ ดีเดน ในงานฉลองครบรอบ50 ป “ราตรีสันติราษฎร ประชากร
คุณภาพ”
พ.ศ. 2557 สมาคมคนของแผนดิน รวมกับกลุมวิทยาลัยในเครือไทย – เทค มอบเกียรติบัตร เพื่อแสดงวา
โรงเรียนสารวิทยา สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมเยาวชนที่มีความประพฤติดี เรียนดี และบําเพ็ญ
ประโยชนตอสังคม
พ.ศ. 2557 กลุมบริษัท คิง เพาเวอร และ LEICESTER CITY INTERNATIONAL ACADEMY ขอยกยองและ
เชิดชูเกียรติใหแก โรงเรียนสารวิทยา ที่สงเสริมและสนับสนุนเยาวชนใหมีใจรักในกีฬาฟุตบอล
นายสมเกียรติ คุณมี เยาวชนไทยที่ผานการคัดเลือกจากโครงการ FOX HUNT LEICESTER CITY
ACADEMY ตามลาจิ้งจอกสายพันธุสยาม รุนที่ 1 ป 2557 เพื่อเขาไปเรียนรูและฝกฝนทักษะ
ฟุตบอล ณ LEICESTER CITY ACADEMY ประเทศอังกฤษ
พ.ศ. 2558 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบเกียรติบัตร เพื่อแสดงวา โรงเรียนสารวิทยา
เปนผูสงเสริมและสนับสนุนโครงการโรงเรียนอุปถัมภ (ครอบครัวอุปถัมภ)
พ.ศ. 2558 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงวา โรงเรียนสารวิทยา
เปนผูสงเสริมและสนับสนุนโครงการรินน้ําใจสูนองชาวใต ณ ศูนยจังหวัดสตูล
พ.ศ. 2558 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงวา โรงเรียนสารวิทยา
ไดรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จากตนสังกัด ผลการติดตาม
ตรวจสอบ มีคุณภาพระดับดีเยี่ยม
พ.ศ. 2559 โรงเรียนสารวิทยาผานการประเมินการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ ระดับองคกร
(School Quality Awards : ScQA)
พ.ศ. 2559 นางสาวณัฐญิชา บรรทัดพันธุ นายณัฐวัตร ยิ้มเจริญ นางสาวจิดาภา จันทอง
นายกิตติภัฎ สมเจริญ นางสาวอรุโณทัย อุนขจร ไดรับทุนเยาวชนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ไทย-ญี่ปุน (จ.ฟุคุโอกะ) จากชมรม TJYEC Thailand and Japan Youth Exchange Club
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พ.ศ. 2559 นางสาวรดามณี ตระกูลรุง ไดรับทุนโครงการ 2016 Korean Government Invitation
Program for Students from Partner Countries จาก the National Institute for
International Education Development (NIIED)
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การบริหารจัดการโรงเรียนสารวิทยา

1.วิสัยทัศน ภารกิจ เปาประสงค
2. คุณลักษณะอันพึงประสงค ของนักเรียน
3. รายวิชาตามกลุมสาระการเรียนรู
4. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
5. การจัดการเรียนรูแ ละการสงเสริมการเรียนรู
6. การวัดและประเมินผล
7. การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
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วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค อัตลักษณ และเอกลักษณ ของสถานศึกษา
วิสัยทัศน
“ โรงเรียนสารวิทยามีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล กาวหนาดานเทคโนโลยี สิ่งแวดลอมดี
ผูเรียนมีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ ดํารงชีวิตอยางมีความสุข ”
อัตลักษณของโรงเรียน “ประพฤติดี มีความรู รักษสิ่งแวดลอม”
เอกลักษณ “ถิ่นสวนสวย โรงเรียนงาม”
วาระแหงป “แหลงสรางคนดี มีวินัย”
พันธกิจ
1. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล มีสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ที่สมบูรณ มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเปนไทย และรับผิดชอบตอสังคม
2. สงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อสนองตอความแตกตางระหวางบุคคล ใหผูเรียนมีความรูความสามารถ
ตามมาตรฐานสากล สูความเปนเลิศทางวิชาการอยางยั่งยืน
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
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5. โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู การวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ
ที่เอื้อตอการพัฒนานักเรียนอยางรอบดาน
6. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอยางมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล
7. โรงเรียนพัฒนาแหลงเรียนรู และสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
8. ชุมชน ผูปกครอง และภาคีเครือขายมีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

1.
2.
3.
4.
5.

จุดเนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุมสาระการเรียนรูหลัก เพิ่มขึ้นรอยละ 1
นักเรียนทุกคนมีทักษะการอาน การเขียนเชิงวิเคราะห สรางสรรคและใฝรูใฝเรียนแสวงหาความรูดวย
ตนเอง
นักเรียนรอยละ 80 มีความคิดสรางสรรค คิดเปนทําเปน มีเหตุผลและสามารถวางแผนจัดการสู
เปาหมายที่กําหนดไวได
นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค ยึดมั่นการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย รักความเปนไทย และดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นักเรียนไดรับการพัฒนาเพิ่มศักยภาพในดานภาษา คณิตศาสตร เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพื่อพัฒนา
สูความเปนเลิศในระดับประเทศและตางประเทศ
หลักสูตรสถานศึกษาไดรับการพัฒนา และจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุงเนนนักเรียนเปนสําคัญ
จัดการวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ
ครูและบุคลาการทางการศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะ ในการปฏิบัติหนาที่ การวิจัย การ
สรางสรรคนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีขวัญกําลังใจในการทํางาน
การบริหารและการจัดการศึกษาอยางเปนระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาที่เขมแข็ง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และสงเสริมการพัฒนา
สิ่งแวดลอมและแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู
สรางภาคีเครือขายเพื่อการมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของ
โรงเรียนและชุมชนกับทุกภาคสวน
ยุทธศาสตร
พัฒนาคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานสากล เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค
และดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตามมาตรฐานสากล
พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาดวยหลักธรรมาภิบาลเนนกระบวนการมีสวนรวม
พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น ที่เอื้อตอการเรียนรูอยางมี
คุณภาพ
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การกําหนดยุทธศาสตรโรงเรียน เปาประสงค (กลยุทธระดับแผนงาน) และตัวชี้วัดความสําเร็จ
ยุทธศาสตรโรงเรียน
1. พัฒนาคุณภาพผูเรียนตาม
มาตรฐานสากลเปนผูมีคุณธรรม
จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค และดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เปาประสงค
(กลยุทธระดับแผนงาน)
1. เพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาและศักยภาพ
เปนพลโลก

2. เพื่อใหผูเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ดํารงชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. รอยละ 87 ของนักเรียนไดรับ
การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา
2. รอยละ 88 ของนักเรียนมี
ความสามารถสื่อสารไดอยางนอย
2 ภาษา ล้ําหนาทางความคิด ผลิต
งานอยางสรางสรรคและรวมกัน
รับผิดชอบตอสังคม
3. รอยละ 91 ของนักเรียนมี
ความรูและทักษะที่จําเปนตาม
หลักสูตรมีความเปนเลิศทาง
วิชาการ เทียบเคียงมาตรฐานสากล
4. รอยละ 94 ของนักเรียนมี
สุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีมี
สุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดาน
ศิลปะ ดนตรี กีฬา
5. รอยละ 94 ของนักเรียนไดรับ
การสงเสริมและพัฒนาคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณโรงเรียน
6. รอยละ 94 ของนักเรียนผาน
เกณฑการประเมิน คุณธรรม
จริยธรรมคุณลักษณะอันพึง
ประสงคและคานิยม 12 ประการ
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ยุทธศาสตรโรงเรียน
2. พัฒนาศักยภาพของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
กระบวนการจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญตาม
มาตรฐานสากล

เปาประสงค
(กลยุทธระดับแผนงาน)
3. เพื่อใหครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีศักยภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

7. รอยละ 91 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดรับการอบรมและ
พัฒนาตนใหมีศักยภาพและ
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. เพื่อใหครูไดรับการพัฒนาตนเอง 8. รอยละ 86 ของครูจัดทํา
พัฒนางานโดยใชสื่อเทคโนโลยีทาง งานวิจัยในชั้นเรียน สื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษา
5. เพื่อใหสถานศึกษามีหลักสูตรที่
ตอบสนองกับศักยภาพของผูเรียน
และเทียบเคียงมาตรฐานสากล

9. รอยละ 90 ของโรงเรียนมี
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญอยางมี
ประสิทธิภาพเทียบเคียง
มาตรฐานสากลและทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21
10. รอยละ 86 ของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุม
สาระการเรียนรูเฉลี่ยในระดับ 2.5
11. รอยละ 88 ของนักเรียนไดรับ
การพัฒนาศักยภาพดานภาษา
ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เทียบเคียง
มาตรฐานสากล
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ยุทธศาสตรโรงเรียน
4. พัฒนาระบบการบริหารการจัด
การศึกษาดวยหลักธรรมาภิบาล
เนนกระบวนการมีสวนรวม

เปาประสงค
(กลยุทธระดับแผนงาน)
6. เพื่อใหสถานศึกษามีระบบ
บริหารจัดการศึกษาอยางมี
คุณภาพดวยหลักธรรมาภิบาลเนน
การมีสวนรวม

7. เพื่อใหมีระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่เขมแข็งและยั่งยืน

5. พัฒนาอาคารสถานที่

8. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมี
สิ่งแวดลอม แหลงเรียนรูและภูมิ บรรยากาศ สิ่งแวดลอม
ปญญาทองถิ่น ที่เอื้อตอการเรียนรู แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น
ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู
อยางมีคุณภาพ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
12. รอยละ 94 ของโรงเรียนมีการ
บริหารจัดการศึกษาบรรลุตาม
มาตรฐานการศึกษาที่กําหนดอยาง
มีประสิทธิภาพมีระดับคุณภาพอยู
ในระดับดี
13. รอยละ 94 ของกลุมบริหารมี
ระบบการบริหารจัดการอยางมี
คุณภาพบรรลุตามวัตถุประสงค
อยางมีประสิทธิภาพ
14. รอยละ 94 โรงเรียนมีการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่เขมแข็ง บรรลุ
วัตถุประสงคตามมาตรฐานมี
คุณภาพอยูในระดับดี
15. รอยละ 91 ของสถานศึกษา
การจัดโครงการ/กิจกรรม ที่
สงเสริมการจัดบรรยากาศ
สิ่งแวดลอม ทรัพยากร แหลง
เรียนรู วัสดุอุปกรณอยางมี
ประสิทธิภาพ
16. รอยละ 91 ของผูมีสวนรวมทุก
ภาคสวนมีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมสงเสริมการจัดการศึกษา
อยางมีคุณภาพ
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การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติระเบียบราชการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
รวมทั้งอํานาจหนาที่การบริหารงานบุคคลที่จะเกิดขึ้นตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สรุปอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดดังนี้
1. กํากับการดําเนินกิจการของสถานศึกษาใหสอดคลองกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา และความตองการของชุมชน และทองถิ่น
2. สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินการกิจการดานตางๆ ของสถานศึกษา
3. มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาตามที่กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการและบุคลกรทางการศึกษากําหนด
4. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ดานวิชาการ
1.1 ใหความเห็น ขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและความตองการของผูเรียน ชุมชนและทองถิ่น
1.2 ใหขอเสนอแนะ และสงเสริมสนับสนุนในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม กระบวนการเรียนรู
แหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น ฯลฯ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอยาง
ตอเนื่อง
1.3 รับทราบ และใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดระบบและการดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
2. ดานงบประมาณ
2.1 ใหความเห็น ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้งและการใชจายงบประมาณของสถานศึกษา
2.2 ใหความเห็น ขอเสนอแนะในการออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การบริหารการเงินและการจัดรายไดจากทรัพยสินของสถานศึกษาหรือปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับเรื่องนี้ตามที่
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กําหนด
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3. ดานการบริหารบุคคล
ปฏิบัติตามที่กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนดใหเปนอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ดานการบริหารทั่วไป
4.1 ใหความเห็น เสนอแนะ และใหคําปรึกษาในการจัดทํานโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมทั้งความตองการของชุมชน และทองถิ่น
4.2 รับทราบ ใหความเห็น และขอเสนอแนะในการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และกิจการของสถานศึกษาใหสอดคลองกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง ตลอดจนนโยบาย และแผน
ของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
ความตองการของชุมชน และทองถิ่น และรายงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อสถานศึกษาไมปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง ตลอดจน นโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และความตองการของชุมชน และทองถิ่น
4.3 ใหความเห็น ขอเสนอแนะประสาน สงเสริม สนับสนุนเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
รวมทั้งปกครองดูแลบํารุงรักษา 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
สรางความสัมพันธกับสถาบันอื่นๆ ในชุมชนทองถิ่น
4.6 ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา ตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ
กําหนด ใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสารวิทยา ปการศึกษา 2559
ที่

ชื่อ – นามสุกล

ตําแหนง

1

นายวราวุธ

ตีระนันทน

ประธานคณะกรรมการ

2

นายนิวัตร

ตาคะเวช

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

3

นายเกษม

อยูสําราญ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

4

นาวาอากาศเอกพงษสุวรรณ ศรีสุวรรณ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

5

นางสาวอิสริยา พรหมสงฆ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

6

วาที่ ร.ต. จราวุฒิ อํานักมณี

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

7

นางสิรินธร

สินจินดาวงศ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

8

นายปยะ

คําตาย

กรรมการผูแทนผูปกครอง

9

นายธันวา

เดชะศิริ

กรรมการผูแทนครู

10 นางสาวเกด

รามโกมุท

กรรมการผูแทนองคกรชุมชน

11 นายฉัตรชัย

พรหมเลิศ

กรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

12 นายบุญชา

เทียมเพชร

กรรมการผูแทนศิษยเกา

13 พระมหาจามร พรหมจาโร

กรรมการผูแทนพระภิกษุสงฆ

14 พระมหาปริญณภัสทร รุจิธมโม

กรรมการผูแทนพระภิกษุสงฆ

15 ผูอํานวยการโรงเรียน

กรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครู
โรงเรียนสารวิทยา ปการศึกษา 2559
ที่
ชื่อ-สกุล
1. นายยงยุทธ
เหลี่ยมมุกดา
2. นายราชวัตร
สวางรักษ
3. นายสมชาติ
จงสุวณิชย
4. นายพงศ
วณิชยมณีบุษย
5. นายอนุกูล
ทองสุโชติ
6. นายเขษมชาติ
อารีมิตร
7. พลตํารวจตรีศรายุทธ พูลธัญญะ
8. นายดุสิต
ขจรภัย
9. นางสุทธาวินี
เทพรัตน
10. นายนิสัย
บุญนํากิจสวัสดิ์
11. นายยอดยิ่ง
เอกะกุล
12. นางกรองกาญจน โชติสาร
13. พลโท ฤกษดี
ชาติอุทิศ
14. นายประกิจ
เหลาเกียรติโสภณ
15. นางกรรณิการ บันลือหาญ
16. พลเอกอาชวินทร เศวตเศรนี
17. นางสุรีรัตน
สะสุนทร
18. นายอนันต
อินทรจักร
19. นายภษร
พระเทพ
20. หมอมหลวงศิริมา จันทรเขียว
21. นางศุภวีร
ศรีโท
22. นางสิรินิติ
ไทยภักดี
23 นายสมชาย
ตั้งประพฤติดี
24. นางปวีณา
ศิริภาพ

ตําแหนง
นายกสมาคม
อุปนายกสมาคมคนที่ 1
อุปนายกสมาคมคนที่ 2
อุปนายกสมาคมคนที่ 3
กรรมการและปฏิคม
กรรมการและผูชวยปฏิคม
กรรมการและนายทะเบียน
กรรมการและผูชวยนายทะเบียน
กรรมการและบรรณารักษและพัสดุ
กรรมการและสาราณียกร
กรรมการและประชาสัมพันธ
กรรมการและผูชวยประชาสัมพันธ
กรรมการและฝายหาทุน
กรรมการและฝายหาทุน
กรรมการแลฝายหาทุน
กรรมการและฝายการศึกษา
กรรมการและผูชวยฝายการศึกษา
กรรมการและฝายสันทนาการ
กรรมการและฝายสวัสดิการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและผูชวยเหรัญญิก
กรรมการและผูชวยเหรัญญิก
กรรมการและเลขาธิการ
กรรมการและผูชวยเลขาธิการ
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คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง ปการศึกษา 2559
1. นาวาอากาศเอกพงษสุวรรณ

ศรีสุวรรณ

ประธาน

2. พันตํารวจโทธรรมรักษ เรืองดิษฐ

รองประธานคนที่ 1

3. นายชยพัฒน

สุจปลื้ม

รองประธานคนที่ 2

4. นางเมยวดี

ศรีดี

ประชาสัมพันธ

5. นางประนอม

พลานุสนธิ์

ผูชวยประชาสัมพันธ

6. นายมานิตย

คลายคลึง

นายทะเบียน

7. นายประธาน

เขมแข็ง

ผูชวยนายทะเบียน

8. นายธนพงษ

นุชนารถ

ปฏิคม

9. นายเสถียร

ตรีภพ

ผูชวยปฏิคม

10. นางวิมลศิริ

พิมพคุณากร

เหรัญญิก

11. นายธราธิป

บุญบุตร

ผูชวยเหรัญญิก

12. นางพรพรรณ

แยมมีศรี

เลขานุการ

13. นางรวมพร

เทพาศักดิ์

ผูชวยเลขานุการ
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คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษยเกาสารวิทยา
ปบริหาร 2559
ลําดับ ชื่อ - นามสกุล

ตําแหนง

1

พลเอก ไมตรี

อยูสถาพร

นายกสมาคม

2

นายเชาว

เกตุสุวรรณ

อุปนายกคนที่ 1

3

นายวีระศักดิ์

ศรีสุวรรณ

อุปนายกคนที่ 2

4

นายเสรี

ศรีเมือง

กรรมการและกิจกรรมหารายได

5

นายศุภชัย

มักสุขเสริม

กรรมการและผูชวยกิจกรรมหารายได

6

นายภุมรินทร

มีมั่งคั่ง

กรรมการและปฏิคมและนายทะเบียน

7

นายพีระพงษ

กุวังคดิลก

กรรมการและผูชวยปฏิคม

8

ดาบตํารวจ พสิษฐ

พศิษฐวสาร

กรรมการและสวัสดิการ

9

นายเสนห

โมราราย

กรรมการและผูชวยสวัสดิการ

10

นายสุทธา

พลอยมะกล่ํา

กรรมการและเทคโนโลยีสนเทศ

11

นางสาวสุกัญญา

คําตรง

กรรมการและเหรัญญิก

12

พันตํารวจโทหญิง สุลดา คงสวน

กรรมการและผูชวยเหรัญญิก

13

นางศิริวรรณ

ทองจันทร

กรรมการและเลขาธิการ

14

นายคฑาชัย

เตียรประเสริฐ

กรรมการและผูชวยเลขาธิการ

15

นายวิธาร

ยิ่งสม

กรรมการและประชาสัมพันธ
และผูชวยเลขาธิการ
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บทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสารวิทยา
1. เพื่อทําหนาที่เปนผูแทนนักเรียนในการกระทําใดๆ โดยไมขัดตอกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ
ขนบธรรมเนียมศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดีทั้งภายในและภายนอกของโรงเรียน
2. ทําหนาที่บริหารงานกิจกรรมนักเรียนในความควบคุมดูแลของผูบริหารสถานศึกษา
3. รับฟงขอเสนอแนะของนักเรียนทั่วไป และขอเสนอแนะของโรงเรียน
4. เสนอผลการประชุมหรือมติที่ประชุมตอคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อขออนุมัติตอหัวหนา
สถานศึกษา
5. จะดําเนินการใดๆ ตองไดรับความเห็นชอบ หรือไดอนุมัติจากหัวหนาสถานศึกษา
6. คณะกรรมการนักเรียนทุกคนมีสิทธิเสนอ สนับสนุน หรือคัดคานญัตติในที่ประชุมดวย
ความบริสุทธิ์ใจ
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คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนสารวิทยา ปการศึกษา 2559
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวมาริษา
ฉัตรทันต
นายพีรดนย
ไชยมูล
นางสาววรรณิดา
ศิริโพธิ์
นายณัฐนันท
พรหมสาขา ณ สกลนคร
นายณัฐวุฒิ
ถนอมมาก
นายกรินทร
อินสวาง
นายสองนคร
อุนจิต
นายเอกลักษณ
สุริยะญาติ
นางสาวนพรดา
สิทธิเสรีสุวรรณ
นายกฤตนัย
พรมพิชัย
นางสาวพรพิมล
เพ็ชรกูล
นางสาวกวินนาถ
สุขกุล
นายภาสวินท
ศิริพงศวุฒิ
นางสาวรมิตา
ชัยสุวรรณ
นางสาวจินตจุฑา
สังขสุวรรณ
นายกิตติคุณ
ชิยางคบุตร
นายณัฐวัตร
ยิ้มเจริญ
นายกิตติสัณห
สิทธิ์ศักดิ์
นางสาวรดามณี
ตระกูลรุง
นางสาวนวพร
เต็งประเสริฐ
นางสาวกัญญารัตน วิโรจนะ
นายศุภวัฒน
เกตุมาน
นายทฤษฎี
บุญทวี
นางสาวนฤมล
พัดทะอําพันธ
นายณฐวร
ศรศรี
นายปญญากร
เกินสอน
นายวรัชญ
เลิศรัฐการ
นางสาวณดา
ศดิพันธุ
นางสาวชนากานต
อรรถนุรักษ
นางสาวมนรดา
ถาวร

ตําแหนง
ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
ประธานคณะโกษาเหล็ก
ประธานคณะพิบูลสงคราม
ประธานคณะพหลพลพยุหเสนา
ประธานคณะพันทายนรสิงห
ประธานคณะรณยุต
ประธานคณะสีหราชเดโช
คณะกรรมการนักเรียน
คณะกรรมการนักเรียน
คณะกรรมการนักเรียน
คณะกรรมการนักเรียน
คณะกรรมการนักเรียน
คณะกรรมการนักเรียน
คณะกรรมการนักเรียน
คณะกรรมการนักเรียน
คณะกรรมการนักเรียน
คณะกรรมการนักเรียน
อนุกรรมการนักเรียน
อนุกรรมการนักเรียน
อนุกรรมการนักเรียน
อนุกรรมการนักเรียน
อนุกรรมการนักเรียน
อนุกรรมการนักเรียน
อนุกรรมการนักเรียน
อนุกรรมการนักเรียน
อนุกรรมการนักเรียน
อนุกรรมการนักเรียน

ตอนที่ 2 สารสนเทศ
เกี่ยวกับผูเรียน
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คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
วิสัยทัศน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปน
มนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดมั่น
ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง
เจตคติ ที่จําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบน
พื้นฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ
หลักการมี 3 ประการดังนี้
1. เปนหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู เปน
เปาหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐาน ของความเปนไทย
ควบคูกับความเปนสากล
2. เปนหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาอยางเสมอภาค และมี
คุณภาพ
3. เปนหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอํานาจ ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถิ่น
4. เปนหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระการเรียนรู เวลาและการจัดการเรียนรู
5. เปนหลักสูตรการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
6. เปนหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุม
ทุกกลุมเปาหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู และประสบการณ
จุดหมาย
มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ ได
กําหนดเปนจุดหมายเพื่อใหเกิดกับผูเรียน เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
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
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สมรรถนะสําคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค
มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดไว 5 ประการ ดังนี้
1. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรมในการใชภาษา
ถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและ
ประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคมรวมทั้งการเจรจาตอรองเพื่อขจัดและลดปญหา
ความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตอง ตลอดจน
การเลือกใชวิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเองและสังคม
2. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยาง
สรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนําไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม
3. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เผชิญได
อยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธและ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและ
แกไขปญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ตอตนเอง สังคมและ
สิ่งแวดลอม
4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนํากระบวนการตาง ๆ ไปใชในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทํางาน และการอยูรวมกันในสังคม
ดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม
การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึง
ประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น
5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือก และใช เทคโนโลยีดานตาง ๆ และ
มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน
การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค
มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยาง
มีความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
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 ดังนี้
1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร
3. วิทยาศาสตร
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5. สุขศึกษาและพลศึกษา
6. ศิลปะ
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8. ภาษาตางประเทศ
ในแต ละกลุ มสาระการเรี ยนรูไ ดกํ าหนดมาตรฐานการเรี ยนรูเ ปน เป าหมายสํ าคั ญ ของการพั ฒนา
คุณภาพผูเรียน มาตรฐานการเรียนรูระบุสิ่งที่ผูเรียนพึงรู ปฏิบัติได มีคุณธรรมจริยธรรม และคานิยม
ที่พึงประสงคเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรูยังเปนกลไกสําคัญ ในการขับเคลื่อน
พัฒนาการศึกษาทั้งระบบ
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดระบุสิ่งที่นักเรียนพึงรูและปฏิบัติได รวมทั้งคุณลักษณะของผูเรียนในแตละระดับชั้น ซึ่งสะทอน
ถึงมาตรฐานการเรียนรู มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเปนรูปธรรม นําไปใช ในการกําหนดเนื้อหา จัดทํา
หนวยการเรียนรู จัดการเรียนการสอน และเปนเกณฑสําคัญสําหรับการวัดประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
ผูเรียน
1. ตั ว ชี้ วั ด ชั้ น ป เป น เป า หมายในการพั ฒ นาผู เ รี ย นแต ล ะชั้ น ป ใ นระดั บ การศึ ก ษาภาคบั ง คั บ
(ประถมศึกษาปที่ 1 – มัธยมศึกษาปที่ 3)
2. ตัวชี้วัดชวงชั้น เปนเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(มัธยมศึกษาปที่ 4- 6)
หลักสูตรไดมีการกําหนดรหัสกํากับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด เพื่อความเขาใจและใหสื่อสาร
ตรงกัน ดังนี้
ว 1.1 ป. 1/2
ป.1/2
ตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ขอที่ 2
1.1
สาระที่ 1 มาตรฐานขอที่ 1
ว
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ต 2.2 ม.4-6/ 3
ม.4-6/3 ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ขอที่ 3
2.3
สาระที่ 2 มาตรฐานขอที่ 2
ต
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาคเรียนที่ 1-2 ประจําปการศึกษา 2559

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ปการศึกษา 2559
ระดับ/รายวิชา
ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน
55.12
38.71
39.39
56.49
39.43
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพม.2
48.19
31.38
36.05
50.83
32.85
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.
46.81
29.53
35.12
49.34
31.39
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ
46.36
29.31
34.99
49.00
31.80
หมายเหตุ คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน สูงกวา คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพม.2 คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ. และสูงกวา
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ปการศึกษา 2559
ระดับ/รายวิชา
ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน
62.18
32.44
33.69
40.45
36.19
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพม.2
57.76
29.66
33.55
38.44
34.05
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.
53.09
24.90
31.77
36.17
27.35
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ
52.29
24.88
31.62
35.89
27.76
หมายเหตุ คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน สูงกวา คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพม.2 คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ. และสูงกวา
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ
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ผลเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2557-2559
ปการศึกษา

ภาษาไทย

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

2557

39.95

35.77

45.45

50.49

30.21

2558

46.44

41.77

43.34

52.72

37.81

2559

55.12

38.71

39.39

56.49

39.43
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ผลเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2557-2559
ปการศึกษา

ภาษาไทย

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

2557

61.29

29.42

37.61

44.06

33.64

2558

59.21

33.28

35.93

43.00

33.27

2559

62.18

32.44

33.69

40.45

36.19
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รอยละของนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2559
สูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ

ระดับ

ภาษาไทย

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ รวม 5 วิชา

ม.3

79.38

66.96

64.14

87.75

75.39

74.72

ม.6

81.56

62.67

61.78

74.16

64.22

68.88

รวม

80.47

64.81

62.96

80.96

69.81

71.80
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เปรียบเทียบรอยละของนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกวา
คาเฉลี่ยระดับประเทศ ระหวางปการศึกษา 2558-2559

ปการศึกษา

ภาษาไทย

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ รวม 5 วิชา

2558

74.15

63.47

65.25

72.35

72.05

69.45

2559

80.47

64.81

62.96

80.96

69.81

71.80
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การเปรียบเทียบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ปการศึกษา 2559
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ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน (จําแนกตามภาคเรียน)
ภาคเรียนที่ 1
จํานวนรอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผาน
ไมผาน

ระดับชั้น

จํานวน นร.
ทั้งหมด

มัธยมศึกษาปที่ 1

404

237

105

62

0

มัธยมศึกษาปที่ 2

419

253

89

76

1

มัธยมศึกษาปที่ 3

464

280

124

53

6

มัธยมศึกษาปที่ 4

471

272

132

67

1

มัธยมศึกษาปที่ 5

457

275

106

76

1

มัธยมศึกษาปที่ 6

460

303

106

49

2

รวมจํานวน

2,675

1,621

661

383

11

เฉลี่ยรอยละ

100

60.60

24.71

14.32

0.41

ภาคเรียนที่ 2
จํานวนรอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผาน
ไมผาน

ระดับชั้น

จํานวน นร.
ทั้งหมด

มัธยมศึกษาปที่ 1

402

247

116

37

2

มัธยมศึกษาปที่ 2

418

237

114

67

1

มัธยมศึกษาปที่ 3

459

252

132

76

6

มัธยมศึกษาปที่ 4

471

281

149

41

0

มัธยมศึกษาปที่ 5

459

275

122

60

1

มัธยมศึกษาปที่ 6

459

272

126

60

2

รวมจํานวน

2,668

1,562

759

341

11

เฉลี่ยรอยละ

100

58.55

28.44

12.79

0.43
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ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1
มัธยมศึกษาปที่ 2
มัธยมศึกษาปที่ 3
มัธยมศึกษาปที่ 4
มัธยมศึกษาปที่ 5
มัธยมศึกษาปที่ 6
รวม
เฉลี่ยรอยละ

ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1
มัธยมศึกษาปที่ 2
มัธยมศึกษาปที่ 3
มัธยมศึกษาปที่ 4
มัธยมศึกษาปที่ 5
มัธยมศึกษาปที่ 6
รวม
เฉลี่ยรอยละ

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ปการศึกษา 2559
ภาคเรียนที่ 1
จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
จํานวนนักเรียน
(กิจกรรมพัฒนาผูเรียน)
ทั้งหมด
ผาน
ไมผาน
406
423
457
478
471
468
2,703
100

402
420
454
478
471
468
2,693
99.63

4
3
3
0
0
0
10
0.37

ภาคเรียนที่ 2
จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
จํานวนนักเรียน
(กิจกรรมพัฒนาผูเรียน)
ทั้งหมด
ผาน
ไมผาน
406
423
457
478
471
468
2,703
100

401
400
437
464
453
465
2,620
96.93

5
23
20
14
18
3
83
3.07
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นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2559
ที่ศึกษาตอ และประกอบอาชีพ จําแนกตามเพศ

รายการ
จบการศึกษา
1. ศึกษาตอ
1.1 เรียนตอ ม.4 โรงเรียนเดิม
1.2 เรียนตอ ม.4 โรงเรียนอื่นในจังหวัดเดิม
1.3 เรียนตอ ม.4 โรงเรียนอื่นในตางจังหวัด
1.4 เรียนตอ ม.4 โรงเรียนอื่นใน กทม.
1.5 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล
1.6 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน
1.7 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาล
1.8 สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน
1.9 สถาบันอื่น ๆ
รวม ศึกษาตอ
2. ประกอบอาชีพ
2.1 ภาคอุตสาหกรรม
2.2 ภาคการเกษตร
2.3 การประมง
2.4 คาขาย ธุรกิจ
2.5 งานบริการ
2.6 รับจางทั่วไป
2.7 อื่น ๆ
รวมประกอบอาชีพ
3. บรรพชา
4. ไมประกอบอาชีพและไมศึกษาตอ
5. อื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น

จํานวนนักเรียน
ชาย
หญิง
รวม
219
241
460

รอยละ
(%)

133
4
8
3
59
3
210
9
9

68.91
1.95
3.04
1.08
21.30
0.86
97.17
2.82
2.82

184
5
6
2
39
1
237
4
4

317
9
14
5
98
4
447
13
13

สํารวจถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2560
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นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2559
ที่ศึกษาตอ และประกอบอาชีพ จําแนกเพศ
จํานวนนักเรียน
รายการ
ชาย หญิง
รวม
จบการศึกษา
193
263
456
1. ศึกษาตอ
192
263
455
1.1 มหาวิทยาลัยของรัฐ
120
167
286
1.2 มหาวิทยาลัยเปดของรัฐ
6
2
8
1.3 มหาวิทยาลัยของเอกชน
46
58
103
1.4 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
17
29
46
1.5 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล
0
0
0
1.6 สถาบันพยาบาล
0
5
5
1.7 สถาบันทหาร
0
0
0
1.8 สถาบันการบินพลเรือน
3
1
4
1.9 ศูนยฝกพาณิชยนาวี
0
0
0
1.10 ศึกษาตอตางประเทศ
1
1
2
รวมศึกษาตอ
192
263
455
2. ประกอบอาชีพ
2.1 รับราชการ
2.2 ทํางานรัฐวิสาหกิจ
2.3 ภาคอุตสาหกรรม
2.4 ภาคการเกษตร
2.5 การประมง
2.6 คาขาย ธุรกิจ
2.7 งานบริการ
2.8 รับจางทั่วไป
2.9 อื่นๆ
1
0
1
รวมประกอบอาชีพ
1
0
1
3. บรรพชา
4. ไมประกอบอาชีพและไมศึกษาตอ
-
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สถิติการสอบเขามหาวิทยาลัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ปการศึกษา 2557 – 2559
จํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่6
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

ปการศึกษา2559
456

ปการศึกษา 2558
576

ปการศึกษา 2557
603

จํานวน

%

จํานวน

%

จํานวน

%

1

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

12

2.63

6

1.04

14

2.32

2

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

29

6.35

35

6.08

51

8.46

3

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

84

18.42

87

15.10

81

13.43

4

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

13

2.85

18

3.13

27

4.48

5

มหาวิทยาลัยมหิดล

11

2.41

11

1.91

18

2.99

6

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

22

4.82

30

5.21

20

3.32

7

มหาวิทยาลัยศิลปากร

14

3.07

10

1.74

28

4.64

8

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

22

2.48

16

2.78

16

2.65

9

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

4

0.87

3

0.52

6

1.00

10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก(จักรพงษภูวนาถ)

16

3.50

7

1.22

2

0.33

11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก(อุเทนถวาย)

0

0.00

0

0.00

5

0.83

12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

13

2.85

53

9.20

42

6.97

13 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

1

0.21

3

0.52

1

0.17

14 มหาวิทยาลัยบูรพา

14

3.07

12

2.08

18

2.99

15 มหาวิทยาลัยนเรศวร

0

0.00

2

0.35

2

0.33

16 มหาวิทยาลัยขอนแกน

1

0.21

0

0.00

0

0.00

17 มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2

0.43

2

0.35

3

0.50

18 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

0

0.00

0

0.00

2

0.33

19 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

10

2.91

10

1.74

16

2.65

20 วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาฯ

1

0.21

0

0.00

0

0.00

21 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

7

1.53

1

0.17

6

1.00

22 มหาวิทยาลัยแมโจ

0

0.00

2

0.35

0

0.00

23 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2

0.43

4

0.69

2

0.33

24 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

1

0.21

1

0.17

0

0.00

25 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

0

0.00

0

0.00

2

0.33

26 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

46

10.20

58

10.07

54

8.96

27 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

2

0.43

0

0.00

0

0.00

28 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1

0.21

0

0.00

2

0.33
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จํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่6
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

ปการศึกษา2559
456

ปการศึกษา 2558
576

ปการศึกษา 2557
603

จํานวน

%

จํานวน

%

จํานวน

%

29 มหาวิทยาลัยรามคําแหง

7

1.53

14

2.43

25

4.15

30 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

0

0.00

1

0.17

1

0.17

31 มหาวิทยาลัยพะเยา

2

0.43

1

0.17

0

0.00

32 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
33 มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ

0

0.00

1

0.17

0

0.00

0

0.00

1

0.17

0

0.00

34 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตนวชิระ
35 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

2

0.43

0

0.00

0

0.00

0

0.00

2

0.35

0

0.00

36 วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร
37 วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ

1

0.21

0

0.00

0

0.00

2

0.43

0

0.00

0

0.00

38 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
39 วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาหญิงจุฬาลงกรณ

0

0.00

1

0.17

0

0.00

3

0.65

0

0.00

0

0.00
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ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน 5 ดาน
โรงเรียนสารวิทยา มีการสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะของนักเรียน โดยการจัดการเรียนรูใน 8
กลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน รวมทั้งจัดกิจโครงการ กิจกรรมนอกเวลาเรียน ดังมีคะแนนการ
ประเมินและพฤติกรรมของนักเรียนในแตละสมรรถนะดังนี้
1. ความสามารถในการสื่อสาร
ผูเรียนมีความสามารถในการรับ-สงสาร มีความสามารถในการถายทอดความรู ความคิด ความเขาใจของตนเอง
โดยใชภาษาไดอยางเหมาะสม ใชวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สามารถเจรจาตอรองเพื่อขจัด
และลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ ได เลือกรับและไมรับขอมูลขาวสารดวยเหตุผลและถูกตอง
สรุปผลการประเมิน ผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสารตั้งแตระดับดี (2) ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 83.21
2. ความสามารถในการคิด
ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห มีทักษะในการคิดนอกกรอบอยางสรางสรรค
สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสรางองคความรู และตัดสินใจแกปญหาเกี่ยวกับตนเอง
ไดอยางเหมาะสม
สรุปผลการประเมิน ผูเรียนมีความสามารถในการคิด ตั้งแตระดับดี (2) ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 81.68
3. ความสามารถในการแกปญหา
ผูเรียนสามารถแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เผชิญได โดยใชเหตุผลในการแกปญหา เขาใจความสัมพันธและ
การเปลี่ยนแปลงในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกไขปญหา สามารถ
ตัดสินใจไดเหมาะสมตามวัย
สรุปผลการประเมิน ผูเรียนมีความสามารถในการแกปญหา ตั้งแตระดับดี (2) ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 83.66
4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองไดเหมาะสมตามวัย ทํางานกลุมรวมกับผูอื่นได นําความรูที่ไดไปใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวัน จัดการปญหาและความขัดแยงไดอยางเหมาะสม หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคทสี่ งผล
กระทบตอตนเอง
สรุปผลการประเมิน ผูเรียนมีความสามารถในการใชทักษะชีวิต ตั้งแตระดับดี (2) ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 88.37
5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
ผูเรียนเลือกและใชเทคโนโลยีไดเหมาะสมตามวัย มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี สามารถนําเทคโนโลยีไป
ใชพัฒนาตนเอง ใชเทคโนโลยีในการแกปญหาอยางสรางสรรค และมีคุณธรรม จริยธรรมในการใชเทคโนโลยี
สรุปผลการประเมิน ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี ตั้งแตระดับดี (2) ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 85.87
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นักเรียนที่ทําชื่อเสียงใหแกโรงเรียน
ระดับประเทศ
ชื่อ – สกุล
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
นายเอกลักษณ สุริยะญาติ
นายนาคพัฒน นาคะพัฒนกุล
นางสาวชวนา เจริญศรี

รางวัลที่ไดรับ
รางวัลชนะเลิศ การแขงขันแตงคําประพันธ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แตงคําประพันธ

หนวยงานที่จัด
ชมรมนักกวีแหงประเทศไทย
ชมรมนักกวีแหงประเทศไทย

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง อันดับที่ 4 การแขงขัน งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66
เรียงรอยถอยความ ระดับชั้น ม.4-6
ณ จังหวัดจันทบุรี

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
นายวรชัย บุญชุม
รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแขงขัน
สพฐ.
คิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก ครั้งที่ 66 ณ จังหวัดจันทบุรี
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
นายวชิระ เจตนมงคล
รองชนะเลิศอันดับ 1 รายการ brass line battle Thailand word music champion
ships
น.ส.สลิลทิพย อินทรทัต
ด.ญ.พิมพลภัส ทองถนอม
นายจารุกิตต สนสกล
ด.ช.ศุภลักษณ เพงทรัพย
นายธรรมรส เรื่องดิษฐ
นายณัฐชนน แนนอุดร
ด.ช.ไตรภพ ไตรวิชา
ด.ญ.จีรณาฐ สุทธิวารีพงษ
นายพิริยะ พันธุเรือง
ด.ญ.จิราภรณ ชุดปน
ด.ญ. ธนัชบดินทร พลรักษา
ด.ช.หรรษธร เพริศพริง้
นายอทิวัส สังขพงษ
ด.ช.วิชิตพงษ ปดคํา
นายวุฒินันท สนสกล
ด.ช.ดุลยรัตน ขันธวิสูตร
นายกฤตวัฒน อุนศิลป
นายชัยภัทร แสงจันดา
นายภัทรกร เดชะวรรธนะ
นายอภิสิทธิ์ แพงสาย
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
นายรณยศ มิ่งมิตรวัน
ตัวแทนนักกีฬาฟุตบอลทีมนักเรียนไทย รุนอายุไม สมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย
นายภูริต สายคงสิทธ
เกิน 18 ป เขารวมการแขงขันฟุตบอลชิงชนะเลิศ
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ชื่อ – สกุล

รางวัลที่ไดรับ
แหงเอเชีย ครั้งที่ 44 ประจําป 2559
ณ สาธารณรัฐเกาหลี ในรายการ
“ศึกชิงแชมปแหงเอเชีย 2016”
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
นางสาวณัฐญิชา บรรทัดพันธุ ทุนเยาวชนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุน
นายณัฐวัตร ยิ้มเจริญ
(จ.ฟุคุโอกะ)
นางสาวจิดาภา จันทอง
นายกิตติภัฎ สมเจริญ
นางสาวอรุโณทัย อุนขจร
นายจิรวัฒน ทองเบ็ญจวัฒน
ผานเขารอบเจียรนัยเพชร เพชรยอดมงกุฏ
ภาษาญี่ปุน
นายอิทธิศักดิ์ โตสมภาพ
เหรียญทองอันดับที่ 4 งานศิลปหัตถกรรม
นางสาวรดามณี ตระกูลรุง
รางวัลชนะเลิศ การแขงขันตอบคําถามวิชาการ
ภาษาเกาหลี
นางสาวภนิตา เสือยันต
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแขงขันตอบ
คําถามวิชาการภาษาเกาหลี
นางสาวภนิตา เสือยันต
รางวัลผลสอบวัดระดับภาษาเกาหลี (TOPIK I)
ยอดเยี่ยม ครัง้ ที่ 42
นางสาวรดามณี ตระกูลรุง
รางวัลผลสอบวัดระดับภาษาเกาหลี (TOPIK I)
ยอดเยี่ยม ครัง้ ที่ 42
นางสาวชวนา เจริญศรี
รางวัลผลสอบวัดระดับภาษาเกาหลี (TOPIK I)
ยอดเยี่ยม ครัง้ ที่ 42
นางสาวภนิตา เสือยันต
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ประกวดทักษะการ
แปลและลามภาษาเกาหลีระดับชาติ ครัง้ ที่ 1
นางสาวชวนา เจริญศรี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ประกวดทักษะการ
แปลและลามภาษาเกาหลีระดับชาติ ครัง้ ที่ 1
นางสาวรดามณี ตระกูลรุง
ทุนโครงการ 2016 Korean Government
Invitation Program for Students from
Partner Countries
นางสาวคันธวรรณ กิ่งจันทร
ระดับเหรียญทอง อันดับที่ 6 การแขงขันพูดเพื่อ
อาชีพ ภาษาเกาหลี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 66 ปการศึกษา 2559 (ระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก)
นางสาวรัชพร ชวยชูวงศ
ระดับเหรียญทอง อันดับที่ 5 การแขงขันพูด
สุนทรพจนภาษาเกาหลี งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 66 ปการศึกษา 2559
(ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก)

หนวยงานที่จัด

ชมรม TJYEC Thailand and
Japan Youth Exchange Club

มูลนิธิหางฉัตร
กระทรวงศึกษาธิการ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศูนยการศึกษาเกาหลี ประจํา
ประเทศไทย
ศูนยการศึกษาเกาหลี ประจํา
ประเทศไทย
ศูนยการศึกษาเกาหลี ประจํา
ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
the National Institute for
International Education
Development (NIIED)
สํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา
เขต 17 จังหวัดจันทบุรี

สํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา
เขต 17 จังหวัดจันทบุรี
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ชื่อ – สกุล
นายเกียรติพงศ อยูเย็น
นางสาวชลธิชา เชื้อคําเพ็ง

นางสาวธัญชนก อันงาม
นางสาวกาญจนา ไชยสิทธิ์
นางสาวเจนจิรา ทมไพร
นางสาวพีระพร จักราบาตร
นางสาวสุธิดา สัปดาห
นางสาวรัชพร ชวยชูวงศ
นายเกียรติพงศ อยูเย็น
นางสาวเมสิยาห เนื้อไม
นางสาวกาญจนา ไชยสิทธิ์
นางสาวคันธวรรณ กิ่งจันทร
นายพลเทพ จันทรัตน
นางสาวภนิตา เสือยันต
นายเกียรติพงศ อยูเย็น
นางสาวชลธิชา เชื้อคําเพ็ง

นางสาวธัญชนก อันงาม

รางวัลที่ไดรับ
ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
การแขงขันนําเสนอโครงงานภาษาเกาหลี
(ประเภทคู) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 66 ปการศึกษา 2559 (ระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก)
ระดับเหรียญทอง อันดับที่ 3 การแขงขัน
ละครสั้นภาษาเกาหลี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 66 ปการศึกษา 2559
(ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก)

หนวยงานที่จัด
สํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา
เขต 17 จังหวัดจันทบุรี

รางวัลผลสอบวัดระดับภาษาเกาหลี (TOPIK I)
ยอดเยี่ยม ครัง้ ที่ 47
รางวัลผลสอบวัดระดับภาษาเกาหลี (TOPIK I)
ยอดเยี่ยม ครัง้ ที่ 47
รางวัลผลสอบวัดระดับภาษาเกาหลี (TOPIK I)
ยอดเยี่ยม ครัง้ ที่ 47
รางวัลผลสอบวัดระดับภาษาเกาหลี (TOPIK I)
ยอดเยี่ยม ครัง้ ที่ 47
รางวัลผลสอบวัดระดับภาษาเกาหลี (TOPIK I)
ยอดเยี่ยม ครัง้ ที่ 47
รางวัลผลสอบวัดระดับภาษาเกาหลี (TOPIK I)
ยอดเยี่ยม ครัง้ ที่ 47
รางวัลผลสอบวัดระดับภาษาเกาหลี (TOPIK II)
ยอดเยี่ยม ครัง้ ที่ 47
ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
การแขงขันนําเสนอโครงงานภาษาเกาหลี
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ป
การศึกษา 2559 (ระดับชาติ)
ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
การแขงขันละครสั้น ภาษาเกาหลี งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 66 ปการศึกษา 2559 (ระดับชาติ)

ศูนยการศึกษาเกาหลี ประจํา
ประเทศไทย
ศูนยการศึกษาเกาหลี ประจํา
ประเทศไทย
ศูนยการศึกษาเกาหลี ประจํา
ประเทศไทย
ศูนยการศึกษาเกาหลี ประจํา
ประเทศไทย
ศูนยการศึกษาเกาหลี ประจํา
ประเทศไทย
ศูนยการศึกษาเกาหลี ประจํา
ประเทศไทย
ศูนยการศึกษาเกาหลี ประจํา
ประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

สํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา
เขต 17 จังหวัดจันทบุรี

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่อ – สกุล
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
นางสาวอภิสรา เอมระดี
นางสาวพนัชกร เล็กเลิศ

รางวัลที่ไดรับ
รางวัลเหรียญทองคัดลายมือ
รางวัลเหรียญทองแดง การอานรอยกรอง

หนวยงานที่จัด
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
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เด็กหญิงอมรพร พรหมศาสตร
นางสาวชวนา เจริญศรี
เด็กหญิงกัญญามาศสินวิริยะกุล
นายเอกลักษณ สุริยะญาติ
เด็กหญิงฐิติชญา มหัทธนวุฒกร
นายชัยภัทร สาขามุละ
เด็กหญิงณัฐกฤตา ลอมลาย
นางสาวอภิสรา เอมระดี
เด็กชายชลธี เสมคํา
นายปุณณวิทย ราชวัตร
นายชลธี เสมดํา
เด็กหญิงกันยารัตน ปุภาษี
นางสาวณัฐวดี เหม็งสกุล
นายนรินทร แซเสี้ยว

รางวัลที่ไดรับ
เหรียญเงิน
เหรียญทอง
เขารวม
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
เขารวม
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เขารวม
เขารวม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 การแขงตอบ
ปญหาสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน
ครั้งที่ 11
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ตอบปญหาภาษาไทย

นายชลธี เสมคํา

ไดรับรางวัลชมเชยตอบปญหาภาษาไทย

นางสาวอภิสรา เอมระดี

ไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันคัดลายมือ

เด็กหญิงณัฐกฤตา ลอมลาย

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขัน
คัดลายมือ

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
นายวรชัย บุญชุม

เด็กหญิงวรประภา แกวกิ่งจันทร

เด็กหญิงรมิตา ศรีภูธร

หนวยงานที่จัด
การแขงขันทักษะภาษาไทย
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ ที่
๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ ณ ศูนยพัฒนา
วิชาการภาษาไทย
โรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม

สโมสรไลออนส ภาค 310 อี
กรุงเทพมหานคร
ณ โรงเรียนทหารอากาศบํารุง
การแขงขันกิจกรรมมหกรรม
วิชาการณ สาขาวิชาภาษาไทย
วิทยาลัยครูฝกหัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
การแขงขันกิจกรรมมหกรรม
วิชาการณ สาขาวิชาภาษาไทย
วิทยาลัยครูฝกหัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
งานวิชาการ
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
งานวิชาการ
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
สพม.2
กิจกรรมการแขงขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.4 ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษาครั้งที่ 66
เขารวมกิจกรรมการแขงขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น สพม.2
ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
เขตพื้นที่การศึกษาครัง้ ที่ 66
เขารวมกิจกรรมการแขงขันอัจฉริยภาพทาง
สพม.2
คณิตศาสตร ระดับชั้น ม.1 - ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษาครั้งที่ 66
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นายธนพล สนธยานานนท

รางวัลที่ไดรับ
เขารวมกิจกรรมการแขงขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร ระดับชั้น ม.4 - ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษาครั้งที่ 66
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

หนวยงานที่จัด
สพม.2

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

รางวัลชนะเลิศการแขงขันตอบปญหาธรรม
ระดับมัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2559

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย
วัดพระศรีมหาธาตุ

นางสาวอภิชญา เจริญจิตต
นางสาวอภิญญา สกุลคู
นางสาวดวงหทัย ชารีแสน
นายชนภัทร ศรีศักดิ์นอก
นายฤทธิเดช ไพคํานาม
นายนาคพัฒน นาคะพัฒนกุล
เด็กหญิงแพรทอง บุณยรัตพันธ

เกียรติบัตรเขารวมกิจกรรมตอบปญหาวัน
อาสาฬหบูชา 20 กรกฎาคม 2559

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการตอบ
ปญหาธรรมะ 4 สิงหาคม 2559
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการตอบ
ปญหาธรรมะ 4 สิงหาคม 2559
รางวัลชมเชยกิจกรรมการตอบปญหาธรรมะ 4
สิงหาคม 2559
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการตอบ
ปญหาอาเซียน 4 สิงหาคม 2559
เกียรติบัตรเขารวมกิจกรรม เศรษฐศาสตรเพชร
ยอดมงกุฎ 11 กันยายน 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เด็กหญิงนิภาพร บุญเลียง
เด็กหญิงอภิรดี ศรีธรรม
เด็กชายพัสกร พิสิษฐเจริญทัต
เด็กหญิงจุฑามาศ เรียนอยู
นางสาวปรายฟา คงเกตุ
นางสาวกมลวรรณ นราศรี
นางสาวศิริกานดา มีผล
เด็กหญิงสกุลทิพย ใจผอง
เด็กชายตะวัน แถบประสิทธิ์
นายธนกฤต จันทรบุรี
นางสาวเมทินี พะยอมหอม
นางสาวสุภาลัย เนาวรังสี
นางสาวรวินันท สุทธิกิติวรกุล
นางสาวกุลธิดา พิริยวิทย
เด็กชายพัสกร พิสิษฐเจริญทัต
เด็กหญิงนิรมล แกวตะพาน
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ด.ช. สิทธิโชติ วงษคําชาง
นางสาวนิชนิภา ปอมหิน
ด.ช. ฟาอีซ มาเหล็ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

เกียรติบัตรเขารวมงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การแขงขันมารยาทไทย 15 พฤศจิกายน 2559 มัธยมศึกษา เขต 2
เหรียญทองแดง (ศิลปสรางสรรค)
เหรียญทองแดง (ศิลปสรางสรรค)
เหรียญทองแดง (วาดภาพระบายสี)

สพม.เขต 2
สพม.เขต 2
สพม.เขต 2
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รางวัลที่ไดรับ
นางสาววีรวดี ตาเปง
เหรียญทองแดง (วาดภาพระบายสี)
เด็กหญิงภรณปรียา อภิบุญประเสริฐ เหรียญทองแดง (เขียนภาพไทยประเพณี)
นายเชาววัฒน สุวรรณภูเต
เหรียญทองแดง (เขียนภาพไทยประเพณี)
เด็กหญิงปณณพร แบบประเสริฐ
เหรียญเงิน (ภาพจิตกรรมไทยสีเอกรงค)
นายภาณุ บุญธรรมสง
เหรียญทอง (ภาพจิตกรรมไทยสีเอกรงค)
นายนภพล เพชรอตุโล
เหรียญเงิน (ภาพลายเสน)
นายธิติวุฒิ โกมุทรัตนานนท
เหรียญทองชนะเลิศ (ระนาดเอก)
เด็กชายเดนพิภพ มดตะนอย
เหรียญเงิน (ระนาดทุม)
นางสาวกวินนาถสุขกุล
เหรียญทองแดง (วงปพาทยไมแข็งเครื่องคู)
นายณพลกฤต เหลามีผล
เหรียญทองแดง (วงปพาทยไมแข็งเครื่องคู)
เด็กหญิงณัฏฐาจันอะราม
เหรียญทองแดง (วงปพาทยไมแข็งเครื่องคู)
นายทฤษฎี กลารอญ
เหรียญทองแดง (วงปพาทยไมแข็งเครื่องคู)
นายธิติวุฒิ โกมุทรัตนานนท
เหรียญทองแดง (วงปพาทยไมแข็งเครื่องคู)
นางสาวพิมมาดา จันอาราม
เหรียญทองแดง (วงปพาทยไมแข็งเครื่องคู)
นายวิศวรักษ มดตะนอย
เหรียญทองแดง (วงปพาทยไมแข็งเครื่องคู)
เด็กหญิงศิริรัตน เหมัง
เหรียญทองแดง (วงปพาทยไมแข็งเครื่องคู)
เด็กหญิงสิริ สงวนปย
เหรียญทองแดง (วงปพาทยไมแข็งเครื่องคู)
นางสาวสุธิมา ผลวิจิตร
เหรียญทองแดง (วงปพาทยไมแข็งเครื่องคู)
เด็กชายเดนพิภพ มดตะนอย
เหรียญทองแดง (วงปพาทยไมแข็งเครื่องคู)
นายเอกลักษณ สุริยะญาติ
เหรียญทองแดง (วงปพาทยไมแข็งเครื่องคู)
เด็กหญิงชนมนิภา ประนัดสุนา
เหรียญเงิน (ขับรองเพลงไทยลูกทุง)
นางสาวดวงฤทัย ชารีแสน
เหรียญเงิน (ขับรองเพลงไทยลูกทุง)
นางสาวเกศศิรินทร ชัยสิริชยานันท เหรียญทองชนะเลิศ (ขับรองเพลงไทยลูกกรุง)
เด็กชายฐิติพันธ เอื้อสุวรรณา
เหรียญทองชนะเลิศ (ขับรองเพลงสากล)
นางสาวชฎาพร ฤทธี
เหรียญทอง (ขับรองเพลงพระราชนิพนธ)
เด็กหญิงจันทรวิมล มาซิว
เหรียญทอง (วงเครื่องลม)
นางสาวจิรประภา โททอง
เหรียญทอง (วงเครื่องลม)
นายณัฐภัทร ทิมภาวร
เหรียญทอง (วงเครื่องลม)
เด็กหญิงธนารีย เรืองฤทธิ์
เหรียญทอง (วงเครื่องลม)
นางสาวธัญญารัตน อยุสุข
เหรียญทอง (วงเครื่องลม)
นางสาวธารารัตน หนูแกว
เหรียญทอง (วงเครื่องลม)
เด็กหญิงนภาลัย สินมณี
เหรียญทอง (วงเครื่องลม)
นางสาวบุษญา วิเศษพานิช
เหรียญทอง (วงเครื่องลม)
เด็กหญิงปยาภรณ คุมชาติ
เหรียญทอง (วงเครื่องลม)
เด็กชายรังพิรัชต กอชารี
เหรียญทอง (วงเครื่องลม)
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา

หนวยงานที่จัด
สพม.เขต 2
สพม.เขต 2
สพม.เขต 2
สพม.เขต 2
สพม.เขต 2
สพม.เขต 2
สพม.เขต 2
สพม.เขต 2
สพม.เขต 2
สพม.เขต 2
สพม.เขต 2
สพม.เขต 2
สพม.เขต 2
สพม.เขต 2
สพม.เขต 2
สพม.เขต 2
สพม.เขต 2
สพม.เขต 2
สพม.เขต 2
สพม.เขต 2
สพม.เขต 2
สพม.เขต 2
สพม.เขต 2
สพม.เขต 2
สพม.เขต 2
สพม.เขต 2
สพม.เขต 2
สพม.เขต 2
สพม.เขต 2
สพม.เขต 2
สพม.เขต 2
สพม.เขต 2
สพม.เขต 2
สพม.เขต 2
สพม.เขต 2
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นายเนติธร อินทนนท
นายพีระ ขานพิมาย
นายเตชสิทธ สุริยาชัยวัฒนะ
นายจิรวัฒน สุนทรินทร
นายภูชิต ชัยมงคล
นายวรินทร พิมเสนพะเนาร
นายกันตภณ ประสงคเงิน
นายภาคภูมิ ลาโต
นายธนภัทร วรรณพิทักษ
นาย ศรันย วงปรางค
นายเปรม แซโกย
นายชีวารุจ รากคํา
นายธีรวัช เวียกไธสง
นายวัชรพล ซุมกิ่ง
นายณัฐวุฒิ เกียะขุนทด
นายอนุวัฒน พิกุลศรี
นาย อัครเดช กออําไพ
นายธวัชชัย อนุสา
นายอชิรญา โลพิทักษอุดม
นายนนทัช รัตนพงษบัณฑิต
นายภัทรพล ราชา
นายภาคภูมิ รอดสาตรา
นายธนพัฒน ตันสุวรรณรัตน
นายเฉลิมศักดิ์ รวยกระบือ
นายณัฐชนน เทพอาสา
นายพรศักดิ์ มารักษา
นายรณยต มิ่งมิตรวัน
นายธนากร พลชามาตร
นายไกรสร ยอดทอง
นายณรงคคศักดิ์ กาสินพิลา
นายอัครินทร เปยวนอย
นายธนวัฒน พลาบุตร
นายธามธนวัฒน ดีดวยชาติ
นายภัทรธิกร จิตรกลาง
นายวัฒนา กลอมจิต
นายญาณวัฒน ขวัญมา
นายสุทธิภัทร สานคลอง
นายอภิวัฒน พิมปรุ

รางวัลที่ไดรับ
หนวยงานที่จัด
- รางวัลชนะเลิศกีฬาฟุตบอล รุนอายุไมเกิน 18
ป ชาย การแขงขันกีฬาธนาคารโรงเรียน
ธนาคารออมสิน
ธนาคารออมสิน
ป 59
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแขงขัน
ฟุตบอล 7 คน “ราชวินิตบาวแกวคัพ” ครั้งที่ 5
โรงเรียนราชวินิตบางแกว
ประจําป 2559
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแขงขันกีฬา
ฟุตบอล รุนอายุ 18 ปชาย ประเภท ก ราย
การอัสสัมชัญศรีราชา ปการศึกษา 2559
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
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ชื่อ – สกุล
รางวัลที่ไดรับ
นายภูริต คงสายสินธ
นายไตรภพ บุญกอ
นายอรรภพล ชัยโคตร
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ด.ญ.ธิดารัตน จันทกล
การแขง ขันการทําน้ําพริก ผักสด เครื่องเคียง
ด.ญ.ธีรนาฎ มุขศิริ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
ระดับเหรียญทอง
ด.ญ.ยุวดี ชาติมนตรี
น.ส.สุทธินี นิกรโสม
การแขง ขันการทําน้ําพริก ผักสด เครื่องเคียง
น.ส.มณันญา ประดับทอง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
น.ส.กัญญามณี เริ่มศรี
ระดับเหรียญทอง
ด.ญ.จิภารัตน โกณะสิทธิ์
การแข ง ขัน การจัด สวนถาดแบบชื้นระดั บชั้ น
ด.ญ.หทัยพร สังขวาสี
มัธยมศึกษาตอนตน ระดับเหรียญทอง
ด.ญ.ศิรินทรทิพย เริ่มศรี
น.ส.สิรินยา กฤษณประพันธ
ก า ร แ ข ง ขั น ก า ร จั ด ส ว น แ ก ว ร ะ ดั บ ชั้ น
น.ส.ปทุมรัตน พันธสุวรรณ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับเหรียญทอง
นายธนกุล บุตรจันทร
ด.ช.ชยวิช วงศหาริมาตย
การแขงขันการสรางการตูนอนิเมชั่นระดับชั้น
ด.ช.พชรพล เครือขุนเณร
มัธยมศึกษาตอนตน ระดับเหรียญเงิน
นายกษิดิ์เดช จันทรชัย
ก า ร แ ข ง ขั น หุ น ย น ต บั ง คั บมื อ ร ะดั บ ชั้ น
นายภาสพงศ วรรณพันธุ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับเหรียญเงิน
นายเทวะ ธรรมติกานนท
น.ส.บุญสิตา จงแจงกลาง
ก า ร แ ข ง ขั น หุ น ย น ต อั ต โ น มั ติ ร ะ ดั บ ชั้ น
น.ส.ชัชญาภา เจยาคมน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับเหรียญทองแดง
นายพราว ถาวร
นายณัฐพล พรหมงาม
การแข ง ขั น การตั ด ต อ ภาพยนตร ร ะดั บ ชั้ น
นายชุติวัติ เพชรพูล
มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับเหรียญทองแดง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
นางสาวพลอยปภัส วุฒิจรัส
การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่
66 ประจําปการศึกษา 2559 การแขงขันพูด
สุนทรพจนภาษาจีนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย รางวัลเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ 2
เด็กหญิงอรพรรณ ยุทธประเสริฐ
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแขงขันทักษะ
ภาษาอังกฤษ Multi Skills
เด็กหญิงปรายฟา คงเกตุ
รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญเงิน การแขงขัน
ทักษะภาษาอังกฤษ Story Telling
นายอนิรุต กล่ําอุบล
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทองการแขงขันทักษะ
ภาษาอังกฤษ Story Telling

หนวยงานที่จัด

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 66 สพม.2
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 66 สพม.2
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 66 สพม.2
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 66 สพม.2
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 66 สพม.2
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 66 สพม.2
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 66 สพม.2
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 66 สพม.2
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2
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ชื่อ – สกุล
นางสาวชนากานต อรรถนุรักษ
นายวิสุทธนา ผลนาค
นายอิทธิศักดิ์ โตสมภาพ
นางสาวธัญชนก อันงาม
นางสาวพีระพร จักราบาตร

นางสาวอริศรา มารศรี
นางสาวปยมาภรณ รองบุตรศรี
นางสาววศิการ จันทรใหม
นางสาวกัญญวรา วะนากลาง
นางสาวเจนจิรา ทมไพร
นางสาวสุธิดา สัปดาห
นางสาวคันธวรรณ กิ่งจันทร

นางสาวอภิชญา ขําสอาด
นายชินาธิป แกวแดง
นายพลเทพ จันทรัตน
นางสาวคันธวรรณ กิ่งจันทร

นางสาวรัชพร ชวยชูวงศ

นายเกียรติพงศ อยูเย็น
นางสาวชลธิชา เชื้อคําเพ็ง

นางสาวธัญชนก อันงาม

รางวัลที่ไดรับ
รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญเงิน การแขงขัน
ทักษะภาษาอังกฤษ Impromptu Speech
รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญเงิน การแขงขัน
ทักษะภาษาอังกฤษ Multi Skills
เหรียญทองอันดับที่ 1 งานศิลปหัตถกรรม
การพูดสุนทรพจนภาษาญี่ปุนระดับชั้นม.4-6
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแขงขันพากย
ละครเกาหลี (ประเภทคู)

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแขงขันระบํา
พื้นบานเกาหลี (ประเภททีม)

รางวัลชนะเลิศการแขงขันฟงแลววาดรูปจาก
ประโยคภาษาเกาหลี

หนวยงานที่จัด
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2
ศูนยพัฒนาเครือขายการเรียนการ
สอนภาษาเกาหลี เขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย
ศูนยพัฒนาเครือขายการเรียนการ
สอนภาษาเกาหลี เขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย

ศูนยพัฒนาเครือขายการเรียนการ
สอนภาษาเกาหลี
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแขงขัน ศูนยพัฒนาเครือขายการเรียนการ
ทําอาหารเกาหลี ( ประเภททีม )
สอนภาษาเกาหลี
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย
ระดับเหรียญทองชนะเลิศ การแขงขันพูดเพื่อ สํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา
อาชีพภาษาเกาหลี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เขต 2
ครั้งที่ 66 ปการศึกษา 2559 (ระดับเขต)
ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแขงขันพูด
สํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา
สุนทรพจนภาษาเกาหลี งานศิลปหัตถกรรม
เขต 2
นักเรียน ครั้งที่ 66 ปการศึกษา2559 ระดับเขต
ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแขงขันนําเสนอ สํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา
โครงงานภาษาเกาหลี (ประเภทคู)
เขต 2
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 66 ปการศึกษา 2559 (ระดับเขต)
ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแขงขันละครสั้น สํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา
ภาษาเกาหลี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เขต 2
ครั้งที่ 66 ปการศึกษา 2559 (ระดับเขต)
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รายงานผลการทดสอบวัดระดับทางภาษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ปการศึกษา 2559
1. การทดสอบวัดระดับภาษาเกาหลี (TOPIK)
นักเรียนเขาสอบจํานวนทั้งสิ้น 90 คน
สอบผานตามเกณฑที่ตั้งไว คือ อยางนอยระดับ 1 จํานวน 76 คน
แบงไดตามระดับชั้น ดังนี้
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 24 คน
ผานระดับ 3 จํานวน 2 คน
ผานระดับ 2 จํานวน 3 คน
ผานระดับ 1 จํานวน 13 คน
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 32 คน
ผานระดับ 2 จํานวน 5 คน
ผานระดับ 1 จํานวน 20 คน
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 34 คน
ผานระดับ 2 จํานวน 8 คน
ผานระดับ 1 จํานวน 33 คน
2. การทดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุน
นักเรียนเขาสอบทั้งสิ้น 17 คน
- N3 สอบผาน 1 คน
- N4 สอบผาน 7 คน
- N5 สอบผาน 9 คน
3. การทดสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK)
นักเรียนเขาสอบทั้งสิ้น 89 คน
- HSK ระดับ 2 ผาน 36 คน
- HSK ระดับ 3 ผาน 44 คน
- HSK ระดับ 4 ผาน 8 คน
- HSK ระดับ 5 ผาน 1 คน
4. การทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
นักเรียนเขาสอบ TU-SETTทั้งสิ้น 84 คน
- ม.1 สอบ 29 คน ผาน 9 คน
- ม.2 สอบ 29 คน ผาน 8 คน
- ม.3 สอบ 26 คน ผาน 14 คน
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ตาราง แสดงจํานวนนักเรียนที่ทําชื่อเสียงใหแกโรงเรียน แยกตามกลุมสาระการเรียนรู
จํานวนนักเรียนที่ทําชื่อเสียงใหแกโรงเรียน
ระดับประเทศ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3
15
1
4
23
2
41
21
36
22
22
22
49
163

กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาตางประเทศ
รวม

แบบโครงงาน

แบบอุปนัย

แบบปรนัย

8
9

แบบสื่อประสม

6
7

แบบบทบาทสมมุติ

5

แบบทดลอง/
ลงมือปฏิบัติ

ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพล
ศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ภาษาตางประเทศ
กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน
รวม

แบบจิกซอว

1
2
3
4

แบบบรรยาย

กลุมสาระการ
เรียนรู

แบบรวมมือ

ลําดับ
ที่

กระบวนการกลุม

ตารางแสดงเทคนิคการสอน เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน

16
11
20
15

16
9
20
15

16
21
20
15

-

2
20
-

16
15

10
-

6
-

16
14
15

16
15

9

9

9

5

9

5

9

5

9

9

7
9

12

7
12

-

7
12

-

11

1
3

-

11

27
4

26
4

27
4

1
-

12
1

26
3

2
-

4
-

1

1

118

111

138

6

63

65

32

19

55

52

ตอนที่ 3 สารสนเทศ
การบริหารวิชาการ
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หลักสูตรโรงเรียนสารวิทยา โรงเรียนมาตรฐานสากล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 กําหนดกรอบโครงสรางเวลาเรียน ดังนี้
เวลาเรียน
กลุมสาระการเรียนรู/ กิจกรรม

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ม. 1

 กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ภาษาตางประเทศ
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รายวิชา / กิจกรรมทีโ่ รงเรียน
สารวิทยาจัดเพิ่มเติมตามความ
พรอมและจุดเนน

ม. 2

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ม. 3

120
120
120
(3 นก.)
(3 นก.)
(3 นก.)
120
120
120
(3 นก.)
(3 นก.)
(3 นก.)
120
120
120
(3 นก.)
(3 นก.)
(3 นก.)
120
120
120
(3 นก.)
(3 นก.)
(3 นก.)
40
40
40
(1 นก.)
(1 นก.)
(1 นก.)
80
80
80
(2นก.)
(2 นก.)
(2 นก.)
80
80
80
(2นก.)
(2 นก.)
(2 นก.)
80
80
80
(2นก.)
(2 นก.)
(2 นก.)
120
120
120
(3 นก.)
(3 นก.)
(3 นก.)
840
840
840
(22 นก.)
(22 นก.)
(22 นก.)
120
120
120
หองเรียนปกติ ปละไมนอยกวา 240 ชั่วโมง
หองเรียนพิเศษ (จีนเขมขน/ MEP/ GIFTED) ปละ
ไมนอยกวา 360 ชั่วโมง

ม. 4 – 6
240
(6 นก.)
240
(6 นก.)
240
(6 นก.)
240
(6 นก.)
40
(1 นก.)
120
(3นก.)
120
(3 นก.)
120
(3 นก.)
240
(6 นก.)
1,600
(40 นก.)
360
ไมนอยกวา 1,560ชั่วโมง
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การกําหนดโครงสรางเวลาเรียนพื้นฐาน และเพิ่มเติม โรงเรียนสารวิทยาไดดําเนินการจัดโครงสราง
เวลาเรียนพื้นฐานใหเปนไปตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดและ
สอดคลองกับเกณฑการจบหลักสูตร
สําหรับเวลาเรียนเพิ่มเติมจัดเปนรายวิชาเพิ่มเติม หรือกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยพิจารณาให
สอดคลองกับความพรอม จุดเนนของโรงเรียนสารวิทยาและเกณฑการจบหลักสูตร
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่กําหนดไวในชั้นชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3 ปละ 120 ชั่วโมง และชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4-6 จํานวน 360 ชั่วโมงนั้น เปนเวลาสําหรับปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และ
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ในสวนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนโรงเรียนสารวิทยา
ไดจัดสรรเวลาใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-3)
รวม 3 ป จํานวน 45 ชั่วโมง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) รวม 3 ป จํานวน 60 ชั่วโมง
การจัดการเรียนรู
การจัดการเรียนรูเปนกระบวนการสําคัญในการนําหลักสูตรสูการปฏิบัติ หลักสูตรโรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนมาตรฐานสากล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เปนหลักสูตรที่มี
มาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน เปนเปาหมายสําหรับพัฒนา
เด็กและเยาวชน
ในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณสมบัติตามเปาหมายหลักสูตร ผูสอนพยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู
จัดการเรียนรูโดยชวยใหผูเรียนเรียนรูผานสาระที่กําหนดไวในหลักสูตร 8 กลุมสาระการเรียนรู รวมทั้งปลูกฝง
เสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค พัฒนาทักษะตางๆ อันเปนสมรรถนะสําคัญใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย
1. หลักการจัดการเรียนรู
การจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีความรูความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะสําคัญ
และคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักวา
ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด เชื่อวาทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได ยึดประโยชนที่เกิดกับ
ผูเรียน กระบวนการจัดการเรียนรูตองสงเสริมใหผูเรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เนนใหความสําคัญทั้งความรู และคุณธรรม
2. กระบวนการเรียนรู
การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนจะตองอาศัยกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย
เปนเครื่องมือที่จะนําพาตนเองไปสูเปาหมายของหลักสูตร กระบวนการเรียนรูที่จําเปนสําหรับผูเรียน อาทิ
กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ กระบวนการสรางความรู กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม
กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา กระบวนการเรียนรูจากประสบการณจริง กระบวนการปฏิบัติ
ลงมือทําจริง กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจยั กระบวนการเรียนรูการเรียนรูของตนเอง
กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย
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กระบวนการเหลานี้เปนแนวทางในการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนควรไดรับการฝกฝน พัฒนา เพราะ
จะสามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี บรรลุเปาหมายของหลักสูตร ดังนั้น ผูสอนจึงจําเปนตองศึกษาทํา
ความเขาใจในกระบวนการเรียนรูตาง ๆ เพื่อใหสามารถเลือกใชในการจัดกระบวนการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. การออกแบบการจัดการเรียนรู
ผูสอนศึกษาหลักสูตรโรงเรียนสารวิทยาใหเขาใจถึงมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด สมรรถนะ
สําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และสาระการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน แลวจึงพิจารณา
ออกแบบการจัดการเรียนรูโดยเลือกใชวิธีสอนและเทคนิคการสอน สื่อ/แหลงเรียนรู การวัดและประเมินผล
เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด
4. บทบาทของผูสอนและผูเรียน
การจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพตามเปาหมายของหลักสูตร ทั้งผูสอนและผูเรียนควรมี
บทบาท ดังนี้
4.1 บทบาทของผูสอน
1) ศึกษาวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล แลวนําขอมูลมาใชในการวางแผน
การจัดการเรียนรู ที่ทาทายความสามารถของผูเรียน
2) กําหนดเปาหมายที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียน ดานความรูและทักษะ
กระบวนการ ที่เปนความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค
3) ออกแบบการเรียนรูและจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและ
พัฒนาการทางสมอง เพื่อนําผูเรียนไปสูเปาหมาย
4) จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู และดูแลชวยเหลือผูเรียนใหเกิดการเรียนรู
5) จัดเตรียมและเลือกใชสื่อใหเหมาะสมกับกิจกรรม นําภูมิปญ ญาทองถิ่น เทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน
6) ประเมินความกาวหนาของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา
และระดับพัฒนาการของผูเรียน
7) วิเคราะหผลการประเมินมาใชในการซอมเสริมและพัฒนาผูเรียน รวมทั้ง ปรับปรุง การ
จัดการเรียนการสอนของตนเอง
4.2 บทบาทของผูเรียน
1) กําหนดเปาหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง
2) เสาะแสวงหาความรู เขาถึงแหลงการเรียนรู วิเคราะห สังเคราะหขอความรู ตั้งคําถาม คิดหา
คําตอบหรือหาแนวทางแกปญหาดวยวิธีการตาง ๆ
3) ลงมือปฏิบัติจริง สรุปสิ่งที่ไดเรียนรูดวยตนเองและนําความรูไปประยุกตใชในสถานการณตางๆ
4) มีปฏิสัมพันธ ทํางาน ทํากิจกรรมรวมกับกลุมและครู
5) ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรูของตนเองอยางตอเนื่อง
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สื่อการเรียนรู
สื่อการเรียนรูเปนเครื่องมือสงเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู ใหผูเรียนเขาถึงความรู
ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ สื่อการเรียนรูมี
หลากหลายประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี และเครือขาย การเรียนรูตางๆ ที่มีในทองถิ่น
การเลือกใชสื่อควรเลือกใหมีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรูที่หลากหลายของผูเรียน
การจัดหาสื่อการเรียนรู ผูเรียนและผูสอนสามารถจัดทําและพัฒนาขึ้นเอง หรือปรับปรุงเลือกใชอยาง
มีคุณภาพจากสื่อตางๆ ที่มีอยูรอบตัวเพื่อนํามาใชประกอบในการจัดการเรียนรูที่สามารถสงเสริมและสื่อสารให
ผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยโรงเรียนสารวิทยาควรจัดใหมีอยางพอเพียง เพื่อพัฒนาใหผูเรียน เกิดการเรียนรูอยาง
แทจริง โรงเรียนสารวิทยา เขตพื้นที่การศึกษา หนวยงานที่เกี่ยวของและผูมีหนาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ควรดําเนินการดังนี้
1. จัดใหมีแหลงการเรียนรู ศูนยสื่อการเรียนรู ระบบสารสนเทศการเรียนรู และเครือขายการเรียนรู
ที่มีประสิทธิภาพทั้งในโรงเรียนสารวิทยาและในชุมชน เพื่อการศึกษาคนควาและการแลกเปลี่ยนประสบการณ
การเรียนรู ระหวางโรงเรียนสารวิทยา ทองถิ่น ชุมชน สังคมโลก
2. จัดทําและจัดหาสื่อการเรียนรูสําหรับการศึกษาคนควาของผูเรียน เสริมความรูใหผูสอน รวมทั้ง
จัดหาสิ่งที่มีอยูในทองถิ่นมาประยุกตใชเปนสื่อการเรียนรู
3. เลือกและใชสื่อการเรียนรูที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคลองกับวิธี
การเรียนรู ธรรมชาติของสาระการเรียนรู และความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน
4. ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรูที่เลือกใชอยางเปนระบบ
5. ศึกษาคนควา วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนรูของผูเรียน
6. จัดใหมีการกํากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเกี่ยวกับสื่อและการใชสื่อการเรียนรู
เปนระยะๆ และสม่ําเสมอ
ในการจัดทํา การเลือกใช และการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรูที่ใชในโรงเรียนสารวิทยาไดคํานึงถึง
หลักการสําคัญของสื่อการเรียนรู เชน ความสอดคลองกับหลักสูตร วัตถุประสงคการเรียนรู การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู การจัดประสบการณใหผูเรียน เนื้อหามีความถูกตองและทันสมัย ไมกระทบความมั่นคง
ของชาติ ไมขัดตอศีลธรรม มีการใชภาษาที่ถูกตอง รูปแบบการนําเสนอที่เขาใจงาย และนาสนใจ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู
การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตองอยูบนหลักการพื้นฐานสองประการคือการประเมิน
เพื่อพัฒนาผูเรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน ใหประสบผลสําเร็จ
นั้น ผูเรียนจะตองไดรับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อใหบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู สะทอน
สมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนซึ่งเปนเปาหมายหลักในการวัดและประเมินผลการ
เรียนรูในทุกระดับไมวาจะเปนระดับชั้นเรียน ระดับโรงเรียนสารวิทยา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู เปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนโดยใชผลการประเมินเปนขอมูลและ
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สารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความกาวหนา และความสําเร็จทางการเรียนของผูเรียน ตลอดจนขอมูลที่เปน
ประโยชนตอการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู แบงออกเปน 4 ระดับ ไดแก ระดับชั้นเรียน ระดับโรงเรียน
สารวิทยา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ มีรายละเอียด ดังนี้
1. การประเมินระดับชั้นเรียน เปนการวัดและประเมินผลที่อยูในกระบวนการจัดการเรียนรู ผูสอน
ดําเนินการเปนปกติและสม่ําเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใชเทคนิคการประเมินอยางหลากหลาย เชน
การซักถาม การสังเกต การตรวจการบาน การประเมินโครงงาน การประเมินชิ้นงาน/ ภาระงาน แฟมสะสม
งาน การใชแบบทดสอบ ฯลฯ โดยผูสอนเปนผูประเมินเองหรือเปดโอกาส ใหผูเรียนประเมินตนเอง เพื่อน
ประเมินเพื่อน ผูปกครองรวมประเมิน ในกรณีที่ไมผานตัวชี้วัดใหมีการสอนซอมเสริม
การประเมินระดับชั้นเรียนเปนการตรวจสอบวา ผูเรียนมีพัฒนาการความกาวหนาในการเรียนรู
อันเปนผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม และมากนอยเพียงใด มีสิ่งที่จะตองไดรับการพัฒนา
ปรับปรุงและสงเสริมในดานใด นอกจากนี้ยังเปนขอมูลใหผูสอนใชปรับปรุงการเรียนการสอนของตนดวย ทั้งนี้
โดยสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด
2. การประเมินระดับโรงเรียนสารวิทยา เปนการประเมินที่โรงเรียนสารวิทยาดําเนินการเพื่อตัดสิน
ผลการเรียนของผูเรียนเปนรายป/รายภาค ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน นอกจากนี้เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาร
วิทยา วาสงผลตอการเรียนรูของผูเรียนตามเปาหมายหรือไม ผูเรียนมีจุดพัฒนาในดานใด รวมทั้งสามารถนําผล
การเรียนของผูเรียนในโรงเรียนสารวิทยาเปรียบเทียบกับเกณฑระดับชาติ ผลการประเมินระดับโรงเรียนสาร
วิทยาจะเปนขอมูลและสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการ
สอน ตลอดจนเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสารวิทยาตามแนวทางการประกัน
คุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจัดการศึกษาตอคณะกรรมการโรงเรียนสารวิทยา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครองและชุมชน
3. การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับเขตพื้นที่
การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถดําเนินการโดยประเมิน
คุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนดวยขอสอบมาตรฐานที่จัดทําและดําเนินการโดยเขตพื้นที่การศึกษา หรือดวย
ความรวมมือกับหนวยงานตนสังกัด ในการดําเนินการจัดสอบ นอกจากนี้ยังไดจากการตรวจสอบทบทวนขอมูล
จากการประเมินระดับโรงเรียนสารวิทยาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. การประเมินระดับชาติ เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรูตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสารวิทยาตองจัดใหผูเรียนทุกคนที่เรียน ในชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เขารับการประเมิน ผลจากการ
ประเมินใชเปนขอมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับตาง ๆ เพื่อนําไปใชในการวางแผนยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเปนขอมูลสนับสนุน การตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ
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ขอมูลการประเมินในระดับตาง ๆ ขางตน เปนประโยชนตอโรงเรียนสารวิทยาในการตรวจสอบ
ทบทวนพัฒนาคุณภาพผูเรียน ถือเปนภาระความรับผิดชอบของโรงเรียนสารวิทยาที่จะตองจัดระบบดูแล
ชวยเหลือ ปรับปรุงแกไข สงเสริมสนับสนุนเพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกตาง
ระหวางบุคคลที่จําแนกตามสภาพปญหาและความตองการ ไดแก กลุมผูเรียนทั่วไป กลุมผูเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ กลุมผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา กลุมผูเรียนที่มีปญหาดานวินัยและพฤติกรรม
กลุมผูเรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุมผูเรียนที่มีปญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุมพิการทางรางกายและ
สติปญญา เปนตน ขอมูลจากการประเมินจึงเปนหัวใจของโรงเรียนสารวิทยาในการดําเนินการชวยเหลือผูเรียน
ไดทันทวงที เปดโอกาสใหผูเรียนไดรับการพัฒนาและประสบความสําเร็จในการเรียน
โรงเรียนสารวิทยาในฐานะผูรับผิดชอบจัดการศึกษา ไดจัดทําระเบียบวาดวยการวัดและประเมินผล
การเรียนของโรงเรียนสารวิทยา สอดคลองและเปนไปตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติที่เปนขอกําหนดของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และใหบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝายถือปฏิบัติรวมกัน
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เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียน
1. การตัดสิน การใหระดับและการรายงานผลการเรียน
1.1 การตัดสินผลการเรียน
ในการตัดสินผลการเรียนของกลุมสาระการเรียนรู การอาน คิดวิเคราะหและเขียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนั้น ผูสอนตองคํานึงถึงการพัฒนาผูเรียนแตละคนเปน
หลัก และตองเก็บขอมูลของผูเรียนทุกดานอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องในแตละภาคเรียน รวมทั้งสอนซอมเสริม
ผูเรียนใหพัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ
ระดับมัธยมศึกษา
(1) ตัดสินผลการเรียนเปนรายวิชา ผูเรียนตองมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไมนอยกวารอยละ
80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ
(2) ผูเรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผานตามเกณฑที่โรงเรียนสารวิทยากําหนด
(3) ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา
(4) ผูเรียนตองไดรับการประเมิน และมีผลการประเมินผานตามเกณฑที่โรงเรียนสารวิทยา
กําหนด ในการอาน คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
การพิจารณาเลื่อนชั้น ถาผูเรียนมีขอบกพรองเพียงเล็กนอย และโรงเรียนสารวิทยาพิจารณาเห็น
วาสามารถพัฒนาและสอนซอมเสริมได โรงเรียนสารวิทยาจะผอนผันใหเลื่อนชั้นได แตหากผูเรียนไมผาน
รายวิชาจํานวนมาก และมีแนวโนมวาจะเปนปญหาตอการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น โรงเรียนสารวิทยาแตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาใหเรียนซ้ําชั้น ทั้งนี้ไดคํานึงถึงวุฒิภาวะและความรูความสามารถของผูเรียนเปนสําคัญ
1.2 การใหระดับผลการเรียน
ในการตัดสินเพื่อใหระดับผลการเรียนรายวิชา ใชตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเปน 8 ระดับ
การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงคนนั้ ใหระดับผลการประเมินเปน
ดีเยี่ยม ดี และผาน
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จะตองพิจารณาทั้งเวลาการเขารวมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงานของผูเรียน ตามเกณฑที่โรงเรียนสารวิทยากําหนด และใหผลการเขารวมกิจกรรมเปนผาน
และไมผาน
1.3 การรายงานผลการเรียน
การรายงานผลการเรียนเปนการสื่อสารใหผูปกครองและผูเรียนทราบความกาวหนาในการเรียนรู
ของผูเรียน ซึ่งโรงเรียนสารวิทยาตองสรุปผลการประเมินและจัดทําเอกสารรายงานใหผูปกครองทราบเปน
ระยะ หรืออยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
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การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเปนระดับคุณภาพการปฏิบัติของผูเรียนที่สะทอน
มาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
2. เกณฑการจบการศึกษา
(1) ผูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน 66 หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่โรงเรียนสารวิทยา
กําหนด
(2) ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 77 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน
66 หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไมนอยกวา 11 หนวยกิต
(3) ผู เ รี ย นมี ผ ลการประเมิ น การอ า น คิ ด วิ เ คราะห แ ละเขี ย น ในระดั บ ผ า น 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) ผูเรียนมีผลการประเมิน การอาน คิดวิเคราะหและเขียน ในระดับผานเกณฑการประเมิน
ตามที่โรงเรียนสารวิทยากําหนด
(4) ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ในระดับผานเกณฑการประเมินตามที่
โรงเรียนสารวิทยากําหนด
(5) ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมินตามที่
โรงเรียนสารวิทยากําหนด
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กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมตามความถนัดความสนใจ
เพื่อพัฒนาทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ และสังคม มีเจตคติที่ดี ปลูกผังคุณธรรม และคานิยมที่
พึ่งประสงค สงเสริมใหผูเรียนรูจัก และเขาใจตนเอง สรางจิตสํานึกในธรรมชาติสิ่งแวดลอม ปรับตัวและปฏิบัติ
ตนใหเปนประโยชนตอสังคม 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 2559
ลําดับ กิจกรรม
1
2
3
4

ลูกเสือ - เนตรนารี
สงเสริมวิชาการ
แนะแนว
สงเสริมจริยธรรม
รวม

ระดับชั้น/จํานวนชั่วโมง : สัปดาห
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
1
1 1 - 2 2 2
1
1 1 1 1 1
1
1 1 1 1 1
3
3 3 4 4 4
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รายชื่อชมรม ปการศึกษา 2559
ลําดับที่

ชื่อชมรม

ดานพุทธิศึกษา (Head)
1
ลายลักษณอักษรา

ครูที่ปรึกษาชมรม
นางสาวสุวิมล

จันตะสุรินทร

วาที่รอยตรีหญิงศิลาภรณ

อ่ําเอี่ยม

สอดคลองกับดาน

พุทธิศึกษา (Head)

2

นิทานทะลุมิติ

นางสาวดาวเรือง

เกณฑสาคู

พุทธิศึกษา (Head)

3

ฝกสมองประลองปญญา

นายพิชาชาญ

สุขประเสริฐ

พุทธิศึกษา (Head)

4
5

ปริศนาพาเพลิน
Art Math

นางสาวศิรธันย

สามเชียง

พุทธิศึกษา (Head)

นางสาววิภา

มณีเนตร

นางสาวนัทธมน

โลหิตหาญ

นางพรรณอุษา

พัฒนาวิวัฒนพร

นางอุไรวรรณ

สังวรเจต

นางรีนา

เพิ่มศิริวาณิชย

นายนวพรรษ

ตรีสูน

6

ตะลุยคณิตพิชิต PAT

พุทธิศึกษา (Head)

พุทธิศึกษา (Head)

7

Math 3D

นางนิธิวดี

แพรวัฒนะสุข

พุทธิศึกษา (Head)

8

ตัวเลขมหัศจรรย

นางจีรนันท

ธํารงวิศว

พุทธิศึกษา (Head)

9

Math song

นางวัลวิภา

เพ็งประสพ

พุทธิศึกษา (Head)

10

ทองเที่ยวเชิงวิทยาศาสตร

นายธันวา

เดชะศิริ

พุทธิศึกษา (Head)

11

ถายภาพ

นายนเรศ

ล้ําเลิศวัฒนา

พุทธิศึกษา (Head)

12

สนุกกับ STEM

นางสาวเกศกัญญา

สีเลา

พุทธิศึกษา (Head)

13

Tutor Student

จาสิบเอกถนอมศักดิ์

ทองประเทือง

พุทธิศึกษา (Head)

14

เคมี งายนิดเดียว

นางสาวนันทนภัส

อรุณไพร

พุทธิศึกษา (Head)

15

นักกฎหมาย

นางคมคาย

มากบัว

พุทธิศึกษา (Head)

16

การตูน คลับ (cartoon club)

นายจารุ

ภาคะยัง

พุทธิศึกษา (Head)

17

นานาสาระ

นางจุฑามาศ

พัฒนชู

พุทธิศึกษา (Head)

18

เรื่องเลาเขยาขวัญ

นางสาวเทียมแข

ผิวบุญเรือง

พุทธิศึกษา (Head)

19

Easy Relax

นายประพจน

อังคเรืองรัตนา

พุทธิศึกษา (Head)

20

SARA Cineplex

นางสาวไพลิน

ชยามาศ

พุทธิศึกษา (Head)

21

นักคิด

นางสาวสุนิสา

วาริน

พุทธิศึกษา (Head)

22

ธรณีนารู

นางอรฉาย

บุนนาค

พุทธิศึกษา (Head)
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ชื่อชมรม

ครูที่ปรึกษาชมรม

สอดคลองกับดาน

23

หมากรุกไทย

นายอาณาจักร

แทงทอง

พุทธิศึกษา (Head)

24

นิทานพาสนุก

นางสาวอุไรวัลย

สมร

พุทธิศึกษา (Head)

25
26

ศิลปะสรางสรรค
Computer Design

นางสิรินิติ

ไทยภักดี

นายสมศักดิ์

พัฒนาวิวัฒนพร

นางพรรณอุษา

พัฒนาวิวัฒนพร

พุทธิศึกษา (Head)
พุทธิศึกษา (Head)

27

Sing for Learn

นางสาวลดาวัลย

กันธมาลา

พุทธิศึกษา (Head)

28

English Club

นางสาวเสาวลักษณ

สภานนท

พุทธิศึกษา (Head)

29

Singing Club

นางสาวจุฑาทิพย

เจนธนานันท

นางสาวประวิดา

จันที

30
31

French Club
ภาษาอังกฤษสนุกสนาน

นางสาวธัญธร

เวชวิทยาขลัง

นางศรานตา

กฤษฎาสิมะ

นายชานนท

สมคิด

นางสาววีรสุดา

จันทโชติ

พุทธิศึกษา (Head)
พุทธิศึกษา (Head)
พุทธิศึกษา (Head)

32

ภาษาจีนทองเที่ยว

นางสาวเจนจิรา

แองบัวใหญ

พุทธิศึกษา (Head)

33
34

ญี่ปุน
Korean club

นางสาวภัทราวรรณ

ปริมิตร

พุทธิศึกษา (Head)

นางสาวสุณิสา

สอาดศรี

นายสัชฌุกร

แกวชวย

นางสาวธีราภรณ

ผลกอง

นายจิรวิทย

สิริโชคสิทธิชัย

นายพิทักษ

ชินสีห

นางสาววรรณฤดี

โพรขวาง

ดานจริยศึกษา (Heart)
1
โลกสวยดวยมือเรา
2

คนดีศรีสาระ

พุทธิศึกษา (Head)

จริยศึกษา (Heart)
จริยศึกษา (Heart)

3

มารยาทไทย

นายธีระวัฒน

สีหาบุญลี

จริยศึกษา (Heart)

4

การละเลนไทย

นายอรรถพล

พวงเกาะ

จริยศึกษา (Heart)

5

ดนตรีไทย

นางสาวฉวีวรรณ

เทียนสุน

จริยศึกษา (Heart)

6
7

นาฏศิลปสรางสรรค
นาฏศิลปรวมสมัย

นางสาววนัสนันท

ถิ่นรัตน

จริยศึกษา (Heart)

นายกรัณฑ

ปนสุวรรณ

นางสาวมนัญญา

ประสันแพงศรี

นางสาววนัสนันท

คําแสน

8

กองรอยพิเศษ

จริยศึกษา (Heart)
จริยศึกษา (Heart)
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9
เพื่อนแทดูแลกัน
10
11

เพื่อนใจวัยรุน
นักอานอะโนเนะ

ครูที่ปรึกษาชมรม
นางสาววิภาภร

อําพันกาญจน

ส.อ.หญิงปาริชาติ

หมดมณทิล

นางสาวสุนิสา

หินสังข

นางจีระนันท

อักษรชื่น

นายวราวุธ

ช้ําเกตุ

นายสิทธิชัย

จันทะนะ

นางสาวสุภัทรา

ทองเกิด

สอดคลองกับดาน
จริยศึกษา (Heart)
จริยศึกษา (Heart)

จริยศึกษา (Heart)

ดานหัตถศึกษา(Hand)
1

พับกระดาษหรรษา

นางสาววิชณี

เปรมประยูร

หัตถศึกษา (Hand)

2

Do it your self

นางสาวสนธิกาญจน

แสงมณี

หัตถศึกษา (Hand)

3
4

ไมดอกไมประดับและผักสวนครัว นายจตุพล
ผลิตภัณฑวิทยาศาสตร
นางนิภาวรรณ

โฉมยงค

หัตถศึกษา (Hand)

การุญ

นางสาวณัฐมน

ทองคํา

หัตถศึกษา (Hand)

5

อรอยทั่วไทย

นางสาวประภาวดี

เจริญจิตร

หัตถศึกษา (Hand)

6

วาดรูปวิทยาศาสตร

นางสาวธัญทิพย

อริยอัครพงษ

หัตถศึกษา (Hand)

7

ตนกลานอย

นางฐะปะนีย

เอี่ยมศรี

หัตถศึกษา (Hand)

8

พับริบบิ้น

นางสาวกนกลักษณ

แปงปางใส

หัตถศึกษา (Hand)

9

Art Indy

นายชุมพล

เทพสูงเนิน

หัตถศึกษา (Hand)

10

วงโยธวาทิต

นายณัฐพล

มั่นเรือง

หัตถศึกษา (Hand)

11
12

Computer Repair
โสตทัศนศึกษา

นายวิชชวิทย

จัวนาน

หัตถศึกษา (Hand)

นางสาวจิราภรณ

ปกรณ

นายณัฐภัทร

ดวงชมภู

หัตถศึกษา (Hand)

13

ขนมไทย

นางประทุม

ปานชื่น

หัตถศึกษา (Hand)

14

เพาะเห็ด

นางสาวบุญรักษา

อินทรเสน

หัตถศึกษา (Hand)

15
16

ไมประดับ
Animan card game

นางอรุณรัตน

คัมภีรพจน

หัตถศึกษา (Hand)

นางพิชญสินี

คําแกว

นายวรางค

สุจริต

นางสาวสุกานดา

แกวทองพันธุ

หัตถศึกษา (Hand)
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17

18

ชื่อชมรม
KNT Barbie barber

Nails NailsNails

ดานพลศึกษา (Health)
1
Sing and Cover dance

ครูที่ปรึกษาชมรม
นางสาวณัฐธยาน

กุลสิริวงศธร

นางสาวอนัญญา

วันทยานันท

นางสาวนิรชา

สุวรรณมณี

นางสาวพิมพประภา

ประทุมวรรณ

นางสาวอรพรรณ

ปญญาไว

นางสาวภิญญาพัชญ

รักกุศล

นางสาวกัญญารัตน

อาโรโจ

สอดคลองกับดาน
หัตถศึกษา (Hand)

หัตถศึกษา (Hand)

พลศึกษา (Health)

2

ยูโด

นางสาวอัจฉรา

อารีรัตน

พลศึกษา (Health)

3

Cover Dance

นางสาวนภวรรณ

นาคอุไร

พลศึกษา (Health)

4

แบดมินตัน

นายพีระชาติ

ศรีมหันต

พลศึกษา (Health)

5

บาสเกตบอล

นายไตรรัตน

ศรีจิตรแจม

พลศึกษา (Health)

6

ตะกรอ

นายพลัฏฐ

ตุมทอง

พลศึกษา (Health)

7

ฟุตบอล

นายพรชัย

เกตุฉาย

พลศึกษา (Health)

8

ฟุตซอล

นางสาวสุชินันท

งามสมชนม

พลศึกษา (Health)

9

เทเบิลเทนนิส

นายสุรชัย

ศรีชัยชนะ

พลศึกษา (Health)

10

วอลเลยบอล

นายพงษศักดิ์

บัวหุง

พลศึกษา (Health)

11

Just Dance

นายทวิตย

วรรณชัยมงคล

พลศึกษา (Health)
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ความสําคัญ
ผลจากพระราชบัญ ญั ติการศึกษาแหง ชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 มาตรา 24 (5) กลาววา “สง เสริ ม
สนับสนุนใหครูผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อการเรียนการสอนและอํานวยความสะดวกให
เกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูไปพรอมกัน
จากสื่อการเรียนการสอน และแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ” และมาตรา 30 กลาววา “ใหสถานศึกษาพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน ที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งการสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่
เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา”
ความหมาย
การวิจัย (Research) หมายถึง กระบวนการคนควาหาขอมูล หาคําตอบ การแกปญหา โดยวิธีการ
ที่เปนระบบ หรือวิธีการทางวิทยาศาสตร หรือวิธีการที่เชื่อถือได
การวิจั ย ในชั้ นเรี ยน คือ กิจ กรรมที่เ กิ ดขึ้ น ระหวา งครู แ ละนั กเรี ยน และบทบาทครู คื อ การจั ด
ประสบการณ การเรียนรูตามหลักสูตรใหกับนักเรียนทั้งชั้น การสอนในชั้นเรียนไมใชการบอกหนังสือ หรือการ
บอกให จดหนังสืออยางเดียว การสอนในชั้นเรียนครูจะตองจัดประสบการณการเรียนรูใหกับนักเรียนทั้งชั้นซึ่ง
มีความสามารถพื้นฐานแตกตางกันออกไป ทําใหบางครั้ง เกิดปญ หากับผูสอนที่ตองจัดกิจกรรมหลากหลาย
สนองตอบตอผูเรียนแตละคน การสอนควบคูกับการสัง เกต เก็บรวบรวมขอมูลนักเรียนในชั้นมาวิเคราะห
ศึกษาสภาพ จึง เปนสิ่งจําเปนตองดําเนินการตลอดเวลา การวิจัยในชั้นเรียนจะเกิดขึ้นหลังจากครูสรุปไดวา
ปญหาคืออะไร เกิดที่ไหนและ มีแนวทางจะแกปญหานั้นไดอยางไร กลาวคือ ครูคิดหาวิธีการแกปญหาแลวได
นําไปทดลองใชจนไดผลแลวพัฒนาเปนนวัตกรรม สามารถนําไปเผยแพรไดตอไป การวิจัย ในชั้นเรียนควรมี
ลักษณะ คือเปนการวิจัยจากปญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนทําการวิจัยเพื่อนําผลวิจัยไป
พัฒนาการเรียนการสอนทําการวิจัยควบคูกับการเรียนการสอน คือ สอนไปวิจัยไป แลวนําผลการวิจัยไปใช
แกปญหาในชั้นเรียน และทําการเผยแพรใหเกิดประโยชนตอผูอื่น
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนแบบงายคืออะไร เหมาะกับครูอยางไร
“การวิ จั ยแบบง าย” คื อ การศึ กษาเพื่ อพั ฒ นานัก เรี ย นอย า งมี ระบบ เชื่ อ ถื อ ได สอดคล อ งกั บ
การปฏิบัติงานตามปกติของครู และเขียนรายงานสั้น ๆ มีความสมบูรณในตัวเอง
“การวิจัยแบบงาย” เปนแนวทางหนึ่งของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action
Research: CAR) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนของครู โดยการทําวิจัย
แบบงาย ซึ่งครอบคลุมประเด็นสําคัญ ดังนี้
- เปนการพัฒนานักเรียนอยางเปนระบบ เชื่อถือได
- ดําเนินการในสภาพการทํางานตามปกติของครู โดยครูเปนผูวิจัย
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หลักการ
การวิ จั ย ปฏิ บั ติ ก ารในชั้ น เรี ย น เป น กระบวนการแก ป ญ หาและพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
โดยมีเปาหมายที่สําคัญคือ การพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีจิตใจที่ดีงาม และดํารงชีวิตอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เปนกระบวนการแกปญหาแบบสวนรวมระหวางผูสอนกับผูเรียนอยาง
แทจริงที่ตอบสนองการเรียนรูที่เปนธรรมชาติ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ
การวิจัยปฏิบัติการในชั้น เรียน มุง แกปญ หาที่เปนปญหาที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูในชั้น
เรียนเปนครั้ง ๆ ไป เปนการวิจัยปญหาของผูเรียนในชั้นเรียนของตนเอง เพื่อแกปญหาการเรียนการสอนเฉพาะ
ชั้นเรียนนั้นๆ
เปาหมายที่สําคัญของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน คือ การวิจัยเพื่อสรางและพัฒนางาน พัฒนาคน
และพั ฒ นานวั ต กรรมเทคโนโลยี ท างการศึ ก ษา และองค ค วามรู ใ นศาสตร ส าขาต า ง ๆ ที่ เ ป น ประโยชน
ตอการพัฒนากระบวน การเรียนรูที่สอดคลองและเหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกทั้งในปจจุบัน
และอนาคตตอไป
ขอบเขตการทําวิจัยในชั้นเรียน
การวิจัยในชั้นเรียนแตกตางจากการวิจัยในโรงเรียน คือ กลุมตัวอยางและเปาหมายของการวิจัย
ในชั้นเรียน จะใชกลุมตัวอยางขนาดเล็ก ใชศึกษาในหองเรียนใดหองเรียนหนึ่ง และมีเปาหมายคือการพัฒนา
กิ จ กรรมการเรี ย น การสอน เพราะเชื่ อ ว า ถ า ครู ใ ช กิ จ กรรมการสอนที่ ดี แ ละเหมาะสมกั บ ผู เ รี ย น
ยอมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและบรรลุเปาหมายทางการพัฒนานักเรียน
การวิ จัย ในชั้น เรี ยน เปน การวิ จัย โดยครูผู สอนในห องเรี ยนกับ นัก เรี ยนเพื่ อแกป ญ หาหรือ พัฒ นา
การเรียนการสอนในวิชาที่ครูรับผิดชอบ
ขอบเขตการวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นนั้ น จะให ค วามสํ า คั ญ กั บ การคิ ด ค น พั ฒ นานวั ต กรรมเพื่ อ แก ป ญ หา
หรือพัฒนาการเรียนการสอนอยางเหมาะสม
กระบวนการจัดทําการวิจัยในชั้นเรียน
กระบวนการการทําวิจัยในชั้นเรียน มีกระบวนการดังนี้
การวิเคราะหปญหาการเรียนการสอน
ความหมายของปญหา
ปญ หา คือ ความแตกตางระหวางสิ่ง ที่คาดหวังหรือผลที่ตองการใหเกิด กับสิ่ง ที่เปนจริง หรือผล
ที่เกิดขึ้นจริง หรือกลาวไดวา สภาพที่เกิดขึ้นจริงไมตรงกับสภาพที่ตองการใหเกิด ซึ่งเปนสิ่งจําเปนที่จะตอง
ไดรับการแกไข ปรับปรุงตอไป
ที่มาของปญหาการวิจัยในชั้นเรียน
การวิจัยในชั้นเรียน มาจากสภาพการปฏิบัติง านของครูผูสอน เชน สภาพการจัดการเรียนการสอน
การใชสื่อประกอบการเรียนการสอน วิธีสอนที่ใชในวิชาตาง ๆ หรือพฤติกรรมของนักเรียนที่เปนปญหาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เปนตน
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นอกจากนี้อาจมาจาก ผลสัมฤทธิ์ตามจุดประสงคในรายวิชา หรือจากบันทึกหลังการสอน หรือมาจาก
การประเมินตามเกณฑมาตรฐานของสถานศึกษา ซึ่งโดยสรุปไดวา หากตราบใดที่ครูผูสอนยังไมหยุดดําเนินการ
จัดกระบวนการเรียนการสอน จะมีประเด็นปญหาที่ใหครูดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนอยางไมมีที่สิ้นสุด
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รายงานการวิจัยชั้นเรียน โรงเรียนสารวิทยา
ประจําปการศึกษา 2559
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ชื่อเรื่อง

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
1
นางสาวพิมพประภา ประทุมวรรณ การสงเสริมทักษะการอานโฆษณาสมัครงานของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5
2
นางสาวสุณิสา สอาดศรี
การพัฒนาทักษะการใชคําชวยชี้สถานที่에 และ 에서ในประโยค
ภาษาเกาหลีโดยใชเทคนิคการจําเปนภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12

13
14

นายสัชฌุกร แกวชวย

การพัฒนาทักษะการอานออกเสียงคําในภาษาเกาหลีที่สะกดดวยㄹ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/2 โดยใชแบบฝกทักษะการอาน
นางสาวธนิสรา ภูไพบูลย
พัฒนาการจําคําศัพทภาษาจีนโดยใชเกมส Crossword
นางสาวเจนจิรา แองบัวใหญ
พัฒนาการจําคําศัพทภาษาจีนโดยใชเกมส Crossword
นางสาวภัทราวรรณ ปริมิตร
ผลการเรียนคันจิของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/3
โรงเรียนสารวิทยา
นางสาวธัญธร เวชวิทยาขลัง
การพัฒนาทักษะการเรียนรูดานคําศัพทภาษาฝรั่งเศสโดยใชเกมส
คําศัพทของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/5 โรงเรียนสารวิทยา
นางสาวณัฐธยาน กุลศิริวงศธร การฝกอานคําใน dictionary
นางสาวอนัญญา วันทยานันท ผลของการพัฒนาความสามารถในการอานจับใจความภาษาอังกฤษ
โดยใชแผนภาพ Venn Diagram ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4/6
นางสาวนิรชา สุวรรณมณี
การศึกษาผลของการใชเกมสประกอบการสอนเนื้อหาทักษะคําศัพท
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1
นางสาวกฤติยา ปะทังคะติ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ โดยการใช
วิธีการสอนแบบ 5Q 4R ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
โรงเรียนสารวิทยา ปการศึกษา 2559
นางสาวประนอม สิงหโต
การศึกษาผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ โดยการใช
วิธีการสอนแบบ 5Q 4R ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนสารวิทยา ปการศึกษา 2559
นางสาวจุฑาทิพย เจนธนานันท การฝกเขียนคําศัพทภาษาอังกฤษจากแบบฝกของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4
นายทวิตย วรรณชัยมงคล
การพัฒนาทักษะการอานออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้น

หมาย
เหตุ
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ลําดับ

ชื่อ-สกุล

15
16

นางสาวอรพรรณ ปญญาไว
นางสาวเสาวลักษณ สภานนท

17

นายชานนท สมคิด

18

นางสาวประวิดา จันที

19

นายกิตติพัทธ สุขลิ้ม

20

นางสาวขนิษฐา ผลาธัญญะ

21

นางศรานตา กฤษฏาสิมะ

22

นางสาววีรสุดา จันทโชติ

23

นางสาวราตรี เหลาหะเกียรติ

24 นางสุดารัตน สแปรตต
25 นางสาวพรประภา ชัยนา
26 นางสาวชนิกานต ศรีนรา
27 นางสาวอรอนงค องคนาม
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
1
นายอธิพงศ โชคเคลาลาภ

2
3

นางสาวธนวรรณ เมฆแดง
นางสาววนัสนันท คําแสน

4

นางสาวภิญญาพัชญ รักกุศล

ชื่อเรื่อง
มัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2559
การพัฒนาทักษะการอานออกเสียง Initial Sound และ Final Sound
การแกปญหานักเรียนใช Agreement of Subject and Verb
ไมถูกตอง
การพัฒนาการจําคําศัพทภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคํานามนับไมไดของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยใชแบบทดสอบของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
การใชรูปแบบการอานเอริกาในการพัฒนาความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/7
โรงเรียนสารวิทยา
การสงเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยใชศัพทจากขาว
ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
การพัฒนาการจดจําคําศัพทภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/2 โรงเรียนสารวิทยา โดยใช
กิจกรรมการเขียนคําศัพท และแบบฝกหัดเกี่ยวกับคําศัพท
การแกปญหาการเลนเกมสในเวลาเรียนของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2/5
การพัฒนาทักษะดานการเขียนคําศัพทภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปที่
1/1และ 1/9 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
การสรางคําเอก คําโท หรือคําเอกโทษ คําโทโทษ ในคําประพันธ
โคลงสี่สุภ าพสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสารวิทยา
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
การพัฒนาการเขียนเรียงความโดยใชแผนภาพความคิด
การพัฒนานิสัยรักการอานสําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/4
โรงเรียนสารวิทยา
การพัฒนาทักษะการอานออกเสียงทํานองเสนาะ โดยใชชุดแบบฝก
ทักษะการอานออกเสียงทํานองเสนาะ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 โรงเรียนสารวิทยา เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร

หมาย
เหตุ
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ลําดับ
5
6

ชื่อ-สกุล
นางสาวพัชรีย สวางวงษ
นายพิชาชาญ สุขประเสริฐ

ชื่อเรื่อง

ศึกษาและแกปญหานักเรียนเขียนภาษาไทยไมถูกตอง
การแกปญหาการอาน การเขียน คําในภาษาไทยไมถูกตอง ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชแบบฝกหัดการอานรายวิชาเสริม
ทักษะ การอาน - เขียน 2 ท21204
7
นางสาวศิรธันย สามเชียง
การพัฒนาการอานออกเสียงควบกล้ํา โดยใชแบบฝกการอานที่มีตัว
ร,ล,ว ควบกล้ํา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/6
8
นางสาวสนธิกาญจน แสงมณี การแกปญหาความสามารถในการอานวิเคราะหขาวดวยกิจกรรม
“เวทีขาว”
9
นางสาววิชณี เปรมประยูร
ผลของการใหการบานเพิ่มเติมที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการ
เขียนเรียงความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/6
ปการศึกษา 2559
10 นายสิทธิศักดิ์ แกวเนตร
การพัฒนาการอานออกเสียงควบกล้ํา โดยใชแบบฝกการอานที่มีตัว ร,ล,ว
ควบกล้ํา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/6 โรงเรียนสารวิทยา
11 นางสาวกัญญารัตน อาโรโจ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ดานการฝกทักษะความคิดรวบยอดดานการอาน
โดยการใชผังกราฟฟก Graphic Organizer แบบแผนภูมิความคิด
(Mind Map) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
12 นางสาวดาวเรือง เกณฑสาคู
การพัฒนาทักษะการอานจับใจความสําคัญ
13 นางสาวธณัฐฐา สวางรักษ
ศึกษาการอาน การเขียน ภาษาไทย ชั้น ม.3/11
14 วาที่ ร.ต.หญิง ศิลาภรณ
การแกปญหาการอานออกเสียง ร และ ล โดยใชบทกลอน สําหรับ
อ่ําเอี่ยม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสารวิทยา
15 นางสาวสุวิมล จันตะสุรินทร
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่อง การวิเคราะหคํา
บาลีและคําสันสกฤต โดยการใชแบบฝกทักษะสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1
นายประพจน อังคเรืองรัตนา การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา โดยใชชุดการเรียน
แบบศึกษาดวยตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/5 ในรายวิชา ส
23102 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสารวิทยา
2
นางจุฑามาศ พัฒนาชู
เจตคติที่มีตอความมีวินัยในตนเอง ดานวินัยในหองเรียน ความขยัน
อดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3/7 โรงเรียนสารวิทยา
3
นางคมคาย มากบัว
การศึกษาพฤติกรรม การไมสง งาน/การบานของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 รายวิชาเศรษฐศาสตร
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
4
นางสาวอัจฉรา อารีรัตน
5
นางอรฉาย บุนนาค
-
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6

นางสาวอุไรวัลย สมร

7

นางสาวไพลิน ชยามาศ

8

นายอาณาจักร แทงทอง

9

นายธีระวัฒน สีหาบุญลี

10

นายธเนศ วิริยะมนตรี

11
12

นายอรรถพล พวงเกาะ
นางสาวกนกลักษณ แปงปางใส

13

นางสาวสุนิสา วาริน

14

นายวิชิต จีนพวด

15

นางสาวสุรีพร ศรีขวัญเมือง

16 นางสาวเทียมแข ผิวบุญเรือง
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
1
นายธันวา เดชศิริ

2

นางสุรีรัตน ออนนิภา

3

นางฐะปะนีย เอี่ยมศรี

4

นางยินดี ดวงยี่หวา

ชื่อเรื่อง
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระเศรษฐศาสตร เรือ่ ง การผลิต
สินคาและบริการโดยบทเรียนสําเร็จรูป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 2 โรงเรียนสารวิทยา ปการศึกษา 2559
การศึกษาผลสัมฤทธิ์จากการจัดการเรียนรูโดยการใชการจัดกิจกรรม
การเรียนรูวิเคราะหจากบทเพลงเพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะห
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้น ม.5/6
การแกปญหานักเรียนไมสงงาน วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
การสงเสริมเจตคติในการสงงานในรายวิชา หนาที่พลเมือง ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
การศึกษาผลสัมฤทธิ์จากการจัดการเรียนรูโดยการใชใบความรูแบบ
เติมคําลงในชองวางกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/4
โรงเรียนสารวิทยา
การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไมสงงาน/การบานของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1/6
การศึกษาผลจากการทดสอบยอยทุกสัปดาหและการทดสอบเมื่อจบ
หนวยการเรียนรูในรายวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3/3
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางเรียนรูโดยใชแบบทดสอบแบบจับคูกับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/5 โรงเรียนสารวิทยา
การศึกษาพฤติกรรมการไมสง งานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1/2 โรงเรียนสารวิทยา
การพัฒนาการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ
คิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศนของนักเรียน
ชั้นม.3 (หองเรียนพิเศษ) โรงเรียนสารวิทยา ปการศึกษา 2559
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสารละลาย ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสารวิทยา โดยใชเทคนิคแผนผังความคิด
(Mind mapping technique)
การศึกษาผลของการจัดการเรียนรู รายวิชาพันธุกรรมและสิ่งแวดลอม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการเรียนรูแบบกระบวนการกลุม
การศึกษาผลของการจัดการเรียนรูเรื่องวิวัฒนาการของมนุษย รายวิชา
ชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยการเรียนรูแบบบทบาทสมมติ
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นางสาววนิดา หลากจิตร

ชื่อเรื่อง

การพัฒนาความสามารถการคํานวณโจทยทางฟสิกสโดยใชการเรียนรู
แบบฝกหัดและแบบฝกทักษะขั้นตอนการคํานวณ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6/11
นางสาวธัญทิพย อริยอัครพงษ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝก
ทักษะ เรื่องสารและสมบัติของสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1/5
นางนิภาวรรณ การุญ
การปรับปรุงพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาโดยใชขอตกลงใน
การเขาชั้นเรียนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/6
นางสาวเกศกัญญา สีเลา
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องระบบยอยอาหารของ
สิ่งมีชีวิตโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปภาพของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4/11 โรงเรียนสารวิทยา ปการศึกษา 2559
นางศุภาวีร ศรีโท
การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ต่ํา ในวิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสารวิทยา
ครูนเรศ ล้ําเลิศวัฒนา
การใชแบบฝกทักษะเรื่องแรงระหวางประจุและกฎของ
คูลอมบ ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส 2 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5/9
นายจตุพล โฉมยงค
การสรางวินัยเชิงบวก เพื่อพัฒนาวินัยการเขาชั้นเรียนตรงเวลาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/8 โรงเรียนสารวิทยา
นางสาวณัฐมน ทองคํา
การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทํางานวิชา
วิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/9 โรงเรียนสารวิทยา
โดยใชการเสริมแรงทางบวกดวยเครื่องเขียน
นางสาวปยะมาศ เลิศความเพียร การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการดุลสมการรีดอกซของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูด วยวิธีการ
“เพื่อนชวยเพื่อน”
นายพิทักษ ชินสี
การสรางแบบฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1
นางสาวธีราภรณ ผลกอง
พัฒนาทักษะกระบวนการทดลอง และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู
ที่ใชวิธีสืบสอบเปนฐาน
นางสาวนันทนภัส อรุณไพร
นางสาวเยาวลักษณ วงศสิงห
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตของ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ดวยวิธีการสรุปขอความ
จาสิบเอกถนอมศักดิ์
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง แรงกับการเคลื่อนที่ของ
ทองประเทือง
วัตถุ วิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ระหวางการ
เรียนดวยชุดการสอนวิทยาศาสตรกับการเรียนแบบปกติ
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ชื่อเรื่อง

นางสาวสุกานดา แกวทองพันธุ การศึกษาเจตคติตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 สายศิลป – ภาษา
20 นางสาวประภาวดี เจริญจิตร
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟสิกส เรื่องโมเมนตัม ของ
สิ่งมีชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน
21 นางสาวพรพิมล จงรักวิทย
22 นายจิรวิทย สิริโชคสิทธิชัย
ศึกษาเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/7
โรงเรียนสารวิทยา
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
1
นางสาวนิธิวดี แพรวัฒนะสุข
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องภาคตัดกรวย(วงกลม และวงรี)
โดยการจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน (Blended Learning)ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/11
โรงเรียนสารวิทยา ปการศึกษา 2/2559
2
นางรุงเพ็ชร สรองศรี
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่
4/4 โดยใชแบบฝกทักษะ
3
นายโสภณ จุยจิตร
การใชการเขียนบันทึกการเรียนรูเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (The Use Journal Writing
for Achievement Development in Mathematics of
Matthayomsuksa 3 Students)
4
นางอุไรวรรณ สังวรเจต
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชวิธีการเรียนการสอนแบบ
เพื่อนชวยเพื่อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
5
นางสาวนัทธมน โลหิตหาญ
การศึกษาผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรือ่ ง
“อสมการ” ทีสอนโดยการคัดสรรกลวิธีการสอนของนักเรียน
6
นางสาวประจบ แสงสีบับ
การสอนซอมเสริมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสําหรับนักเรียนที่
เรียนออนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
7
นางสมพร ทานธรรม
การสอนซอมเสริมเรื่อง สมการและการแกสมการโดยใชแบบฝกทักษะ
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/5
8
นางจีรนันท ธํารงวิศว
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง “ความนาจะ
เปน” โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สง เสริมทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสารวิทยา
กรุงเทพมหานคร (The Study of Mathematics Learning
Achievement on “Probability” by Using Supplementary
Mathematical Skills and Processes Learning Activities of
Matthayomsuksa Five Students at Sarawittaya School,
Bangkok)
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9
10
11
12
13

14

15

16
17
18

19

20
21
22
23
24

ชื่อ-สกุล
นางรีนา เพิ่มศิริวาณิชย

ชื่อเรื่อง

ผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 5 โรงเรียนสารวิทยา
นางสาววิภา มณีเนตร
การปรับพฤติกรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/7 ที่ขาดความ
รับผิดชอบตอการสงงานโดยใชการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD
นายศุภวัฒน คัมภิรานนท
การศึกษาขอบกพรองในการแกอสมการตัวแปรเดียวดีกรีสอง ของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4/7 โรงเรียนสารวิทยา
นางสาวจรรจิรา ฤทธิชัย
การพัฒนาการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะหโดยใช
แบบฝกทักษะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/10
นายนวพรรษ ตรีสูน
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรเรื่องการวิเคราะหขอมูล
เบื้องตน โดยใชชุดแบบฝกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
โรงเรียนสารวิทยา
นางสาวอรนันท จันทรประภาพ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยใชวิธีการแกโจทยปญหาตาม
แนวคิดของโพลยา
นายวรางค สุจริต
ผลการใชแบบฝกทักษะทางคณิตศาสตร เรื่องพื้นฐานการแกสมการ
เพื่อนําไปใชในเนื้อหาลําดับและอนุกรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 6 หอง 3 โปรแกรม ศิลป – ภาษา โรงเรียนสารวิทยา
นางพรรณอุษา พัฒนาวิวัฒนพร รายงานการพัฒนาแบบฝกทักษะวิชาคณิตศาสตรเรื่องสมการกําลัง
สอง มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสารวิทยา
นายณัฐพล สุดหอม
การจัดการเรียนการสอนโดยการสอนที่เนนมโนทัศน เรื่องสมการเชิง
เสนตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสารวิทยา
นางสาวจิดาภา โสภณธรรม
รายงานการวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน วิชา
ภาณ
คณิตศาสตร ค22102 เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/3 โรงเรียนสารวิทยา
นางสาวสุกานดา หมูพยัคฆ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2/1 โรงเรียนสารวิทยา เรื่อง “ทฤษฎีบทพีทาโกรัส”
โดยการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD
(Student Teams Achievement Division) รวมกับเทคนิคการใช
คําถาม
นางสาววัลวิภา เพ็งประสพ
วาที่ ร.ต. เจษฎา จงสืบสุข
นางสาวปาวาริศา สมาฤกษ
นางสาวปทมา
ประพฤติงามพงศา
นางสาวกฤษณา ชํานาญ
-
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ชื่อ-สกุล

ชื่อเรื่อง

25 นายกัมปนาท สมชาติ
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1
นางประทุม ปานชื่น
ศึกษาพฤติกรรมการไมสงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนสารวิทยา
2
นายสมศักดิ์ พัฒนาวิวัฒนพร
ผลการใชแบบฝกทักษะวิชากราฟก 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
1/4 โรงเรียนสารวิทยา
3
นางดรุณี ลี้สกุล
การศึกษาการนําทักษะการเรียนรูวิชาเศรษฐศาสตรผบู ริโภคแบบใช
ปญหาเปนฐาน
4
นางพิชญสินี คําแกว
การปรับพฤติกรรมในชั้นเรียนและการสงงานของนักเรียน
5
นางสาวบุญรักษา อินทรเสน
ศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เรื่องการไมสงงาน/
การบาน
6
นายพงษศักดิ์ บัวหุง
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนใหมีวินัยและความรับผิดชอบของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/4 ปการศึกษา 2559
7
นางสาวลดาวัลย กันธมาลา
การเปรียบเทียบผลการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ใชในวิธีการสอนแบบหองเรียนกลับ
ดานและวิธีสอนแบบปกติ
8
นายจตุพร ใจหาญ
ผลการเรียนรูจากบทเรียนที่มีรูปแบบแตกตางกันในรายวิชา
คอมพิวเตอร ระหวางบทเรียนการเขียนโปรแกรมเบื้องตน และ
บทเรียนการออกแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก (Sketch
Up)ของผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่4 หอง 4
ปการศึกษา 2559 โรงเรียนสารวิทยา
9
นางอรุณรัตน คัมภีรพจน
กระบวนการจัดการเรียนรูแบบโครงงานรวมกับโซเชียลมีเดียเพื่อ
สงเสริมทักษะในงานอาชีพ
10 นางสาววีนัฐดา แกวโท
ความตองการในการเรียนวิชาการงานอาชีพของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสารวิทยา
11 นายวิชชวิทย จัวนาน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนใหมีวินัยและความรับผิดชอบของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/7 ปการศึกษา 2559
12 นางสาวจิราภรณ ปกรณ
การพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบรวมมือที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การประกอบ
คอมพิวเตอร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสารวิทยา
13 นายสุรชัย ศรีชัยชนะ
14 นายวราวุธ ช้ําเกตุ
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
1
นายณัฐพล มั่นเรือง
การศึกษาทักษะการขับรองเพลงพระราชนิพนธ โดยใชชุดการฝกการ
ขับรองเพลง
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ชื่อ-สกุล

2

นางสาวนภวรรณ นาคอุไร

3

นายกรัณฑ ปนสุวรรณ

4
5

นางสิรินิติ ไทยภักดี
นางสาววนัสนันท ถิ่นรัตน

6

นายชุมพล เทพสูงเนิน

ชื่อเรื่อง
การสรางอุปกรณการแสดงนาฏศิลปเพื่อชวยเสริมสรางทักษะการ
พัฒนารูปแบบการสอนนาฏศิลป สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศิลปะ(ดนตรี) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหา
เปนฐาน
ปญหาการเรียนรายวิชาศิลปะ
เรื่อง การศึกษาเจตคติที่ดีในการเรียนวิชาเพิ่มเติม (นาฏศิลป) ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
การเสริมแรงผูเรียนใหมคี วามรูอยางแมนยําในเรื่องทัศนศิลป และ
ความสามารถในการสรางสรรคงานศิลปะ สาระการเรียนรูศิลปะ วิชา
ศิลปะพื้นฐาน สาระทัศนศิลป สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
จากการเรียนโดยใชกระบวนการปฏิบัติ และการเสริมแรงผูเรียน
โรงเรียนสารวิทยา
-

7
นางสาวฉวีวรรณ เทียนสุน
8
นางสาวธันยชนก อรัญญิก
9
นางสาวมนัญญา ปะสันแพงศรี
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
1
นายพีระชาติ ศรีมหันต
การแกปญหาสงงานไมตรงเวลาของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่
5/5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
2
นางสาวเฉลิมศรี เกตุจําปา
ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อสรางเสริมพฤติกรรมการ
รับประทานผักของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร
3
นายไตรรัตน ศรีจิตรแจม
การแกไขปญหานักเรียนที่ไมสามารถปฏิบัติทักษะการขึ้นพรหมยืนได
4
นายพลัฏฐ ตุมทอง
การเตะลูกตะกรอแบบตาง ๆ อยางถูกตอง
5
นายพรชัย เกตุฉาย
การแกปญหานักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ตีลูกเทเบิลเทนนิส
กระทบผนังไมได
6
นายศุภชัย สังปริเมน
การเลนลูกดวยสองมือดานลาง (การอันเดอร)
7
นางสาวสุชินันท งามสมชนม
การพัฒนาผลการเรียนรูรายวิชาสุขศึกษาโดยใชแผนผังความคิด
กรณีศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสารวิทยา
ปการศึกษา 2559
8
นางสาวจันทรจิรา ทนทาน
พฤติกรรมการไมสงงานของนักเรียนในระดับชั้น ม.3/8 ปการศึกษา 2559
กลุมงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
1
นางสาววิภากร อําพันกาญจน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนใหมีวินัยและความรับผิดชอบของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/5 ปการศึกษา 2559
โรงเรียนสารวิทยา
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ชื่อ-สกุล

2

นางสาวปาริชาติ หมดมณทิล

3

นางสาวสุนิสา หันสังข

4

นางภควรรณ รัตนศุภสิน

5
6
7

นางจีระนันท อักษรชื่น
นางสาวสุภัทรา ทองเกิด
นายสิทธิชัย จันทะนะ

ชื่อเรื่อง
การศึกษาการปรับตัวกับเพื่อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
โรงเรียนสารวิทยา
ผลการใชชุดกิจกรรมแนะแนวที่มีตอความรวมมือในการทํางานกลุม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3 โรงเรียนสารวิทยา
ลักษณะของครูที่นักเรียนตองการตามความคิดเห็นของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสารวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
-
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รายงานสรุปการดําเนินงานวิจัยชั้นเรียน ประจําปการศึกษา 2559
การวิ จัย ปฏิบั ติก ารในชั้ น เรีย น เปน กระบวนการแกป ญ หา และพั ฒนาคุ ณภาพการศึก ษา โดยมี
เปาหมายที่สําคัญคือ การพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีจิตใจที่ดีงาม และดํารงชีวิตอยูในสังคมได
อยางมีความสุข ซึ่ง การวิจัยปฏิบัติการในชั้น เรียนนี้ มุงแกปญหาที่เปนปญหาที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการ
เรีย นรูใ นชั้น เรีย น เปน การวิจัย ปญ หาของผู เรีย นในชั้นเรียน เพื่อแกปญ หาการเรีย นการสอนเฉพาะของ
ชั้นเรียนนั้น ๆ
ดวยความสําคัญดังกลาวกลุมบริหารวิชาการ โรงเรียนสารวิทยา จึงสงเสริมใหครูผูสอนทุกกลุมสาระ
การเรียนรู จัดทําการวิจัยชั้น เรียนตลอดปการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงานสอนใหดีขึ้น โดยนํางานที่ปฏิบัติอยูมาวิเคราะหหาสาระสําคัญของสาเหตุที่เปนปญหาอันเปนเหตุให
งานที่ปฏิบัตินั้นไมประสบผลสําเร็จไปตามเปาหมายที่ครูคาดหวังไว และใชแนวคิดทางทฤษฎีและประสบการณ
การปฏิ บัติที่ผ านมาคน หาขอมูล และวิ ธีการที่คาดวาจะแกปญ หาได ซึ่ง ผลการดํา เนินงานวิจั ย ประจํา ป
การศึกษา 2559
วิธีการพัฒนา
1. ใหคําแนะนําในการดําเนินการวิจัยชั้นเรียน
2. ติดตามการดําเนินการวิจัยชั้นเรียน
ผลการพัฒนา
1. ครู ผูส อนโรงเรีย นสารวิ ทยา จํา นวนทั้ง สิ้น 143 คน ดําเนิน การวิ จัย เสร็จสิ้ นจํ านวน 119 คน
คิด เป น ร อ ยละ 83.22 และครู จํ า นวน 15 คน อยู ใ นระหว างการนํ า ส ง ผลงาน คิ ด เป น ร อ ยละ 10.49
นอกจากนั้นยังมีครูที่พึ่งรับการบรรจุแตงตั้งและอยูระหวางลาอีกจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 6.29
2. ครูผูสอนดําเนิน การวิจัยชั้น เรียนโดยมีก ารเลือกป ญ หาที่เกิดขึ้ นกับผูเรีย น และเลือ กใชวิธีการ
แกปญหาการเรียนรูของนักเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย
แนวทางการพัฒนา
1. การจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียนใหกับครูผูชวยโรงเรียนสารวิทยา
2. การส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ครู ผู ส อนร ว มเผยแพร ง านวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นภายนอกสถานศึ ก ษา
หรือเผยแพรทางเวปไซดโรงเรียน
3. การสร า งชุ ม ชนด า นการวิ จั ย ภายในสถานศึ ก ษาให กั บ ครู เป น การรวมกลุ ม ครู ที่ มี ค วามรู
ความสามารถทางดานสถิติ การจัดการเรียนการสอน หลักสูตร เพื่อรวมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือให
คําปรึกษาเพื่อพัฒนาการวิจัยชั้นเรียนของโรงเรียนสารวิทยา
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สรุปสถิติงานวิจัยในชั้นเรียน ครูโรงเรียนสารวิทยา
ปการศึกษา 2559

กลุมสาระการเรียนรู/ งาน

จํานวน
ครู

2559
2559
ดําเนินการ คิดเปน อยูระหวาง คิดเปน
เสร็จสิ้น เปอรเซ็นต
การ
เปอรเซ็นต
(คน)
รวบรวม
(คน)

1. ภาษาตางประเทศ

- ลาคลอด 1 คน
- บรรจุ (23 ธ.ค.59) 3 คน
คิดเปน 14.81%

27

23

85.19%

-

15

15

100%

-

-

16

12

75%

4

25%

22

20

90.91%

1

4.55%

25

19

76%

2

8%

6. การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
7. ศิลปะ
8. สุขศึกษาและพลศึกษา
9. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
- งานแนะแนว
- กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
- งานหองสมุด

14
9
8

12
6
8

85.71%
66.67%
100%

2
3
-

14.29%
33.33%
-

7

4

57.14%

3

42.86%

รวม

143

119

83.22%

15

10.49%

2. ภาษาไทย
3. สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
4. วิทยาศาสตร

หมายเหตุ

5. คณิตศาสตร

- บรรจุ (23 ธ.ค.59) 1 คน
คิดเปน 4.55%
- ลาศึกษาตอ 1 คน
- บรรจุ (23 ธ.ค.59) 3 คน
คิดเปน 16%

จํานวน 9 คน
คิดเปน 6.29%

….....................……..…..........………
(นายธเนศ วิริยะมนตรี)
หัวหนางานวิจัยโรงเรียนสารวิทยา
ผูรายงาน
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ผลการดําเนินงานวิจัยในชั้นเรียน ประจําปการศึกษา 2559
โรงเรียนสารวิทยา
120
100

100

ดําเนินการเสร็จสิ้น

90.91

85.19
80

อยูระหวางดําเนินการ

75

อื่น ๆ

100

85.71
76
66.67

60
40
20
0

57.14
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ผลการเปรียบเทียบการดําเนินการวิจัยในชั้นเรียน
ปการศึกษา 2557 – 2559
โรงเรียนสารวิทยา
120
100

2557

2558

2559

80
60
40
20
0
ภาษาตางปร
วิทยาศาสต
ภาษาไทย สังคมศึกษา
คณิตศาสตร
ะเทศ
ร

การงาน
อาชีพฯ

ศิลปะ

สุขศึกษาฯ

กิจกรรม
พัฒนา
ผูเรียน

2557

58.62

78.57

86.67

78.26

73.91

52.94

72.72

10

75

2558

60.71

100

60

72

43.48

53.38

77.78

55.56

83.33

2559

85.19

100

75

90.91

76

85.71

66.67

100

57.14
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วิสัยทัศน งานแนะแนว
เปนงานบริหารทางการศึกษาอยางหนึ่ง ที่โรงเรียนจัดทําขึ้นเพื่อชวยสงเสริม พัฒนาตลอดจนปองกัน
และแกไขปญหาของนักเรียน ทั้งในดานการพัฒนาตน ดานการศึกษา ดานการศึกษาตอและอาชีพ
วิสัยทัศนงานแนะแนว
งานแนะแนวมุงเนนใหผูเรียนรูจักตนเอง เปนคนดี มีความรักและภูมิใจในตนเอง สามารถที่จะ
ตัดสินใจและแกปญหาไดเรียนรูการอยูรวมกับผูอื่นไดอยางดีและมีความสุข
เปาหมายของงานแนะแนว
1. เพื่อใหนักเรียนไดรูจักตนเองทั้งดานความถนัดความสามารถและความสนใจ
2. เพื่อใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของตนเอง มีความภาคภูมิใจในตนเอง
3. เพื่อใหนักเรียนรูจักคิดวิเคราะหเรื่องราวตางๆ และนําประสบการณมาใชประกอบการตัดสินใจ
ในการแกปญหา
4. เพื่อเสริมสรางใหนักเรียนมีสุขภาพที่ดี มองโลกในแงดีและสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข
5. เพื่อใหนักเรียนนําขอมูลดานความถนัด ความสามารถ และความสนใจ มาใชเปนแนวทาง
ในการตัดสินใจเลือกศึกษาและอาชีพ
ภาระงานในการแนะแนว
ประกอบดวย 5 งานหลัก ดังนี้
1. งานศึกษารวบรวมขอมูล เปนการศึกษาสํารวจขอมูลเกี่ยวกับตัวผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ขอมูล
เหลานี้จะชวยใหครูรูจักผูเรียนแตละคนวาเปนอยางไร ตองการอะไร และควรใหความชวยเหลือ
ในลักษณะใด
2. งานสารสนเทศ เปนการใหขอมูลขาวสารความรูที่จําเปนในการตัดสินใจขอมูลที่ถูกตองทันสมัยมี
ความจําเปนมากในการชวยใหผูเรียนสามารถตัดสินใจไดอยางเหมาะสมมากขึ้นและปองกันการ
ลมเหลวไดอยางมาก
3. งานใหคําปรึกษา มีจุดมุงหมายที่จะชวยใหผูเรียนที่มารับการปรึกษาเกิดการเรียนรูและเขาใจ
ตนเองรูวาปญหาของตนเองอยูที่ตรงไหน ควรจะแกไขตนเองอยางไร พรอมทั้งเกิดความรับผิดชอบ
ในการชวยตนเองอยางแทจริง
4. งานจัดวางตัวบุคคล เปนการจัดกิจกรรมดวยรูปแบบวิธีการที่หลากหลายเพื่อใหผูเรียนไดรับ
ประสบการณ ไดรับการฝกฝน หรือไดรับการชวยเหลือตามควรแตกรณี
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5. งานติดตามและประเมินผล เปนการติดตามผลการดําเนินงานแนะแนวตางๆ ที่จัดใหแกผูเรียน
เพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาตอไป
บริการแนะแนวที่โรงเรียนจัดให เชน
1. ทุนการศึกษา มีทุนหลายประเภท เชน ทุนจากหนวยงานภายนอก ทุนจากโรงเรียนและ
บุคลากร ทุนจากกองทุนกูยืมเงินเพื่อการศึกษาสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. มีโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ ในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (Pre-Admission)
3. มีการจัดใหคําปรึกษากับนักเรียนที่ตองการขอมูล ทั้งดานการปรับตัวเขากับเพื่อนและสังคม
การเลือกแผนการเรียน การศึกษาตอความสามารถและความถนัด
4. มีทุนการศึกษาจากสถาบันการศึกษาเอกชนในระดับอุดมศึกษาใหทุนเรียนตลอดหลักสูตรสําหรับ
นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด
5. ไดรับสิทธิเรียนฟรีจากสถาบันการศึกษาตางๆ เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน คอรดสติวเขมเขา
มหาลัย
6. มีโควตาเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาจากมหาลัยของรัฐและเอกชน
7. ใหโอกาสนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6 ไดเยี่ยมชมมหาลัยของเอกชน
8. มีการจัดเชิญวิทยากรมาใหความรูดานการศึกษาตอและการเลือกประกอบอาชีพ
ประเภททุนการศึกษา ประจําปการศึกษา 2558
1. ประเภทของทุนการศึกษา
1.1 ทุนทั่วไป (นักเรียนครอบครัวรายไดนอย) พิจารณาคุณสมบัติ ขอ 2
1.2 ทุนเรียนดี นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ย 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
โดยตองผานการพิจารณาของครูที่ปรึกษา ครูหัวหนาระดับชั้น และผานความเห็นชอบจาก
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
2.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยในปที่ผานมาไมนอยกวา 2.0
2.3 ผูปกครองมีรายไดไมเกินปละ 150,000 บาท (รายไดบิดา มารดา รวมกันไมเกิน 12,500 บาท
ตอเดือน หรือรวมกันไมเกิน 415 บาทตอวัน)
2.4 ครูที่ปรึกษาพิจารณาภาพรวมการใชจายในแตละวัน การใชสิ่งของฟุมเฟอย เชน โทรศัพทมือถือ
ราคาแพง ความเหมาะสมในการรับทุนจะนอยลง
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3. แนวปฏิบัติในการขอรับทุนของนักเรียนใหผานการสอบถามคุณสมบัติจากครูที่ปรึกษากอนแลวจึงขอ
ใบขอรับทุน
3.1 นักเรียนกรอกประวัติของผูขอรับทุนใหครบทุกหัวขอโดยเฉพาะเงินเดือน บิดา มารดา หรือ
ผูปกครอง
3.2 ครูที่ปรึกษาสัมภาษณนักเรียนที่ขอรับทุนเพิ่มเติม ลงความเห็นในแบบกรอกประวัติฯ (หนา 2)
3.3 จัดลําดับนักเรียนที่สมควรไดรับทุนฯ สงหัวหนาระดับ เพื่อสงตอใหกลุมบริหารงานบุคคล และ
กลุมบริหารงานวิชาการใหความเห็นชอบ
สถิติการใหบริการแนะแนว แยกประเภทตามระดับชั้น ปการศึกษา 2559
ระดับชั้น
รายการ
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับคําปรึกษา
4
7
55
15
50
400
ขอมูลการศึกษา , อาชีพ
405
426
460
480
468
467
บริการทางดานการศึกษา
405
426
460
480
468
467
หาขอมูลจากสื่อตางๆ
405
426
460
480
468
467
ชวยงานหองแนะแนว
3
12
3
4
3
30
อื่นๆ............(ระบุ)
รวม
1,222 1,297 1,438 1,459 1,457 1,831

รวม
531
2,706
2,706
2,706
55
8,704
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สรุปทุนการศึกษาที่นักเรียนไดรับ ประจําปการศึกษา 2559
จําแนกตามประเภททุนการศึกษา
ระดับชั้น
ประเภท
1.ประเภท
ทุนการศึกษา
2.ประเภททุน
ปจจัย
3.ประเภททุน
อาหาร
4.ประเภท
ชวยเหลือ
กิจกรรม
5.ทุนจาก
หนวยงาน
ภายนอก
รวม
รวมจํานวน
ทุนทั้งสิ้น
รวมจํานวน
เงินทั้งสิ้น

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

จํานวน
ทุน

จํานวน
เงิน

จํานวน
ทุน

จํานวน
เงิน

จํานวน
ทุน

จํานวน
เงิน

จํานวน
ทุน

จํานวน
เงิน

จํานวน
ทุน

จํานวน
เงิน

จํานวน
ทุน

จํานวน
เงิน

-

-

1

2,500

2

5,000

44

110,00
0

63

157,50
0

50

125,000

-

-

-

-

-

-

25

35

31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2,500

-

-

2

3,000

3

4,500

3

4,500

6

12,000

2

8,000

8

17,00
0

3

8,500

2

7,000

28

4,500

42

14,500

36

15,500

52

68

169,00
0

55

136,500

281
467,000

127,00
0
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สรุปทุนการศึกษา โรงเรียนสารวิทยา
ประจําปการศึกษา 2559
ที่

ชื่อทุน

1 ทุนโรงเรียนสารวิทยา
2 มูลนิธิรวมจิตตนอมเกลาเพื่อเยาวชน

จํานวนทุน จํานวนเงิน
249

2,500

1

7,000

3 ทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห
4 มูลนิธิอีซูซุ

1

7,000

3

5,000

5 ทุนสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
6 ทุนเจาอาวาสวัดบางบัว

6

2,000

5

1,500

7 ทุนผูชวยเจาอาวาสวัดบางบัว
8 ทุนอดีตเจาอาวาสวัดบางบัว

2
3

1,000
1,500

หมายเหตุ

ตอนที่ 4 สารสนเทศ
การบริหารจัดการ
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ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม
โรงเรี ยนสารวิ ทยา ตั้ ง อยู ในเขตจตุ จั กรมี พื้ นที่ 32.91 ตารางกิ โลเมตร ประชากร 159,514 คน
ความหนาแนน 4,846.97 คน : ตารางกิโลเมตร แบงเขตการปกครองเปน 5 แขวงประกอบดวย แขวงลาดยาว
แขวงเสนานิคม แขวงจันทรเกษม แขวงจอมพลและแขวงจตุจักร มีลักษณะเปนแหลงที่อยูอาศัยหนาแนนสภาพ
ชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีทั้งหนวยงานราชการและชุมชน เชน กรมวิทยาศาสตรทหารบก กรมทหารราบที่ 11
กรมป าไม สํ านั กงานคณะกรรมการสภาวิ จั ยแห งชาติ มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร กรมส งเสริ มการเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชุมชนริมคลอง บางบัว และชุมชนหัตถกรรมทองลงหิน
การศึกษาและฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครอง
- ผูปกครองสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
- ประกอบอาชีพรับราชการ นับถือศาสนาพุทธ
- ฐานะทางเศรษฐกิจอยูในระดับปานกลาง
- รายไดเฉลี่ยตอป ประมาณ 200,000 บาท
- จํานวนคนเฉลี่ยตอครอบครัว 2 คน
โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน
โรงเรียนสารวิทยาตั้ง อยูริมถนนพหลโยธินมีเนื้อที่ 31 ไร บริเวณใกลเคียงเปนสถานที่ราชการ
สถานศึกษา ชุมชน และแหลง การคา โรงเรียนไดรับความรวมมือและสนับสนุนใหใชสถานที่ดัง กลาวเปน
แหลง เรียนรูของนักเรียนและครู นอกจากนั้นหนวยราชการ วัด และมหาวิทยาลัยไดสง วิทยากรที่มีความรู
ความสามารถมาใหความรูแกนักเรียนและครูในฐานะอาจารยพิเศษ
โอกาส
โรงเรียนอยูใกลหนวยราชการ และมหาวิทยาลัย
ผูปกครองและชุมชนเชื่อมั่นและยอมรับในมาตรฐานของการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
ผูปกครองมีรายไดเพียงพอที่จะสงเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรและการศึกษาของนักเรียน
พ.ร.บ. การศึกษาและนโยบายมีผลตอการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของนักเรียน
ขอจํากัด
อัตรากําลังครูขาดแคลนบางกลุมสาระการเรียนรู
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ขอมูลอาคารสถานที่
1. อาคารเรียนมี 5 หลัง อาคารประกอบ 2 หลัง หองสวม 115 หอง สนามฟุตบอล 1 สนาม สนามบาสเก็ตบอล 2 สนาม สนามเทนนิส 1 สนาม โรงยิม 1 หลัง หอประชุมรัชมงคล 1 แหง หองปฏิบัติการ 16 หอง
ไดแก หองปฏิบัติการทางภาษา 4 หอง หองเรียนคอมพิวเตอร 5 หอง หองวิทยาศาสตร 11 หอง หองสมุด
1 หอง เรือนพักนักเรียนโครงการครอบครัวอุปถัมภ 1หลัง เรือนพยาบาล 1 หลัง ศูนยกีฬามวย - ยูโด 1 ศูนย
และบานพักนักการ 1 หลัง
2. จํานวนหองเรียนตามแผนการจัดการเรียนทั้งหมด 68 หองเรียน แบงเปน
ชวงชั้นที่ 3 ม. 1 - ม. 3 = 10 : 10 : 11
ชวงชั้นที่ 4 ม. 4 - ม. 6 = 12 : 12 : 13
แผนการเรียนรู/จุดเนนการพัฒนาผูเรียน คือ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาตางประเทศ
ขอมูลงบประมาณ
งบประมาณ (รับ – จาย)
รายรับ
จํานวน / บาท
รายจาย
จํานวน / บาท
เงินงบประมาณ
58,943,276 งบดําเนินการ/เงินเดือน – คาจาง
58,943,276
เงินนอกงบประมาณ
21,333,196 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
22,638,861.52
รวมรายรับ
80,276,472
รวมรายจาย
81,582,137.52
งบดําเนินการ/เงินเดือน เงินคาจาง คิดเปนรอยละ 100
ของรายรับ
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คิดเปนรอยละ 103.12 ของรายรับ
แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น
1) หองสมุดมีขนาด 720 ตารางเมตร จํานวนหนังสือในหองสมุดทั้งหมด 47,460 เลม
การสืบคนหนังสือและการยืม – คืนใชระบบ GP
จํานวนนักเรียนที่เขาใชหองสมุด 543 คนตอวัน คิดเปนรอยละ 20.25 ของนักเรียนทั้งหมด
2) หองปฏิบัติการ
จํานวน 16 หอง
หองปฏิบัติการทางภาษา จํานวน 1
หอง
หองเรียนคอมพิวเตอร จํานวน 4
หอง
หองวิทยาศาสตร
จํานวน 11 หอง
3) คอมพิวเตอรและการใหบริการ
เครื่องคอมพิวเตอรมีจํานวนทั้งหมด .....341....... เครื่อง
- ใชเพื่อการบริหารจัดการ จํานวน ……74……. เครื่อง
- ใชเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จํานวน.........267.......... เครื่อง
- ใชเพื่อสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตสําหรับครู จํานวน .........74........ เครื่อง
- ใชเพื่อสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตสําหรับนักเรียน จํานวน ....267......... เครื่อง
- จํานวนนักเรียนที่สืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตในปการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย.....504...... คน ตอวัน
คิดเปนรอยละ.....18.79...........ของนักเรียนทั้งหมด
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- เครื่องพิมพที่จัดใหบริการนักเรียนในการพิมพรายงานของนักเรียน จํานวน ....1.... เครื่อง
- พื้นที่ ใหบริการ Wifi แกครู .........ทั้งบริเวณโรงเรียน.......
- พื้นที่ ใหบริการ Wifi แกนักเรียน .......ทั้งบริเวณโรงเรียน......
4) แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน
แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน
ชื่อแหลงเรียนรู

สถิติการใชจํานวน
ครั้ง/ป

รวม

240
120
10
10
120
240
16
2
5
763

รวม

147
12
5
164

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หองศูนยการเรียนรูภาษาไทย
ระเบียงความรู
ศาลาไทย
สวนวรรณคดีไทย
หองสมุดโรงเรียนสารวิทยา
หองสมุดกลุมสาระการเรียนรู
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
สวนหยอมภายในโรงเรียน
หอประชุมรัชมงคล
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ศูนยการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร
หองสมุดกลุมสาระการเรียนรู
หองโสตทัศนศึกษา
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
สวนพฤกษศาสตร
หองศูนยวิทยาศาสตร
หองสารเคมี
หองปฏิบัติการวิชาเคมี
หองปฏิบัติการวิชาชีววิทยา
หองปฏิบัติการวิชาฟสิกส
หองปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร ม.ปลาย
หองปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร ม.1
หองปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร ม.2
หองปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร ม.3
ตนไมภายในโรงเรียน
รวม
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หองสมุดโรงเรียนสารวิทยา

20
2
200
100
200
200
200
200
200
200
200
2
1,724
240
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แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน
ชื่อแหลงเรียนรู

รวม

สถิติการใชจํานวน
ครั้ง/ป
150
35
40
332
280
640
20
15
40
50
40
50
1,932

รวม

20
5
20
100
100
20
20
100
100
100
10
595

หองโสตทัศนศึกษา
สวนหยอมภายในโรงเรียน
สวนพฤกษศาสตร
หองจริยธรรม
หอประชุมรัชมงคล
หองศูนยวิชาสังคมศึกษาฯ
ระเบียงความรูอาคาร 5
ซุมหวงใยลูก
สวนธรรมะ
หองสมุดกลุมสาระการเรียนรู
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
ตนไมภายในโรงเรียน
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
หองสมุดโรงเรียนสารวิทยา
หองโสตทัศนศึกษา
ปายนิเทศบอรดกาแล
หองศูนยดนตรีไทย
หองศูนยวงโยธวาทิต
สวนหยอมภายในโรงเรียน
อื่น ๆ ระบุ (โดมโรงเรียน)
หองศูนยดนตรีสากล
หองศูนยนาฏศิลป
หองศูนยทัศนศิลป
หอประชุมรัชมงคล
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
หองศูนยวิชาสุขศึกษา
สนามบาสเกตบอล
สนามวอลเลยบอล
เบาะยูโด
เบาะเทควันโด
โตะเทเบิลเทนนิส
สนามฟุตบอล
สนามเทนนิส
สนามฟุตซอล

1,820
345
170
230
195
400
250
230
160
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แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน
ชื่อแหลงเรียนรู
เวทีมวยฯ
หองสมุดกลุมสาระฯ
บอรดนิทรรศการ
รวม
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศูนยวิชากลุมสาระการงานอาชีพฯ
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
หองปฏิบัติการงานคหกรรม
รวม
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ระเบียงความรู
หองศูนยภาษาฝรัง่ เศส
หองปฏิบัติการทางภาษา
หองศูนยภาษาเกาหลี
หองศูนยภาษาจีน
หองศูนยภาษาญี่ปุน
รวม
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
หองสมุดโรงเรียนสารวิทยา
รวม
รวมทั้งสิ้น

สถิติการใชจํานวน
ครั้ง/ป
240
150
6
4,196
377
1,823
1,286
3,486
350
1,920
900
3,280
3,520
1,453
11,423
97,995
97,995
122,278

5) แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน
ที่
1
2

1
2
3
4
5
6

แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน
ชื่อแหลงเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
พิพิธภัณฑอวกาศ SPACE INSPIM จังหวัดชลบุรี
ศูนยอนุรักษพันธุเตาทะเลกองทัพเรือ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี
รวม
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วัดบางบัว
วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
รัฐสภา
พระบรมมหาราชวัง
รวม

สถิติการใช
(จํานวนครั้ง/ป)
1
1
2
2
1
3
3
1
1
11
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ที่
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1

แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน
ชื่อแหลงเรียนรู

สถิติการใช
(จํานวนครั้ง/ป)

รวม

1
3
5
3
5
17

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย
มหาลัยราชภัฎพระนคร
วัดพระศรีมหาธาตุบางเขน
วัดบางบัว
โรงละครแหงชาติ
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
ศูนยบริการสาธารณสุข 24 บางเชน
สนามกีฬาธูปเตมีย กองทัพอากาศ
สนามกีฬาศุภชลาศัย
สนามกีฬาฟุตบอล คลอง 6
ศูนยกีฬายูโด นนทบุรี
สนามกีฬาโรงเรียนสตรีวิทยา 2
สนามกีฬาโรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม
สนามกีฬา กกท.
สนามกีฬาโรงเรียนตางๆ
รวม
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีประทุม
คณะนิเทศศาสตรคณะการทองเที่ยวและการโรงแรมธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
(ม.6)
รวม
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
Moment Villa จ.ระยอง
ทุงโปรงทองปาชายเลน จ. ระยอง
โรงเรียนสอนวายน้ําและดําน้ําชะอํา จ.เพชรบุรี
กิจกรรมเขารวมแขงขันทักษะวิชาการภาษาเกาหลี ณ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย
กิจกรรมเขารวมแขงขันทักษะวิชาการภาษาเกาหลี ณ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย
กิจกรรมคายภาษาเกาหลีแบบเขม ระดับประเทศ ณ โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ
กิจกรรม Open House คณะมนุษยศาสตรและประยุกตศิลป ณ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
กิจกรรมคายภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอรท เขาใหญ
กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ ณ อีโคแคมป รีสอรท อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
รวม
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
คายลูกเสือชั่วคราว ณ ลานกีฬา โรงเรียนสารวิทยา

5
2
10
8
2
3
2
4
10
46
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
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ที่
2
3

แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน
ชื่อแหลงเรียนรู
(ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1)
คายภูริทัศ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี (ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2,3)
สํานักงานลูกเสือแหงชาติ
รวม
รวมทั้งสิ้น

สถิติการใช
(จํานวนครั้ง/ป)
2
4
7
94

6) ปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถิ่น ผูทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาใหความรูแกครู นักเรียน
ในปการศึกษาที่รายงาน
ที่

ชื่อวิทยากร

เรื่อง

1

อ.สิทธิ วรโชติกําจร

- การเขียนโปรแกรมเบื้องตน 1
- การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบน
ระบบปฏิบัติการมือถือ
- การพัฒนาเว็บเพจดวยโปรแกรม
สําเร็จรูป
- โปรแกรมประยุกตเชิงมัลติมีเดีย
- แอนิเมชั่น 1
- แอนิเมชั่น 2

2

อ.ศิริพร เมฆอโนทัย

3

อ.เอกลักษณ โภคทรัพยไพบูลย

4

พระครูพิสณห วิหารกิจ

5

นางสาวสุพัฒตรา ธิพรพันธ

- ธรรมศึกษาสําหรับนักเรียน
ที่เขาสอบธรรมศึกษา
- สอนวิชาพระพุทธศาสนา
ติววิชาวิทยาศาสตร ม.1, 3 (MEP)

6

นางสาวพัชรินทร แสนสุข

7

หนวยงาน
คณะมัลติมีเดีย
มศว.ประสานมิตร

คณะมัลติมีเดีย
มศว.ประสานมิตร
คณะมัลติมีเดีย
มศว.ประสานมิตร
วัดพระศรีมหาธาตุ
วรมหาวิหาร

สถิติ
จํานวน
ครั้ง/ป
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2

ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

1

ติววิชาวิทยาศาสตร ม.2 (MEP)

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

1

นายฮานาฟ สะอะ

ติววิชาคณิตศาสตร ม.1 (MEP)

1

8

นางสุจิตรา ศรีสละ

ติววิชาคณิตศาสตร ม. 2, 3 (MEP)

9

ผศ.ดร.เกวลิน ศรีมวง

การศึกษาตอทางดานภาษาเกาหลี

โรงเรียนเศรษฐบุตร
บําเพ็ญ
โรงเรียนเศรษฐบุตร
บําเพ็ญ
อาจารยประจําภาควิชา
ภาควิชาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยฮันกุก
สาธารณรัฐเกาหลี
คณบดีคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

10 ศ.ดร.ปริศวร ยิ้นเสน

ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี

1
1

1
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ที่

ชื่อวิทยากร

เรื่อง

11 ดร.ปพนพัชร กอบศิริธีรวรา

ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี

12 ดร.สิรินาถ ศิริรัตน

วัฒนธรรมเกาหลี

13 นางยุวดี เรืองพานิช

ติวภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและ
ตอนปลาย
การสรางแรงบันดาลใจในการอาน
“เกงไมกลัว กลัวหลงทาง”
ฝกอบรมวิชานายหมูลูกเสือ –
เนตรนารี

14 นางสาวศิรดา ไตรตรึงษทศนา
15 นายสุรินท ซุนงาม
นายเอกพันธ ชูแกว
นายธเนศ ธาราธรรมาธิกรณ
นายธนกร ศรีทอง
นายธีรนันทนักดนตรี
นายธีรวัตร งามศักดิ์
นายนาวิน พานิชยาภรณ
นายวรวิทยจิยะเจริญ
นายพิชาญ แหยมเจริญ
นางสาวอภิญญา ศรีกุลวงษ
16 นายพิชาน แหยมเจริญ
นายธีรวัตร งามศักดิ์
นายณัฐพล เสนีชัย
นายประวิทยเปลื่องกลาง
นายเอกพันธ ชูแกว
นายกฤตธภัทประสพศรี
นายนาวิน พานิชยาภรณ
นายธนกร ศรีทอง
นายกิติศักดิ์ ตั้งชัยวรรณา

เขาคายลูกเสือ – เนตรนารี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
คายลูกเสือชั่วคราว
โรงเรียนสสารวิทยา

หนวยงาน
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ
นทร วิทยาเขตปตตานี
อาจารยประจําสาขา
ภาษาเกาหลี คณะ
มนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อาจารยประจําสาขา
ภาษาเกาหลี คณะอักษร
ศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
อาจารยเกษียณ

สถิติ
จํานวน
ครั้ง/ป

1

1

2

สํานักพิมพสถาพรบุค

1

สํานักงานลูกเสือแหงชาติ

1

สํานักงานลูกเสือแหงชาติ

1
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ที่

ชื่อวิทยากร

17 นายพิชาน แหยมเจริญ
นายธีรวัตร งามศักดิ์
วาที่รอยตรีมานะ สอี๊ดมหะหมัด
นายประวิทยเปลื่องกลาง
นายเอกพันธ ชูแกว
นายกฤตธภัทประสพศรี
นายนาวิน พานิชยาภรณ
นางสุภัชชกา ศรแกว
นายพิชาน แหยมเจริญ
นายธีรวัตร งามศักดิ์

เรื่อง

หนวยงาน

เขาคายลูกเสือ – เนตรนารี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2,3
คายลูกเสือภูริทศั อําเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี

สํานักงานลูกเสือแหงชาติ

สถิติ
จํานวน
ครั้ง/ป
1
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โรงเรียนสงเสริมประสานความรวมมือกับชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาตามความ
เหมาะสม สงผลดานคุณภาพ ดังนี้
ที่

กิจกรม/โครงการที่ดําเนินการ

1

กิจกรรมงานรับนักเรียน

2
3

กิจกรรมเครือขายผูปกครอง
กิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน

4

โครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน

5

6

7

8

9

ผลการดําเนินงาน
- การรับนักเรียนปการศึกษา 2559
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 405 คน จํานวน 10 หองเรียน
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 476 คน จํานวน 12 หองเรียน
- ผูปกครองพึงพอใจตอกิจกรรมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.15
- เครือขายผูปกครองมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ภายในโรงเรียน
- ครูที่ปรึกษาทุกคนเยี่ยมบานนักเรียน และสงสมุดบันทึกการเยี่ยมบานใหแก
กลุมบริหารงานบุคคล

- นักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลือ ปองกันและแกไขปญหาเปนรายบุคคล
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค มีภูมิคุมกันและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
- ประชุมผูปกครองและเลือกคณะกรรมการเครือขายผูปกครองทุกหองเรียน
เมื่อ วันที่ 6 สิงหาคม 2559
กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา - จัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ไดแก วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา
และวันอาสาฬหบูชา มีนักเรียนเขารวมกิจกรรม จํานวน 2,682 คน และนํา
นักเรียนประมาณ 2-3 หองเรียนไปรวมพิธีที่วัดพระศรีมหาธาตุหรือวัดบางบัว
- นักเรียนตระหนัก เห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
ประเพณี และวัฒนธรรมไทย รวมกันสืบทอดและอนุรักษ
กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน
- นักเรียนทุกคน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคคลภายนอก เขารวม
กิจกรรม
- การจัดกิจกรรมครัง้ นี้มีผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 4.03
กิจกรรมวันงดสูบบุหรีโ่ ลก
- นักเรียนทุกระดับชั้นเขารวมกิจกรรมโดยจัดใหมีการเดินขบวนเผยแพรความรู
ณ โรงเรียนสารวิทยา มหาวิทยาลัยศรีปทุม และชุมชนบางบัว
- นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.04
กิจกรรมวันรณรงคตอตานยาเสพติด - นักเรียนมีทักษะในการปฏิเสธสิ่งเสพติด รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และปรับตัวใหเขากับสถานการณไดอยางเหมาะสม มีคานิยมและพฤติกรรม
ทางเพศอยางเหมาะสม
- นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.04
กิจกรรมเทศนมหาชาติมหากุศล
- นักเรียนทุกคน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคคลภายนอก เขารวม
กิจกรรม วันที่ 27 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนสารวิทยา
- การจัดกิจกรรมครัง้ นี้มีผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 3.72
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ดานบุคลากร
โรงเรียนมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหครูมีความรู ความเขาใจ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และ
ชุมชนมีสวนรวม สงผลดานคุณภาพ ดังนี้
ที่

กิจกรม/โครงการที่ดําเนินการ

ผลการดําเนินงาน

1

กิจกรรมตรวจสุขภาพครูและบุคลากรประจําป
การศึกษา

- ครูและบุคลากร ไดรับการตรวจสุขภาพประจําปการศึกษา
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการชวยเหลือสงรักษาตอใน
โรงพยาบาลทุกครัง้ และไดรับการบริการดานสุขภาพที่ถูกตองตาม
หลักการแพทย

2

โครงการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพครู

3

งานวิจัยในชั้นเรียน

4

งานนิเทศภายในครู

5

การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ

6

การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน

7

จัดทําวารสารโรงเรียน

- ศึกษาดูงาน จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 13-16 มกราคม 2560
- อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2559
วันที่ 2 และ 10 พฤษภาคม 2559 ผลการประเมินความพึงใจอยู
ในระดับ มาก คาเฉลี่ย 3.96
- การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสารวิทยา
“การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู” วันที่ 23 มกราคม 2560
ผลการประเมินความพึงพอใจอยูในระดับ มากที่สุด คาเฉลี่ย 4.29
- อบรมพัฒนาศักยภาพองคกร วันที่ 15-17 มีนาคม 2560
ณ โรงแรมเลกาซี่ ริเวอรแคว รีสอรท จังหวัดกาญจนบุรี
- อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา วันที่ 20 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
ครูประมาณรอยละ 83.22 ทําวิจัยในชั้นเรียน อยางนอย 1 เรื่อง/ป
การศึกษา
- ครูทุกคนในทุกกลุมสาระการเรียนรูแลกเปลี่ยนกันนิเทศการ
จัดการเรียนรูแบบกัลยาณมิตร
- ครูทุกคนมีเอกสารประกอบการเรียนการสอน/ ทํางานครบถวน
- ครูไดรับการพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนรูผานกระบวนการ
นิเทศ
- จัดทําสารสนเทศของสถานศึกษา จํานวน 30 เลม
- เผยแพรใหครูและบุคลากรในโรงเรียน
- จัดทํารายงานประจําปของสถานศึกษา จํานวน 300 เลม
- เผยแพรใหครูและบุคลากรในโรงเรียนและโรงเรียนตางๆ ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
- แจกผูปกครองของนักเรียนที่เขารวมประชุม
- แจกผูปกครองของนักเรียนที่เขารวมประชุม
- แจกบุคคลภายนอกที่เขามาศึกษาดูงานโรงเรียน
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โครงการงานสัมพันธชุมชน
โรงเรียนสารวิทยา ปการศึกษา 2559
ที่
1
2

กลุมบริหารทั่วไปศึกษาดูงาน
ประชุมนายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู

3

การรณรงควันงดสูบบุหรีโ่ ลกและยาเสพติด

4
5

กิจกรรมตามโครงการโรงเรียนอุปถัมภ (ครอบครัวอุปถัมภ)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/9 เขารวมกิจกรรม Meet Up
นักเขียนการตูน
การแสดงวงโยธวาทิต โรงเรียนสารวิทยา
กลุมบริหารทั่วไปศึกษาดูงาน
การประกาศผลการตัดสินงานบทเพลงพระราชนิพนธ
“องคอัครศิลปนหนึ่งเดียวในโลก” โดยสมาคมพอคาไทย
ขอสถานที่จอดรถยนต
อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมตองรูใน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”
ถายทอดสดฟุตบอล 7 สี
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสารวิทยารวมงาน “องคอัครศิลปนหนึ่ง
เดียวในโลก”
เทศมหาชาติ โรงเรียนสารวิทยา
ประชุมเครือขายผูปกครอง
ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสภาผูปกครองและครูแหงประเทศ
ไทย
โรงเรียนสารวิทยารวมกับสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรวม
ปลูกจิตสํานึกพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

รายการ

16 ประเมินนักเรียนโครงการโรงเรียนอุปถัมภ (ครอบครัวอุปถัมภ)
17 งานสัมพันธเครือขายผูปกครองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่
1-6
18 ตอนรับคณะครูศึกษาดูงาน จากโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ

วัน เดือน ป
4-6 พ.ค. 59
13 พ.ค. 59

สถานที่ / หนวยงาน
จังหวัดชลบุรี
อาคารชาเลนเจอรอิมแพ็ค
เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
31 พ.ค. 59 มหาวิทยาลัยศรีปทุมและ
ชุมชนบางบัว
24-26 มิ.ย. 59 จังหวัดระยอง
4 ส.ค. 59
บริษัทจีนีไอโปรเจค
ณ โรงเรียนสารวิทยา
4 ส.ค. 59
ลานพระบรมรูปทรงมา
12-14 ส.ค. 59 ประเทศกัมพูชา
16 ส.ค. 59 โรงเรียนสารวิทยา
26 ส.ค. 59
26-27 ส.ค. 59
13 ธ.ค. 59
19 ม.ค. 60
27 ม.ค. 60
7 ก.พ. 60
7 ก.พ. 60
14 ก.พ. 60

27 ก.พ. 60
10 มี.ค. 60
14 มี.ค. 60

กรมวิทยาศาสตรทหารบก
โรงเรียนหอวัง
โรงเรียนสารวิทยา
อําเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยาและ
สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสิรินธรวิทยา
นุสรณ
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โรงเรียนสารวิทยาจัดบรรยากาศ และสิ่ง แวดลอม และบริหารจัดการทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรู
โดยการจัดการอาคารตางๆ รอบบริเวณโรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูตางๆ เพื่อชวยใน
การพัฒนาการเรียนการสอน สงผลใหเกิดคุณภาพ ดังนี้
ขอมูลอาคารสถานที่
ตารางแสดงอาคารเรียน อาคารประกอบ สิงกอสราง สนาม สิ่งอํานวยความสะดวก
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รายการ
อาคารเรียน 4 ชั้น
โรงยิมเนเซียม
หอประชุม
สนามเทนนิส
สนามฟุตบอล
สนามบาสฯ
สานมวอลเลยบอล
อาคารพยาบาล
อาคารเรียน 2 ชั้น
โรงเก็บรถ
แฟลตคนงาน 3 ชั้น
ศาลากลางน้ํา (อาคารประชาสัมพันธ
ศาลาวันเฉลิม

จํานวน (หนวย)
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ตารางแสดงการใชอาคารสถานที่
ปการศึกษา 2559
เดือน
สถานที่
อาคารเรียน(การจัดสอบจากภายนอก)
โรงยิมฯ
หอประชุม

การใชอาคารสถานที่(ครั้ง)
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2
4
4 4
5
4 6
1 1

รวม
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
4
2
3
- 37
1
3
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ตารางแสดงการใหบริการ/ซอม/สิ่งอํานวยความสะดวกงานอาคารสถานที่
ปการศึกษา 2559

งาน
เดือน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
รวม

การใชบริการ (ครั้ง)
ไฟฟา โทรทัศน ประปา ประตู โตะ หองน้ํา
หนาตาง เกาอี้ สุขา
5
2
4
10
1
10
4
8
30
2
8
5
6
20
4
5
2
5
8
2
5
5
5
13
4
15
22
25
100
8
10
6
5
15
4
8
5
6
20
4
5
2
5
8
2
5
5
5
13
4
8
1
4
5
15
4
15
12
25
100
8
102
1
84
104
352 47

รวม
พัด
ลม
2
4
5
15
5
5
15
51

ความ อื่นๆ
สะอาด
5
5
5
5
6
19
5
5
5
6
5
20
86
-

29
63
38
27
43
104
50
48
27
43
42
195
862

ตารางแสดงการใชขอมูลดาน ICT
ที่

รายการ

จํานวน (เครื่อง)

1

คอมพิวเตอรที่ใชในการบริหาร,สํานักงาน

50

2

คอมพิวเตอรที่ใชในการเรียนการสอน

250

3

โปรเจกเตอร

70

4

เครื่องฉายภาพทึบแสง (visaulizer)

10

5

กระดานอัจฉริยะ

3
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ขอมูลการใหบริการงานประชาสัมพันธ
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559
การรับ
ผูมาติดตอ
โทรศัพท
ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
รวม
ภาย ภาย
นักเรียน ครู
ใน นอก
1
พฤษภาคม 87 125 212
65
25
2
มิถุนายน
78 105 183
70
16
3
กรกฎาคม
92 119 211
40
15
4
สิงหาคม
86 102 188
27
20
5
กันยายน
75 79 154
25
19
6
ตุลาคม
85 65 150
10
10
รวม
503 595 1,098 237
105

รวม

ฝาก
ประกาศ รวม
ของ

120
94
61
59
49
28
411

51
40
33
53
21
15
213

รวม

ฝาก
ประกาศ รวม
ของ

77
83
99
97
356

20
10
12
11
53

อื่นๆ
30
8
6
12
5
8
69

82
87
75
90
50
30
414

133
127
108
143
71
45
627

ขอมูลการใหบริการงานประชาสัมพันธ
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
4

การรับ
ผูมาติดตอ
โทรศัพท
ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
รวม
ภาย ภาย
นักเรียน ครู
ใน นอก
1
115 130 245
42
20
พฤศจิกายน
98 105 203
56
15
2
ธันวาคม
125 165 290
46
26
3
มกราคม
4
กุมภาพันธ 106 189 295
35
27
รวม
444 589 1,033 179
88

อื่นๆ
15
12
27
35
89

86
64
69
52
271

106
74
81
63
324
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ตารางและแผนภูมิแสดงจํานวนนักเรียนที่เก็บของได แลวคืนเจาของ
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559
ขอมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559
ลําดับที่

เดือน

1
2
3
4
5
6

จํานวนนักเรียน (คน)
เก็บของได
รับคืน
ไมไดรับคืน
10
3
7
5
2
3
6
1
5
12
8
4
6
6
3
2
1
42
22
20

พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
รวม

45
40
35
30

จํานวนนักเรี ยน (คน) เก็บของได้

25
จํานวนนักเรี ยน (คน) รับคืน

20

จํานวนนักเรี ยน (คน) ไม่ได้ รับคืน

15
10
5
0
พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

รวม

หมายเหตุ
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ตารางและแผนภูมิแสดงจํานวนนักเรียนที่เก็บของได แลวคืนเจาของ
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
ขอมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559
ลําดับที่

เดือน

จํานวนนักเรียน (คน)
เก็บของได
รับคืน
ไมไดรับคืน

1

พฤศจิกายน

25

15

10

2

ธันวาคม

10

6

4

3

มกราคม

12

6

6

4

กุมภาพันธ

10

10

-

57

37

20

รวม

หมายเหตุ

การใหบริการของงานอนามัยโรงเรียนสารวิทยา
ปการศึกษา 2559

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ช.

ญ.

ช.

ญ.

บุคลากร
ทางการศึกษา
ช.
ญ.

44
211
95
168
108
11
145
159
141
92

84
259
139
203
166
21
134
168
138
64

52
105
63
98
52
7
94
93
50
69

72
151
85
119
92
10
120
139
110
76

10
14
8
15
13
6
20
14
11
20

12
25
11
22
29
9
21
22
15
19

274
765
401
625
460
64
534
595
465
340

1,174

1,376

683

974

131

185

4,523

ม.ตน

เดือน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
รวม

ม.ปลาย

รวม
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ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

เดือน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
รวม

เดือน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
รวม

อุบัติเหตุที่ตองนําสงโรงพยาบาล
ปการศึกษา 2559
ระดับชั้น
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ช. ญ. ช. ญ. ช. ญ. ช. ญ.

ม.5
ช. ญ.

รวม
ม.6
ช. ญ.

1
2
1
1
2
7

-

1
1
1
3

2
2
1
5

1
1
1
1
1
2
1
8

2
2

3
1
1
7

1
1
1
1
2

1
1
1
3

1
1
1
3

1
1
2

1
1
1
2
1
6

1
12
7
6
3
7
3
6
3
48

นักเรียนปวยที่ผูปกครองมารับกลับบาน
ปการศึกษา 2559
ระดับชั้น
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ช. ญ. ช. ญ. ช. ญ. ช. ญ.

ม.5
ช. ญ.

รวม
ม.6
ช. ญ.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ตารางแสดงการเจริญเติบโตของนักเรียน
ปการศึกษา 2559
ลําดับที่

ระดับชั้น

1
2
3
4
5
6

ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม

สวนสูงตามมาตรฐาน
ต่ํากวาเกณฑ
เกณฑปกติ
สูงกวาเกณฑ
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
1
2
102 131
85
73
7
2
115 155
58
66
4
4
124 144
69
72
4
7
139 201
54
62
3
3
115 218
32
52
3
2
101 169
16
56
22
20
696 1,018 314 381
จํานวนนักเรียนที่วัดสวนสูงทั้งหมด 2,451

น้ําหนักมาตรฐาน
ต่ํากวาเกณฑ
เกณฑปกติ
สูงกวาเกณฑ
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
21
41
99
125
68
40
28
31
101 150
51
42
43
29
96
141
58
50
27
26
113 195
57
49
22
23
82
189
46
61
12
22
76
159
32
46
153 172 567 959 312 288
จํานวนนักเรียนที่ชั่งน้ําหนักทั้งหมด 2,451

ตารางแสดงจํานวนที่เขารับบริการหองพยาบาล
จําแนกตามอาการ / ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

อาการ
ปวดศีรษะ
ไข
หวัด
ปวดทองรอบเดือน
ปวดทองธรรมดา
ปวดทองโรคกระเพาะ
ทองเสีย
ทําแผล
โรคตา
โรคฟน
นอนพัก
อุบัติเหตุสง ร.พ.
โรคอื่นๆ
ไอ
กลับบาน
เปนลม
รวม

พฤษภาคม
31
3
5
18
3
40
4
1
1
3
2
3
114

มิถุนายน
125
45
21
50
12
83
14
3
20
7
17
10
1
408

จํานวนนักเรียนที่เขารับบริการ
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
47
106
84
3
9
7
7
11
19
12
26
34
31
3
12
9
59
61
52
8
11
6
2
2
6
11
4
5
2
12
14
8
3
12
7
189
290
229

ตุลาคม
8
1
5
1
5
4
1
1
26

รวม
401
3
71
69
164
40
300
47
5
40
19
55
34
5
1,253
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ตารางแสดงจํานวนที่เขารับบริการหองพยาบาล
จําแนกตามอาการ / ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

อาการ
พฤศจิกายน
ปวดศีรษะ
77
ไข
หวัด
11
ปวดทองรอบเดือน
13
ปวดทองธรรมดา
39
ปวดทองโรคกระเพาะ
ทองเสีย
6
ทําแผล
50
โรคตา
13
โรคฟน
1
นอนพัก
11
อุบัติเหตุสง ร.พ.
3
โรคอื่นๆ
8
ไอ
4
กลับบาน
เปนลม
รวม
236

ธันวาคม
77
18
14
50
20
47
10
1
20
1
4
3
265

จํานวนนักเรียนที่เขารับบริการ
มกราคม กุมภาพันธ
มีนาคม
71
37
3
6
23
17
9
30
13
11
2
47
24
14
1
1
8
5
6
2
8
5
8
2
2
232
123

เมษายน

รวม
262
3
58
53
132
39
168
38
3
44
12
25
17
2
856
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ตารางแสดงจํานวนที่เขารับบริการหองพยาบาล
จําแนกตามอาการ / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

อาการ
ปวดศีรษะ
ไข
หวัด
ปวดทองรอบเดือน
ปวดทองธรรมดา
ปวดทองโรคกระเพาะ
ทองเสีย
ทําแผล
โรคตา
โรคฟน
นอนพัก
อุบัติเหตุสง ร.พ.
โรคอื่นๆ
ไอ
กลับบาน
เปนลม
รวม

พฤษภาคม
24
6
10
8
11
28
5
1
2
1
3
1
100

มิถุนายน
47
33
21
23
11
28
5
2
11
5
7
9
3
205

จํานวนนักเรียนที่เขารับบริการ
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
27
61
37
1
14
23
17
9
13
16
8
17
10
11
11
4
26
16
22
9
6
3
2
4
14
10
3
1
1
6
5
5
2
8
8
2
1
1
123
134
134

ตุลาคม
2
4
1
4
1
1
1
1
1
16

รวม
198
1
97
70
70
48
120
29
6
41
10
34
26
8
758
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การอบรม/สัมมนา และศึกษาดูงานของบุคลากร ประจําปการศึกษา 2559
ลําดับ

ชื่อผูเขาอบรม

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
1
นายอธิพงศ โชคเคลาลาภ

ว/ด/ป

หัวขอ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

2 พ.ค.59

การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเรื่องแนวทางการสราง
ขอสอบ
24-25 ก.ย. การอบรมการสรางสื่อเทคโนโลยี
59
การศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
20 มี.ค.60 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
31 มี.ค.60 การสัมมนาเทคนิคการสอนวรรณคดี
อยางสรางสรรคสูการเรียนรูที่แทจริง

สรุปการพัฒนา 4 ครั้ง 36 ชั่วโมง
2
นางสาวธนวรรณ เมฆแดง 2 พ.ค.59

การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเรื่องแนวทางการสราง
ขอสอบ
10 พ.ค.59 บุคลากรทางการศึกษาเรื่องระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน
15 พ.ค.59 ศึกษาดูงานการเรียนการสอนตาม
โครงการการพัฒนาครู เรื่อง
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
แบบสาธิตหรือตัวอยางการสอน
STEM
23-24 ส.ค. การอบรมเชิงปฏิบัติงานดานพัสดุ
59
ของเรียน ปงบประมาณ 2559
24-25 ก.ย. การอบรมการสรางสื่อเทคโนโลยี
59
การศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สถานที่/หนวยงาน
ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา

ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา

ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

ณ หองประชุมโรงแรม
เฮอริเทจ บางแสน จ.ชลบุรี
โรงเรียนสารวิทยา
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หัวขอ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
11 ม.ค. 60 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริม
ความสามารถทางภาษาและ
วรรณคดีไทย“การอานทํานอง
เสนาะ”
1 มี.ค.60 การอบรมรางพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ
15-17 มี.ค. การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร
60
ทางการศึกษาเรื่องระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน
20 มี.ค.60 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
สรุปการพัฒนา 9 ครั้ง 104 ชั่วโมง
3
นางสาววนัสนันท คําแสน
2 พ.ค.59 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเรื่องแนวทางการสราง
ขอสอบ
10 พ.ค.59 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเรื่องระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน
24-25 ก.ย. การอบรมการสรางสื่อเทคโนโลยี
59
การศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
15-17 มี.ค. การอบรมพัฒนาศักยภาพองคกร
60
20 มี.ค.60 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
สรุปการพัฒนา 5 ครั้ง 64 ชั่วโมง
4
นางสาวภิญญาพัชญ รักกุศล 2 พ.ค.59 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเรื่องแนวทางการสราง
ขอสอบ
10 พ.ค.59 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเรื่องระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน
ลําดับ

ชื่อผูเขาอบรม

ว/ด/ป

สถานที่/หนวยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง
ณ โรงแรมเลกาซี ริเวอรแคว
รีสอรท จ.กาญจนบุรี
ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา

ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา

ณ โรงแรมเลกาซี ริเวอรแคว
รีสอรท จ.กาญจนบุรี
ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา

ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
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หัวขอ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
24-25 ก.ย. การอบรมการสรางสื่อเทคโนโลยี
59
การศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
11 ม.ค.60 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริม
ความสามารถทางภาษาและ
วรรณคดีไทย“การอานทํานอง
เสนาะ”
15-17 มี.ค. การอบรมพัฒนาศักยภาพองคกร
60
20 มี.ค.60 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
สรุปการพัฒนา 6 ครั้ง 72 ชั่วโมง
5
นางสาวศิรธันย สามเชียง
2 พ.ค.59 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเรื่องแนวทางการสราง
ขอสอบ
10 พ.ค.59 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเรื่องระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน
11-12 พ.ค. การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
59
ทักษะการอานจับใจความสําคัญวิชา
ภาษาไทย
25-26 มิ.ย. การประชุมเชิงปฏิบัติการสราง
59
ความรูความเขาใจในการบริหาร
จัดการดวยระบบโรงเรียน
มาตรฐานสากลเพื่อรับการประเมิน
ระดับ SCQA
15-17 มี.ค. การอบรมพัฒนาศักยภาพองคกร
60
20 มี.ค.60 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
สรุปการพัฒนา 6 ครั้ง 80 ชั่วโมง
6
นางสาวพัชรีย สวางวงษ
2 พ.ค.59 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเรื่องแนวทางการสราง
ขอสอบ
ลําดับ

ชื่อผูเขาอบรม

ว/ด/ป

สถานที่/หนวยงาน
โรงเรียนสารวิทยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ณ โรงแรมเลกาซี ริเวอรแคว
รีสอรท จ.กาญจนบุรี
ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา

ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
ณ หองชมพูพันธุทิพย
โรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม
โรงแรมปริ้นพาเลซ

ณ โรงแรมเลกาซี ริเวอรแคว
รีสอรท จ.กาญจนบุรี
ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา

ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
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หัวขอ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
10 พ.ค.59 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเรื่องระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน
20-22 มิ.ย. การอบรมยุวกวีศิลป
59
27-29 ต.ค. การประชุมเชิงปฏิบัติการสรางและ
59
การตรวจขอสอบอัตนัยสําหรับ
ครูผสู อนวิชาภาษาไทย
10 ก.พ.-10 ตรวจขอสอบวิชาภาษาไทย (O-net)
มี.ค.60
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
15-17 มี.ค. ารอบรมพัฒนาศักยภาพองคกร
60
20 มี.ค.60 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
สรุปการพัฒนา 7 ครั้ง 264 ชั่วโมง
7
นางสาววิชณี เปรมประยูร 2 พ.ค.59 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเรื่องแนวทางการสราง
ขอสอบ
10 พ.ค.59 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเรื่องระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน
15-17 มี.ค. การอบรมพัฒนาศักยภาพองคกร
60
20 มี.ค.60 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
สรุปการพัฒนา 4 ครั้ง 48 ชั่วโมง
8
นางสาวสนธิกาญจน
2 พ.ค.59 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร
แสงมณี
ทางการศึกษาเรื่องแนวทางการสราง
ขอสอบ
10 พ.ค.59 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเรื่องระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน
2-3 ก.ค.59 อบรมปฏิบัติการเสริมสรางความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับระบบควบคุม
ภายใน
ลําดับ

ชื่อผูเขาอบรม

ว/ด/ป

สถานที่/หนวยงาน
ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
ณ พิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้งไทย
ณ โรงแรมปริ้นซพาเลซ

ณ ศูนยตรวจมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
ณ โรงแรมเลกาซี ริเวอรแคว
รีสอรท จ.กาญจนบุรี
ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา

ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
ณ โรงแรมเลกาซี ริเวอรแคว
รีสอรท จ.กาญจนบุรี
ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา

ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
โรงแรมจอมเทียม ปาลม บีช
จังหวัดชลบุรี

158
หัวขอ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
11 ม.ค.60 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริม
ความสามารถทางภาษาและ
วรรณคดีไทย
“การอานทํานองเสนาะ”
2-3 มี.ค.60 แนวทางบริหารความเสี่ยง
การติดตามประเมินผล การควบคุม
ภายใน แลมาตรการปองกันหรือ
ควบคุมความเสียหายตรวจเงิน
แผนดิน
15-17 มี.ค. การอบรมพัฒนาศักยภาพ
60
20 มี.ค.60 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
31 มี.ค.60 การสัมมนาเทคนิคการสอนวรรณคดี
อยางสรางสรรคสูการเรียนรูที่แทจริง
สรุปการพัฒนา 8 ครั้ง 92 ชั่วโมง
9
นายสิทธิศักดิ์ แกวเนตร
2 พ.ค.59 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเรื่องแนวทางการสราง
ขอสอบ
10 พ.ค.59 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเรื่องแนวทางการสราง
ขอสอบ
15-17 มี.ค. การอบรมพัฒนาศักยภาพ
60
20 มี.ค.60 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
31 มี.ค.60 การสัมมนาเทคนิคการสอนวรรณคดี
อยางสรางสรรคสูการเรียนรูที่แทจริง
สรุปการพัฒนา 5 ครั้ง 52 ชั่วโมง
10 นายพิชาชาญ สุขประเสริฐ
2 พ.ค.59 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเรื่องแนวทางการสราง
ขอสอบ
10 พ.ค.59 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเรื่องแนวทางการสราง
ขอสอบ
ลําดับ

ชื่อผูเขาอบรม

ว/ด/ป

สถานที่/หนวยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ณ โรงแรมเลกาซี ริเวอรแคว
รีสอรท จ.กาญจนบุรี
ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
ณ โรงแรมเลกาซี ริเวอรแคว
รีสอรท จ.กาญจนบุรี
ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา

159
หัวขอ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
15-17 มี.ค. การอบรมพัฒนาศักยภาพ
60
20 มี.ค.60 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
31 มี.ค.60 การสัมมนาเทคนิคการสอนวรรณคดี
อยางสรางสรรคสูการเรียนรูที่แทจริง
สรุปการพัฒนา 5 ครั้ง 52 ชั่วโมง
11 นางสาวกัญญารัตน อาโรโจ 2 พ.ค.59 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเรื่องแนวทางการสราง
ขอสอบ
10 พ.ค.59 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเรื่องแนวทางการสราง
ขอสอบ
11-12 พ.ค. การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
59
ทักษะการอานจับใจความสําคัญวิชา
ภาษาไทย
15-17 มี.ค. การอบรมพัฒนาศักยภาพ
60
20 มี.ค.60 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
สรุปการพัฒนา 5 ครั้ง 64 ชั่วโมง
12 นางสาวดาวเรือง เกณฑสาคู 2 พ.ค.59 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเรื่องแนวทางการสราง
ขอสอบ
10 พ.ค.59 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเรื่องแนวทางการสราง
ขอสอบ
23-24 ส.ค. การอบรมเชิงปฏิบัติงานดานพัสดุ
59
ของเรียน ปงบประมาณ 2559
1 มี.ค.60 การอบรมรางพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ
20 มี.ค.60 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
ลําดับ

ชื่อผูเขาอบรม

ว/ด/ป

สถานที่/หนวยงาน
ณ โรงแรมเลกาซี ริเวอรแคว
รีสอรท จ.กาญจนบุรี
ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
ณ หองชมพูพันธุทิพย
โรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม
ณ โรงแรมเลกาซี ริเวอรแคว
รีสอรท จ.กาญจนบุรี
ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา

ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
ณ หองประชุมโรงแรม
เฮอริเทจ บางแสน จ.ชลบุรี
กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง
ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
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ลําดับ

ชื่อผูเขาอบรม

ว/ด/ป
31 มี.ค.60

สรุปการพัฒนา 6 ครั้ง 52 ชั่วโมง
13 นางสาวสุวิมล จันตะสุรินทร 2 พ.ค.59

หัวขอ
สถานที่/หนวยงาน
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
การสัมมนาเทคนิคการสอนวรรณคดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อยางสรางสรรคสูการเรียนรูที่แทจริง สวนสุนันทา

การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเรื่องแนวทางการสราง
ขอสอบ
10 พ.ค.59 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเรื่องแนวทางการสราง
ขอสอบ
24-25 ก.ย. การอบรมการสรางสื่อเทคโนโลยี
59
การศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
9-11 มี.ค. การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
60
ความสามารถในการอานเชิงคิด
วิเคราะห กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
15-17มี.ค. การอบรมพัฒนาศักยภาพ
60
20 มี.ค.60 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
สรุปการพัฒนา 6 ครั้ง 88 ชั่วโมง
14 นางสาวธณัฐฐา สวางรักษ 2 พ.ค.59 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเรื่องแนวทางการสราง
ขอสอบ
10 พ.ค.59 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเรื่องแนวทางการสราง
ขอสอบ
24-25 ก.ย. การอบรมการสรางสื่อเทคโนโลยี
59
การศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
9-11 มี.ค. การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
60
ความสามารถในการอานเชิงคิด
วิเคราะห กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
15-17มี.ค. การอบรมพัฒนาศักยภาพ
60

ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา

โรงแรมพาวิเลี่ยนริมแควรี
สอรท
จ.กาญจนบุรี
ณ โรงแรมเลกาซี ริเวอรแคว
รีสอรท จ.กาญจนบุรี
ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา

ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา

โรงแรมพาวิเลี่ยนริมแคว
รีสอรท จ.กาญจนบุรี

ณ โรงแรมเลกาซี ริเวอรแคว
รีสอรท จ.กาญจนบุรี

161
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ชื่อผูเขาอบรม

ว/ด/ป
20 มี.ค.60

สรุปการพัฒนา 6 ครั้ง 88 ชั่วโมง
15 วาที่ร.ต.หญิงศิลาภรณ
2 พ.ค.59
อ่ําเอี่ยม
10 พ.ค.59

20 มี.ค.60

หัวขอ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเรื่องแนวทางการสราง
ขอสอบ
การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเรื่องแนวทางการสราง
ขอสอบ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

สรุปการพัฒนา 3 ครั้ง 24 ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
1.
นางนิธิวดี แพรวัฒนะสุข
17 เม.ย.59 การอบรม TEPE 02107
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
สําหรับผูสอนระดับ ม.ปลาย
17 เม.ย.59 การอบรม TEPE 58303
การบริหารจัดการหองเรียนอัจฉริยะ
17 เม.ย.59 การอบรม TEPE 58301
หลักการพัฒนาผูเรียน
ดวยวิธีการ Coaching
17 เม.ย.59 การอบรม TEPE 58105
ภาษาอังกฤษที่ใชในการสื่อสาร
15-17 การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
มี.ค.60
20 ม.ค.60 การวัดและประเมินผลตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
20 มี.ค.60 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ระบบการประกันคุณภาพภายใน
27-28 อบรมพัฒนาครูหองเรียนพิเศษ EIS
มี.ค. 60
สรุปการพัฒนา 8 ครั้ง 54 ชั่วโมง
2.
นางอุไรวรรณ สังวรเจต
23 ก.ย. 59 การอบรม TEPE 58104 ความรู
ประชาคมอาเซียน

สถานที่/หนวยงาน
ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา

ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา

สพฐ.
(อบรมออนไลน)
สพฐ.
(อบรมออนไลน)
สพฐ.
(อบรมออนไลน)
สพฐ.
(อบรมออนไลน)
จังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนสารวิทยา

โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา

สพฐ.
(อบรมออนไลน)

162
ลําดับ

ชื่อผูเขาอบรม

สรุปการพัฒนา 6 ครั้ง 36 ชั่วโมง
3.
นางสมพร ทานธรรม

หัวขอ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
23 ก.ย. 59 การอบรม TEPE 58304
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
23 ก.ย. 59 การอบรม TEPE 00106
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
15-17 การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
มี.ค. 60
20 ม.ค. 60 การวัดและประเมินผลตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
20 มี.ค.60 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ระบบการประกันคุณภาพภายใน
ว/ด/ป

26 ก.ย.59 การอบรม TEPE 55107
คณิตศาสตรระดับประถมศึกษา
15-17 การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
มี.ค.60
20 ม.ค.60 การวัดและประเมินผลตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
20 มี.ค.60 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ระบบการประกันคุณภาพภายใน

สรุปการพัฒนา 4 ครั้ง 33 ชั่วโมง
4.
นางรีนา เพิ่มศิริวาณิชย
18 ก.ย.59 การอบรม TEPE 58104 ความรู
ประชาคมอาเซียน
18 ก.ย.59 การอบรม TEPE 55303 การพัฒนา
จิตสาธารณะ
15-17 การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
มี.ค. 60
20 ม.ค.60 การวัดและประเมินผลตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
20 มี.ค.60 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ระบบการประกันคุณภาพภายใน
สรุปการพัฒนา 5 ครั้ง 36 ชั่วโมง
5.
นางสาวนัทธมน โลหิตหาญ
23 ก.ย.59 การอบรม TEPE 58104 ความรู
ประชาคมอาเซียน

สถานที่/หนวยงาน
สพฐ.
(อบรมออนไลน)
สพฐ.
(อบรมออนไลน)
จังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนสารวิทยา

โรงเรียนสารวิทยา

สพฐ.
(อบรมออนไลน)
จังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนสารวิทยา

โรงเรียนสารวิทยา

สพฐ.
(อบรมออนไลน)
สพฐ.
(อบรมออนไลน)
จังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนสารวิทยา

โรงเรียนสารวิทยา

สพฐ.
(อบรมออนไลน)

163
ลําดับ

ชื่อผูเขาอบรม

ว/ด/ป
23 ก.ย.59
23 ก.ย.59

15-17
มี.ค. 60
20 ม.ค.60

20 มี.ค.60

หัวขอ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
การอบรม TEPE 58304
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
การอบรม TEPE 00106
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
การอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร
การวัดและประเมินผลตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ระบบการประกันคุณภาพภายใน

สรุปการพัฒนา 6 ครั้ง 39 ชั่วโมง
6.
นายเจษฎา จงสืบสุข
22 มิ.ย.59 การอบรม TEPE 58105
ภาษาอังกฤษที่ใชในการสื่อสาร
15-17 การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
มี.ค. 60
20 ม.ค.60 การวัดและประเมินผลตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
20 มี.ค.60 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ระบบการประกันคุณภาพภายใน
สรุปการพัฒนา 4 ครั้ง 33 ชั่วโมง
7.
นางพรรณอุษา
27 ก.ย.59 การอบรม TEPE 55109
พัฒนาวิวัฒนพร
คณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย
27 ก.ย.59 การอบรม TEPE 58101
การสรางคานิยม 12 ประการ
15-17 การอบรมพัฒนาศักยภาพ
มี.ค. 60 บุคลากร
20 ม.ค.60 การวัดและประเมินผลตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
20 มี.ค.60 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ระบบการประกันคุณภาพภายใน
สรุปการพัฒนา 5 ครั้ง 36 ชั่วโมง

สถานที่/หนวยงาน
สพฐ.
(อบรมออนไลน)
สพฐ.
(อบรมออนไลน)
จังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนสารวิทยา

โรงเรียนสารวิทยา

สพฐ.
(อบรมออนไลน)
จังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนสารวิทยา

โรงเรียนสารวิทยา

สพฐ.
(อบรมออนไลน)
สพฐ.
(อบรมออนไลน)
จังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนสารวิทยา

โรงเรียนสารวิทยา
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8

ชื่อผูเขาอบรม
นางสาววิภา มณีเนตร

หัวขอ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
23 ก.ย.59 การอบรม TEPE 58304
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
15-17 การอบรมพัฒนาศักยภาพ
มี.ค. 60 บุคลากร
20 ม.ค.60 การวัดและประเมินผลตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
20 มี.ค.60 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ระบบการประกันคุณภาพภายใน
ว/ด/ป

สรุปการพัฒนา 4 ครั้ง 33 ชั่วโมง
9
นายนวพรรษ ตรีสูน
23 ก.ย.59 การอบรม TEPE 02107
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
สําหรับผูสอนระดับ ม.ปลาย
23 ก.ย.59 การอบรม TEPE 58304
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
23 ก.ย.59 การอบรม TEPE 58102
การจัดการเรียนรูวิชาประวัติศาสตร
15-17 การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
มี.ค. 60
20 ม.ค.60 การวัดและประเมินผลตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
20 มี.ค.60 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ระบบการประกันคุณภาพภายใน
สรุปการพัฒนา 6 ครั้ง 39 ชั่วโมง
10 นางสาวสุกานดา
23 ก.ย.59 การอบรม TEPE 58301
หมูพยัคฆ
หลักการพัฒนาผูเรียน
ดวยวิธีการ Coaching
23 ก.ย.59 การอบรม TEPE 58304
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
23 ก.ย.59 การอบรม TEPE 58102
การจัดการเรียนรูวิชาประวัติศาสตร
15-17 การอบรมพัฒนาศักยภาพ
มี.ค. 60 บุคลากร
20 ม.ค.60 การวัดและประเมินผลตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

สถานที่/หนวยงาน
สพฐ.
(อบรมออนไลน)
จังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนสารวิทยา

โรงเรียนสารวิทยา

สพฐ.
(อบรมออนไลน)
สพฐ.
(อบรมออนไลน)
สพฐ.
(อบรมออนไลน)
จังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนสารวิทยา

โรงเรียนสารวิทยา

สพฐ.
(อบรมออนไลน)
สพฐ.
(อบรมออนไลน)
สพฐ.
(อบรมออนไลน)
จังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนสารวิทยา
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ชื่อผูเขาอบรม

หัวขอ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
20 มี.ค.60 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ระบบการประกันคุณภาพภายใน
ว/ด/ป

สรุปการพัฒนา 6 ครั้ง 39 ชั่วโมง
11 นางรุงเพ็ชร สรองศรี
12 มิ.ย.59 การอบรม TEPE 02137
การพัฒนาสมรรถนะประจําสายงาน
และสมรรถนะหลักสําหรับครู
12 มิ.ย.59 การอบรม TEPE 02106
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
สําหรับผูสอนระดับ ม.ตน
15-17 การอบรมพัฒนาศักยภาพ
มี.ค. 60 บุคลากร
20 ม.ค. การวัดและประเมินผลตามหลักสูตร
2560
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
20 มี.ค.60 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ระบบการประกันคุณภาพภายใน
สรุปการพัฒนา 5 ครั้ง 36 ชั่วโมง
12 นางสาวจรรจิรา ฤทธิชัย
23 ก.ย.59 การอบรม TEPE 58304
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
23 ก.ย.59 การอบรม TEPE 58103
การจัดการเรียนรูวิชาหนาที่พลเมือง
23 ก.ย.59 การอบรม TEPE 58104 ความรู
ประชาคมอาเซียน
15-17 การอบรมพัฒนาศักยภาพ
มี.ค. 60 บุคลากร
20 ม.ค.60 การวัดและประเมินผลตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
20 มี.ค.60 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ระบบการประกันคุณภาพภายใน
สรุปการพัฒนา 6 ครั้ง 39 ชั่วโมง
13 นางสาวประจบ แสงสีบับ
28 ก.ย.59 การอบรม TEPE 58304
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
28 ก.ย.59 การอบรม TEPE 55302
หองเรียนคุณภาพ 5 ดาน
28 ก.ย.59 การอบรม TEPE 00106
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

สถานที่/หนวยงาน
โรงเรียนสารวิทยา

สพฐ.
(อบรมออนไลน)
สพฐ.
(อบรมออนไลน)
จังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนสารวิทยา

โรงเรียนสารวิทยา

สพฐ.
(อบรมออนไลน)
สพฐ.
(อบรมออนไลน)
สพฐ.
(อบรมออนไลน)
จังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนสารวิทยา

โรงเรียนสารวิทยา

สพฐ.
(อบรมออนไลน)
สพฐ.
(อบรมออนไลน)
สพฐ.
(อบรมออนไลน)
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ชื่อผูเขาอบรม

ว/ด/ป

หัวขอ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
การศึกษา
การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร

15-17
มี.ค. 60
20 ม.ค.60 การวัดและประเมินผลตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
20 มี.ค.60 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ระบบการประกันคุณภาพภายใน
สรุปการพัฒนา 6 ครั้ง 39 ชั่วโมง
14 นางวัลวิภา เพ็งประสพ
23 ก.ย.59 การอบรม TEPE 58304
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
23 ก.ย.59 การอบรม TEPE 58104 ความรู
ประชาคมอาเซียน
23 ก.ย.59 การอบรม TEPE 00106
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
23 ก.ย.59 การอบรม TEPE 02132
การจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการ
สรางองคความรูดวยตนเอง
15-17 การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
มี.ค. 60
20 ม.ค.60 การวัดและประเมินผลตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
20 มี.ค.60 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ระบบการประกันคุณภาพภายใน
27-28 อบรมพัฒนาครูหองเรียนพิเศษ EIS
มี.ค. 60
สรุปการพัฒนา 8 ครั้ง 54 ชั่วโมง
15 นายศุภวัฒน คัมภิรานนท
23 ก.ย.59 การอบรม TEPE 58304
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
23 ก.ย.59 การอบรม TEPE 02107
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
สําหรับผูสอนระดับ ม.ปลาย
23 ก.ย.59 การอบรม TEPE 55304
การปกครองชั้นเรียนทางบวกและ
สันติวิธี

สถานที่/หนวยงาน
จังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนสารวิทยา

โรงเรียนสารวิทยา

สพฐ.
(อบรมออนไลน)
สพฐ.
(อบรมออนไลน)
สพฐ.
(อบรมออนไลน)
สพฐ.
(อบรมออนไลน)
จังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนสารวิทยา

โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา

สพฐ.
(อบรมออนไลน)
สพฐ.
(อบรมออนไลน)
สพฐ.
(อบรมออนไลน)
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ชื่อผูเขาอบรม

หัวขอ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
15-17 การอบรมพัฒนาศักยภาพ
มี.ค. 60 บุคลากร
20 ม.ค.60 การวัดและประเมินผลตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
20 มี.ค.60 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ระบบการประกันคุณภาพภายใน
ว/ด/ป

สรุปการพัฒนา 6 ครั้ง 39 ชั่วโมง
16 นางจีรนันท ธํารงวิศว
23 ก.ย.59 การอบรม TEPE 58304
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
23 ก.ย.59 การอบรม TEPE 02107
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
สําหรับผูสอนระดับ ม.ปลาย
23 ก.ย.59 การอบรม TEPE 00101
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน/การวัดประเมินผล
15-17 การอบรมพัฒนาศักยภาพ
มี.ค. 60 บุคลากร
20 ม.ค.60 การวัดและประเมินผลตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
20 มี.ค.60 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ระบบการประกันคุณภาพภายใน
สรุปการพัฒนา 6 ครั้ง 39 ชั่วโมง
17 นางสาวอรนันท
25 ก.ย.59 การอบรม TEPE 55202
จันทรประภาพ
เทคนิคการสรางทีมงานที่ดี
25 ก.ย.59 การอบรม TEPE 00204
สาระการเรียนรูค ณิตศาสตร
สําหรับชั้นมัธยมศึกษา
15-17 การอบรมพัฒนาศักยภาพ
มี.ค. 60 บุคลากร
20 ม.ค.60 การวัดและประเมินผลตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
20 มี.ค.60 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ระบบการประกันคุณภาพภายใน
สรุปการพัฒนา 5 ครั้ง 36 ชั่วโมง

สถานที่/หนวยงาน
จังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนสารวิทยา

โรงเรียนสารวิทยา

สพฐ.
(อบรมออนไลน)
สพฐ.
(อบรมออนไลน)
สพฐ.
(อบรมออนไลน)
จังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนสารวิทยา

โรงเรียนสารวิทยา

สพฐ.
(อบรมออนไลน)
สพฐ.
(อบรมออนไลน)
จังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนสารวิทยา

โรงเรียนสารวิทยา
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ชื่อผูเขาอบรม
นายโสภณ จุยจิตร

ว/ด/ป
23 ก.ย.59
23 ก.ย. 59
23 ก.ย.59

23 ก.ย.59

15-17
มี.ค. 60
20 ม.ค.60

20 มี.ค.60

หัวขอ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
การอบรม TEPE 58304
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
การอบรม TEPE 58104 ความรู
ประชาคมอาเซียน
การอบรม TEPE 02106
กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรสําหรับผูสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน
การอบรม TEPE 02132
การจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการ
สรางองคความรูดวยตนเอง
การอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร
การวัดและประเมินผลตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ระบบการประกันคุณภาพภายใน
อบรมพัฒนาครูหองเรียนพิเศษ EIS

27-28
มี.ค. 60
23 ก.ย.59 การอบรม TEPE 58304
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
23 ก.ย.59 การอบรม TEPE 58104 ความรู
ประชาคมอาเซียน

สรุปการพัฒนา 8 ครั้ง 54 ชั่วโมง
19 นายณัฐพล สุดหอม
25 ก.ย.59 การอบรม TEPE 55302
หองเรียนคุณภาพ 5 ดาน
25 ก.ย.59 การอบรม TEPE 02106
กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรสําหรับผูสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน
15-17 การอบรมพัฒนาศักยภาพ
มี.ค. 60 บุคลากร
20 ม.ค.60 การวัดและประเมินผลตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
20 มี.ค.60 การอบรมเชิงปฏิบัติการ

สถานที่/หนวยงาน
สพฐ.
(อบรมออนไลน)
สพฐ.
(อบรมออนไลน)
สพฐ.
(อบรมออนไลน)

สพฐ.
(อบรมออนไลน)
จังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนสารวิทยา

โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
สพฐ.
(อบรมออนไลน)
สพฐ.
(อบรมออนไลน)
สพฐ.
(อบรมออนไลน)
สพฐ.
(อบรมออนไลน)

จังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนสารวิทยา

โรงเรียนสารวิทยา
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ว/ด/ป

หัวขอ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
ระบบการประกันคุณภาพภายใน

สรุปการพัฒนา 5 ครั้ง 36 ชั่วโมง
20 นายวรางค สุจริต
30 ก.ย.59 การอบรม TEPE 58304
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
30 ก.ย.59 การอบรม TEPE 58105
ภาษาอังกฤษที่ใชในการสื่อสาร
15-17 การอบรมพัฒนาศักยภาพ
มี.ค. 60 บุคลากร
20 ม.ค.60 การวัดและประเมินผลตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
20 มี.ค.60 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ระบบการประกันคุณภาพภายใน
สรุปการพัฒนา 5 ครั้ง 36 ชั่วโมง
21 นางสาวจิดาภา
23 ก.ย.59 การอบรม TEPE 55108
โสภณธรรมภาณ
คณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน
23 ก.ย.59 การอบรม TEPE 58301
หลักการพัฒนาผูเรียน
ดวยวิธีการ Coaching
23 ก.ย.59 การอบรม TEPE 58102
การจัดการเรียนรูวิชาประวัติศาสตร
15-17 การอบรมพัฒนาศักยภาพ
มี.ค. 60 บุคลากร
20 ม.ค.60 การวัดและประเมินผลตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
20 มี.ค.60 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ระบบการประกันคุณภาพภายใน
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
1
นายธันวา เดชะศิริ
1-2 เม.ย. การสอนกิจกรรมสะเต็มศึกษา
59
2 พ.ค.59 การวัดและประเมินผล
18 พ.ค.59 TEPE การเรียนรูแบบโครงงาน
(ออนไลน)
18 พ.ค.59 TEPE การจัดการเรียนรูหนาที่
พลเมือง(ออนไลน)

สถานที่/หนวยงาน

สพฐ.
(อบรมออนไลน)
สพฐ.
(อบรมออนไลน)
จังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนสารวิทยา

โรงเรียนสารวิทยา

สพฐ.
(อบรมออนไลน)
สพฐ.
(อบรมออนไลน)
สพฐ.
(อบรมออนไลน)
จังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนสารวิทยา

โรงเรียนสารวิทยา

ม.ราชภัฏจันทรเกษม
โรงเรียนสารวิทยา
สพฐ.
สพฐ.
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ชื่อผูเขาอบรม

หัวขอ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
10 พ.ค.59 วินัย บุคลากร
17-18 ก.ย. STEM EDUCATION IN
59
CLASSROOM
ว/ด/ป

24-25 ก.ย. การสรางสื่อเทคโนโลยีการศึกษา
59
ทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(DLIT)
25 ต.ค.59 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เรื่อง พัฒนาจิตชีวิตครู
7-8 ธ.ค.59 กิจกรรมลดกาซเรือนกระจก

สรุปการพัฒนา 12 ครั้ง 138
2
นางสุรีรัตน ออนนิภา

23 ม.ค.60
15-17 มี.ค.
60
20 มี.ค.60
ชั่วโมง
2 พ.ค.59
10 พ.ค.59
18 พ.ค.59
18 พ.ค.59
4 ส.ค.59

2-4 ก.ย.59
17-18 ก.ย.
59
24-25 ก.ย.
59
25 ต.ค.59
23 ม.ค.60

การวัดผลและประเมินผล
การพัฒนาศักยภาพองคกร
โรงเรียนสารวิทยา
ประกันคุณภาพภายใน
การวัดและประเมินผล
วินัย บุคลากร
TEPE การเรียนรูแบบโครงงาน
(ออนไลน)
TEPE การจัดการเรียนรูหนาที่
พลเมือง (ออนไลน)
การพัฒนาระบบการนิเทศภายใน
สถานศึกษาและการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเรียนรวมและเรียนรวม
ดวยวิธีการวิจัย
ศึกษาดูงาน ร.ร.เพชรพิทยาคม เรื่อง
OBECQA
STEM EDUCATION IN
CLASSROOM
การสรางสื่อเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(DLIT)
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เรื่อง พัฒนาจิตชีวิตครู
การวัดผลและประเมินผล

สถานที่/หนวยงาน
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา

หองคอมพิวเตอร
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
องคกรบริหารจัดการกาซ
เรือนกระจก ร.ร.แมนดาริน
โรงเรียนสารวิทยา
เดอะเลกาซี ริเวอรแคว
รีสอรท จ.กาญจนบุรี
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
สพฐ.
สพฐ.
โรงแรมเจ็สโซเท็ล กรุงเทพฯ

ร.ร.เพชรพิทยาคม
จ.เพชรบูรณ
โรงเรียนสารวิทยา
หองคอมพิวเตอร
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
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หัวขอ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
15-17 มี.ค. การพัฒนาศักยภาพองคกร
60
โรงเรียนสารวิทยา
20 มี.ค.60 ประกันคุณภาพ
สรุปการพัฒนา 12 ครั้ง 130 ชั่วโมง
3
นางยินดี ดวงยี่หวา
2 พ.ค.59 การวัดและประเมินผล
10 พ.ค.59 วินัย บุคลากร
18 พ.ค.59 TEPE การเรียนรูแบบโครงงาน
(ออนไลน)
18 พ.ค.59 TEPE การจัดการเรียนรูหนาที่
พลเมือง(ออนไลน)
24-25 ก.ย. การสรางสื่อเทคโนโลยีการศึกษา
59
ทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(DLIT)
25 ต.ค.59 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เรื่อง พัฒนาจิตชีวิตครู
23 ม.ค.60 การวัดผลและประเมินผล
15-17 มี.ค. การพัฒนาศักยภาพองคกร
60
โรงเรียนสารวิทยา
20 มี.ค.60 ประกันคุณภาพภายใน
สรุปการพัฒนา 9 ครั้ง 90 ชั่วโมง
4
นางฐะปะนีย เอี่ยมศรี
2 พ.ค.59 การวัดและประเมินผล
10 พ.ค.59 วินัย บุคลากร
18 พ.ค.59 TEPE การเรียนรูแบบโครงงาน
(ออนไลน)
18 พ.ค.59 TEPE การจัดการเรียนรูหนาที่
พลเมือง (ออนไลน)
24-25 ก.ย. การสรางสื่อเทคโนโลยีการศึกษา
59
ทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(DLIT)
25 ต.ค.59 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เรื่อง พัฒนาจิตชีวิตครู
23 ม.ค.60 การวัดผลและประเมินผล
15-17 มี.ค. การพัฒนาศักยภาพองคกร
60
โรงเรียนสารวิทยา
20 มี.ค.60 ประกันคุณภาพภายใน
สรุปการพัฒนา 9 ครั้ง 90 ชั่วโมง
ลําดับ

ชื่อผูเขาอบรม

ว/ด/ป

สถานที่/หนวยงาน
เดอะเลกาซี ริเวอรแคว
รีสอรท จ.กาญจนบุรี
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
สพฐ.
สพฐ.
หองคอมพิวเตอร
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
เดอะเลกาซี ริเวอรแคว
รีสอรท จ.กาญจนบุรี
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
สพฐ.
สพฐ.
หองคอมพิวเตอร
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
เดอะเลกาซี ริเวอรแคว
รีสอรท จ.กาญจนบุรี
โรงเรียนสารวิทยา
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5

ชื่อผูเขาอบรม
นางศุภาวีร ศรีโท

ว/ด/ป
2 พ.ค.59
10 พ.ค.59
18 พ.ค.59
18 พ.ค.59
24-25 ก.ย.
59
25 ต.ค.59

หัวขอ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
การวัดและประเมินผล
วินัย บุคลากร
TEPE การเรียนรูแบบโครงงาน
(ออนไลน)
TEPE การจัดการเรียนรูหนาที่
พลเมือง (ออนไลน)
การสรางสื่อเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(DLIT)
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เรื่อง พัฒนาจิตชีวิตครู
การวัดผลและประเมินผล
การพัฒนาศักยภาพองคกร โรงเรียน
สารวิทยา
ประกันคุณภาพภายใน

23 ม.ค.60
15-17 มี.ค.
60
20 มี.ค.60
สรุปการพัฒนา 9 ครั้ง 90 ชั่วโมง
6
น.ส.ธัญทิพย อริยอัครพงษ
2 พ.ค.59 การวัดและประเมินผล
10 พ.ค.59 วินัย บุคลากร
18 พ.ค.59 TEPE การเรียนรูแบบโครงงาน
(ออนไลน)
18 พ.ค.59 TEPE การจัดการเรียนรูหนาที่
พลเมือง (ออนไลน)
17-18 ก.ย. STEM EDUCATION IN
59
CLASSROOM
24-25 ก.ย. การสรางสื่อเทคโนโลยีการศึกษา
59
ทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(DLIT)
25 ต.ค.59 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เรื่อง พัฒนาจิตชีวิตครู
23 ม.ค.60 การวัดผลและประเมินผล
15-17 มี.ค. การพัฒนาศักยภาพองคกร
60
โรงเรียนสารวิทยา
20 มี.ค.60 ประกันคุณภาพภายใน
27-28 มี.ค. อบรมพัฒนาครู EIS
60
สรุปการพัฒนา 11 ครั้ง 122 ชั่วโมง

สถานที่/หนวยงาน
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
สพฐ.
สพฐ.
หองคอมพิวเตอร
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
เดอะเลกาซี ริเวอรแคว
รีสอรท จ.กาญจนบุรี
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
สพฐ.
สพฐ.
โรงเรียนสารวิทยา
หองคอมพิวเตอร
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
เดอะเลกาซี ริเวอรแคว
รีสอรท จ.กาญจนบุรี
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
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7.

ชื่อผูเขาอบรม
น.ส.ธีราภรณ ผลกอง

ว/ด/ป
2 พ.ค.59
10 พ.ค.59
18 พ.ค.59
18 พ.ค.59
24-25 ก.ย.
59
25 ต.ค.59

หัวขอ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
การวัดและประเมินผล
วินัย บุคลากร
TEPE การเรียนรูแบบโครงงาน
(ออนไลน)
TEPE การจัดการเรียนรูหนาที่
พลเมือง (ออนไลน)
การสรางสื่อเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(DLIT)
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เรื่อง พัฒนาจิตชีวิตครู
การวัดผลและประเมินผล
การพัฒนาศักยภาพองคกร
โรงเรียนสารวิทยา
ประกันคุณภาพภายใน
อบรมพัฒนาครู EIS

23 ม.ค.60
15-17 มี.ค.
60
20 มี.ค.60
27-28 มี.ค.
60
สรุปการพัฒนา 10 ครั้ง 106 ชั่วโมง
8.
นายพิทักษ ชินสีห
2 พ.ค.59 การวัดและประเมินผล
10 พ.ค.59 วินัย บุคลากร
18 พ.ค.59 TEPE การเรียนรูแบบโครงงาน
(ออนไลน)
18 พ.ค.59 TEPE การจัดการเรียนรูหนาที่
พลเมือง(ออนไลน)
24-25 ก.ย. การสรางสื่อเทคโนโลยีการศึกษา
59
ทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(DLIT)
25 ต.ค.59 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เรื่อง พัฒนาจิตชีวิตครู
23 ม.ค.60 การวัดผลและประเมินผล
15-17 มี.ค. การพัฒนาศักยภาพองคกร
60
โรงเรียนสารวิทยา
20 มี.ค.60 ประกันคุณภาพภายใน
สรุปการพัฒนา 9 ครั้ง 90 ชั่วโมง
9.
น.ส.วนิดา หลากจิตร
2 พ.ค.59 การวัดและประเมินผล
10 พ.ค.59 วินัย บุคลากร
18 พ.ค.59 TEPE การเรียนรูแบบโครงงาน

สถานที่/หนวยงาน
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
สพฐ.
สพฐ.
หองคอมพิวเตอร
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
เดอะเลกาซี ริเวอรแคว
รีสอรท จ.กาญจนบุรี
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา

โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
สพฐ.
สพฐ.
หองคอมพิวเตอร
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
เดอะเลกาซี ริเวอรแคว
รีสอรท จ.กาญจนบุรี
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
สพฐ.
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ชื่อผูเขาอบรม

ว/ด/ป
18 พ.ค.59
24-25 ก.ย.
59
25 ต.ค.59

หัวขอ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
(ออนไลน)
TEPE การจัดการเรียนรูหนาที่
พลเมือง(ออนไลน)
การสรางสื่อเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(DLIT)
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เรื่อง พัฒนาจิตชีวิตครู
การวัดผลและประเมินผล
การพัฒนาศักยภาพองคกร
โรงเรียนสารวิทยา
ประกันคุณภาพภายใน

23 ม.ค.60
15-17 มี.ค.
60
20 มี.ค.60
สรุปการพัฒนา 9 ครั้ง 90 ชั่วโมง
10. นางนิภาวรรณ การุญ
2 พ.ค.59 การวัดและประเมินผล
10 พ.ค.59 วินัย บุคลากร
18 พ.ค.59 TEPE การเรียนรูแบบโครงงาน
(ออนไลน)
18 พ.ค.59 TEPE การจัดการเรียนรูหนาที่
พลเมือง(ออนไลน)
24-25 ก.ย. การสรางสื่อเทคโนโลยีการศึกษา
59
ทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(DLIT)
25 ต.ค.59 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เรื่อง พัฒนาจิตชีวิตครู
23 ม.ค.60 การวัดผลและประเมินผล
15-17 มี.ค. การพัฒนาศักยภาพองคกร
60
โรงเรียนสารวิทยา
20 มี.ค.60 ประกันคุณภาพภายใน
สรุปการพัฒนา 9 ครั้ง 90 ชั่วโมง
11. น.ส.เกศกัญญา สีเลา
2 พ.ค.59 การวัดและประเมินผล
10 พ.ค.59 วินัย บุคลากร
25 พ.ค.59 TEPE การเรียนรูแบบโครงงาน
(ออนไลน)
25 พ.ค.59 TEPE การจัดการเรียนรูหนาที่
พลเมือง(ออนไลน)
25 พ.ค.59 TEPE การเรียนรูวิทยาศาสตร
(ออนไลน)

สถานที่/หนวยงาน
สพฐ.
หองคอมพิวเตอร
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
เดอะเลกาซี ริเวอรแคว
รีสอรท จ.กาญจนบุรี
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
สพฐ.
สพฐ.
หองคอมพิวเตอร
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
เดอะเลกาซี ริเวอรแคว
รีสอรท จ.กาญจนบุรี
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.
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ลําดับ

ชื่อผูเขาอบรม

ว/ด/ป
6 ส.ค.59
17-18 ก.ย.
59
24-25 ก.ย.
59

หัวขอ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
Robot camp

STEM EDUCATION IN
CLASSROOM
การสรางสื่อเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(DLIT)
6-7 ต.ค.59 วิทยากรอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ
รุนใหญ
9-10 ต.ค. แอพลิเคชั่นบนมือถือ
59
25 ต.ค.59 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เรื่อง พัฒนาจิตชีวิตครู
23 ม.ค.60 การวัดผลและประเมินผล
27-28 ม.ค. วิทยากรคาย STEM EDUCATION
60

สรุปการพัฒนา 15 ครั้ง 167
12. นายนเรศ ล้ําเลิศวัฒนา

สถานที่/หนวยงาน
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ
โรงเรียนสารวิทยา
หองคอมพิวเตอร
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
ร.ร.กรุงเทพวิทยาการ
คอมพิวเตอร
โรงเรียนสารวิทยา

โรงเรียนสารวิทยา
ร.ร.อยุธยาพาเลส คณะวิศวะ
กรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
แหงเทล-ลาวิฟ ประเทศ
อิสราเอล
15-17 มี.ค. การพัฒนาศักยภาพองคกร โรงเรียน เดอะเลกาซี ริเวอรแคว
60
สารวิทยา
รีสอรท จ.กาญจนบุรี
20 มี.ค.60 ประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนสารวิทยา
ชั่วโมง
2 พ.ค.59 การวัดและประเมินผล
โรงเรียนสารวิทยา
10 พ.ค.59 วินัย บุคลากร
โรงเรียนสารวิทยา
17 พ.ค.59 TEPE การเรียนรูแบบโครงงาน
สพฐ.
(ออนไลน)
17 พ.ค.59 TEPE การจัดการเรียนรูหนาที่
สพฐ.
พลเมือง(ออนไลน)
17 พ.ค.59 TEPE ฟสิกส ม.ปลาย(ออนไลน)
สพฐ.
24-25 ก.ย. การสรางสื่อเทคโนโลยีการศึกษา
หองคอมพิวเตอร
59
ทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนสารวิทยา
(DLIT)
25 ต.ค.59 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ โรงเรียนสารวิทยา
ศึกษา เรื่อง พัฒนาจิตชีวิตครู
23 ม.ค.60 การวัดผลและประเมินผล
โรงเรียนสารวิทยา
15-17 มี.ค. การพัฒนาศักยภาพองคกร
เดอะเลกาซี ริเวอรแคว
60
โรงเรียนสารวิทยา
รีสอรท จ.กาญจนบุรี
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หัวขอ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
20 มี.ค.60 ประกันคุณภาพภายใน
27-28 มี.ค. อบรมพัฒนาครู EIS
60
สรุปการพัฒนา 11 ครั้ง 111 ชั่วโมง
13. น.ส.ณัฐมน ทองคํา
2 พ.ค.59 การวัดและประเมินผล
10 พ.ค.59 วินัย บุคลากร
18 พ.ค.59 TEPE การเรียนรูแบบโครงงาน
(ออนไลน)
18 พ.ค.59 TEPE การจัดการเรียนรูหนาที่
พลเมือง(ออนไลน)
24-25 ก.ย. การสรางสื่อเทคโนโลยีการศึกษา
59
ทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(DLIT)
25 ต.ค.59 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เรื่อง พัฒนาจิตชีวิตครู
23 ม.ค.60 การวัดผลและประเมินผล
15-17 มี.ค. การพัฒนาศักยภาพองคกร
60
โรงเรียนสารวิทยา
20 มี.ค.60 ประกันคุณภาพภายใน
สรุปการพัฒนา 9 ครั้ง 90 ชั่วโมง
14. น.ส.ปยะมาศ เลิศความเพียร 2 พ.ค.59 การวัดและประเมินผล
4 พ.ค.59 จะยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐานของกรุงเทพมหานครได
อยางไร
10 พ.ค.59 วินัย บุคลากร
18 พ.ค.59 TEPE 02128 (ออนไลน)
19 พ.ค.59 TEPE 58103 (ออนไลน)
20 พ.ค.59 TEPE 55115 (ออนไลน)
17-18 ก.ย. STEM EDUCATION IN
59
CLASSROOM
24-25 ก.ย. การสรางสื่อเทคโนโลยีการศึกษา
59
ทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(DLIT)
8-11 ต.ค. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการจัด
59
การศึกษาสําหรับเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษทางดาน
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
ลําดับ

ชื่อผูเขาอบรม

ว/ด/ป

สถานที่/หนวยงาน
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา

โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
สพฐ.
สพฐ.
หองคอมพิวเตอร
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
เดอะเลกาซี ริเวอรแคว
รีสอรท จ.กาญจนบุรี
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
สพม.เขต 2

โรงเรียนสารวิทยา
สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.
โรงเรียนสารวิทยา
หองคอมพิวเตอร
โรงเรียนสารวิทยา
Bangkok software

177
ลําดับ

ชื่อผูเขาอบรม

ว/ด/ป
25 ต.ค.59

23 ม.ค.60
15-17 มี.ค.
60
20 มี.ค.60
สรุปการพัฒนา 13 ครั้ง 168 ชั่วโมง
15. น.ส.นันทนภัส อรุณไพร
2 พ.ค.59
10 พ.ค.59
17 พ.ค.59
17 พ.ค.59
18 พ.ค.59
18 พ.ค.59
17-18 ก.ย.
59
24-25 ก.ย.
59
25 ต.ค.59

สรุปการพัฒนา 12 ครั้ง 116
16. น.ส.เยาวลักษณ วงศสิงห

หัวขอ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
ครั้งที่ 2
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เรื่อง พัฒนาจิตชีวิตครู
การวัดผลและประเมินผล
การพัฒนาศักยภาพองคกร
โรงเรียนสารวิทยา
ประกันคุณภาพภายใน
การวัดและประเมินผล
วินัย บุคลากร
TEPE เคมี ม.ปลาย(ออนไลน)
TEPE ประชาคมอาเซียน(ออนไลน)
TEPE การเรียนรูแบบโครงงาน
(ออนไลน)
TEPE การจัดการเรียนรูหนาที่
พลเมือง (ออนไลน)
STEM EDUCATION IN
CLASSROOM
การสรางสื่อเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(DLIT)
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เรื่อง พัฒนาจิตชีวิตครู
การวัดผลและประเมินผล
การพัฒนาศักยภาพองคกร
โรงเรียนสารวิทยา
ประกันคุณภาพภายใน

23 ม.ค.60
15-17 มี.ค.
60
20 มี.ค.60
ชั่วโมง
2 พ.ค.59 การวัดและประเมินผล
10 พ.ค.59 วินัย บุคลากร
18 พ.ค.59 TEPE การเรียนรูแบบโครงงาน
(ออนไลน)
18 พ.ค.59 TEPE การจัดการเรียนรูหนาที่
พลเมือง(ออนไลน)
17-18 ก.ย. STEM EDUCATION IN
59
CLASSROOM

สถานที่/หนวยงาน
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
เดอะเลกาซี ริเวอรแคว
รีสอรท จ.กาญจนบุรี
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.
โรงเรียนสารวิทยา
หองคอมพิวเตอร
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
เดอะเลกาซี ริเวอรแคว
รีสอรท จ.กาญจนบุรี
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
สพฐ.
สพฐ.
โรงเรียนสารวิทยา

178
ลําดับ

ชื่อผูเขาอบรม

ว/ด/ป
24-25 ก.ย.
59
17-19 ต.ค.
59
25 ต.ค.59
23 ม.ค.60

หัวขอ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
การสรางสื่อเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(DLIT)
โครงการสงเสริมและพัฒนากิจกรรม
นันทนาการในเด็กและเยาวชน ผูนํา
นันทนาการในสถานศึกษา รุนที่ 2
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เรื่อง พัฒนาจิตชีวิตครู
การวัดผลและประเมินผล

27-28 ม.ค. Young Thinking Innovator
60
Camp

สถานที่/หนวยงาน
หองคอมพิวเตอร
โรงเรียนสารวิทยา
สวนนงนุช/
กรมพลศึกษา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา

ร.ร.อยุธยาพาเลส คณะวิศวะ
กรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
แหงเทล-ลาวิฟ ประเทศ
อิสราเอล
15-17 มี.ค. การพัฒนาศักยภาพองคกร โรงเรียน เดอะเลกาซี ริเวอรแคว
60
สารวิทยา
รีสอรท จ.กาญจนบุรี
20 มี.ค.60 ประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนสารวิทยา
สรุปการพัฒนา 12 ครั้ง 146 ชั่วโมง
17. จาสิบเอกถนอมศักดิ์ ทอง
2 พ.ค.59 การวัดและประเมินผล
โรงเรียนสารวิทยา
ประเทือง
10 พ.ค.59 วินัย บุคลากร
โรงเรียนสารวิทยา
18 พ.ค.59 TEPE การเรียนรูแบบโครงงาน
สพฐ.
(ออนไลน)
18 พ.ค.59 TEPE การจัดการเรียนรูหนาที่
สพฐ.
พลเมือง(ออนไลน)
17-18 ก.ย. STEM EDUCATION IN
โรงเรียนสารวิทยา
59
CLASSROOM
24-25 ก.ย. การสรางสื่อเทคโนโลยีการศึกษา
หองคอมพิวเตอร
59
ทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนสารวิทยา
(DLIT)
25 ต.ค.59 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ โรงเรียนสารวิทยา
ศึกษา เรื่อง พัฒนาจิตชีวิตครู
23 ม.ค.60 การวัดผลและประเมินผล
โรงเรียนสารวิทยา
15-17 มี.ค. การพัฒนาศักยภาพองคกร
เดอะเลกาซี ริเวอรแคว
60
โรงเรียนสารวิทยา
รีสอรท จ.กาญจนบุรี
20 มี.ค.60 ประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนสารวิทยา
สรุปการพัฒนา 10 ครั้ง 106 ชั่วโมง
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ลําดับ
21.

ชื่อผูเขาอบรม
น.ส.สุกานดา แกวทองพันธุ

ว/ด/ป
2 พ.ค.59
10 พ.ค.59
17 พ.ค.59
18 พ.ค.59
18 พ.ค.59
18 พ.ค.59
19 พ.ค.59
19 พ.ค.59
11-14 ส.ค.
59
17-18 ก.ย.
59
24-25 ก.ย.
59
25 ต.ค.59

23 ม.ค.60
15-17 มี.ค.
60
20 มี.ค.60
สรุปการพัฒนา 15 ครั้ง 163 ชั่วโมง
23. น.ส.ประภาวดี เจริญจิตร
1-2 เม.ย.
59
2 พ.ค.59
10 พ.ค.59
18 พ.ค.59

หัวขอ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
การวัดและประเมินผล
วินัย บุคลากร
TEPE 02117 โลก ดาราศาสตรและ
อวกาศ(ออนไลน)
TEPE การเรียนรูแบบโครงงาน
(ออนไลน)
TEPE การจัดการเรียนรูหนาที่
พลเมือง(ออนไลน)
TEPE คานิยม 12 ประการ
(ออนไลน)
TEPE การจัดการเรียนรูแบบที่เนน
การปฏิบัติ(ออนไลน)
TEPE สมรรถนะครู(ออนไลน)
อบรมผูกํากับลูกเสือ

สถานที่/หนวยงาน
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.
ร.ร.มัธยมวัดธาตุทอง

STEM EDUCATION IN
CLASSROOM
การสรางสื่อเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(DLIT)
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เรื่อง พัฒนาจิตชีวิตครู
การวัดผลและประเมินผล
การพัฒนาศักยภาพองคกร
โรงเรียนสารวิทยา
ประกันคุณภาพภายใน

โรงเรียนสารวิทยา

การสอนกิจกรรมสะเต็มศึกษา

ม.ราชภัฏจันทรเกษม

การวัดและประเมินผล
วินัย บุคลากร
TEPE การเรียนรูแบบโครงงาน
(ออนไลน)
18 พ.ค.59 TEPE การจัดการเรียนรูหนาที่
พลเมือง(ออนไลน)
17-18 ก.ย. STEM EDUCATION IN
59
CLASSROOM

หองคอมพิวเตอร
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
เดอะเลกาซี ริเวอรแคว
รีสอรท จ.กาญจนบุรี
โรงเรียนสารวิทยา

โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
สพฐ.
สพฐ.
โรงเรียนสารวิทยา
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ชื่อผูเขาอบรม

ว/ด/ป
24-25 ก.ย.
59
25 ต.ค.59

23 ม.ค.60
15-17 มี.ค.
60
20 มี.ค.60
สรุปการพัฒนา 11 ครั้ง 122 ชั่วโมง
24. น.ส.พรพิมล จงรักวิทย
23 ม.ค.60
15-17 มี.ค.
60
20 มี.ค.60
สรุปการพัฒนา 3 ครั้ง 40 ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
1.
นายประพจน อังคเรืองรัตนา 2 พ.ค.59

หัวขอ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
การสรางสื่อเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(DLIT)
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เรื่อง พัฒนาจิตชีวิตครู
การวัดผลและประเมินผล
การพัฒนาศักยภาพองคกร
โรงเรียนสารวิทยา
ประกันคุณภาพภายใน
การวัดผลและประเมินผล
การพัฒนาศักยภาพองคกร
โรงเรียนสารวิทยา
ประกันคุณภาพภายใน

การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเรื่องแนวทางการสราง
ขอสอบ
10 พ.ค.59 บุคลากรทางการศึกษาเรื่องระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน
24-25 ก.ย. การอบรมการสรางสื่อเทคโนโลยี
59
การศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
20 มี.ค.60 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
สรุปการพัฒนา 4 ครั้ง 40 ชั่วโมง
2.
นางจุฑามาศ
พัฒนชู
2 พ.ค.59 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเรื่องแนวทางการสราง
ขอสอบ
10 พ.ค.59 บุคลากรทางการศึกษาเรื่องระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน
24-25 ก.ย. การอบรมการสรางสื่อเทคโนโลยี
59
การศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
20 มี.ค.60 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา

สถานที่/หนวยงาน
หองคอมพิวเตอร
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
เดอะเลกาซี ริเวอรแคว
รีสอรท จ.กาญจนบุรี
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
เดอะเลกาซี ริเวอรแคว
รีสอรท จ.กาญจนบุรี
โรงเรียนสารวิทยา

ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา

ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา

ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา

ณ หอประชุมรัชมงคล
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ชื่อผูเขาอบรม

ว/ด/ป

สรุปการพัฒนา 4 ครั้ง 40 ชั่วโมง
3.
นางสาวอัจฉรา อารีรัตน 2 พ.ค.59

หัวขอ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเรื่องแนวทางการสราง
ขอสอบ
10 พ.ค.59 บุคลากรทางการศึกษาเรื่องระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน
24-25 ก.ย. การอบรมการสรางสื่อเทคโนโลยี
59
การศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
20 มี.ค.60 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
สรุปการพัฒนา 4 ครั้ง 40 ชั่วโมง
4.
นางคมคาย มากบัว
2 พ.ค.59 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเรื่องแนวทางการสราง
ขอสอบ
10 พ.ค.59 บุคลากรทางการศึกษาเรื่องระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน
24-25 ก.ย. การอบรมการสรางสื่อเทคโนโลยี
59
การศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
20 มี.ค.60 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
สรุปการพัฒนา 4 ครั้ง 40 ชั่วโมง
5.
นางอรฉาย บุนนาค
2 พ.ค.59 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเรื่องแนวทางการสราง
ขอสอบ
10 พ.ค. บุคลากรทางการศึกษาเรื่องระบบ
2559
ดูแลชวยเหลือนักเรียน
24-25 ก.ย. การอบรมการสรางสื่อเทคโนโลยี
59
การศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
20 มี.ค.60 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานที่/หนวยงาน
โรงเรียนสารวิทยา

ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา

ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา

ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา

ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา

ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา

ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
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ชื่อผูเขาอบรม

ว/ด/ป

สรุปการพัฒนา 4 ครั้ง 40 ชั่วโมง
6.
นางสาวอุไรวัลย สมร
2 พ.ค.59

หัวขอ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
สถานศึกษา

การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเรื่องแนวทางการสราง
ขอสอบ
10 พ.ค.59 บุคลากรทางการศึกษาเรื่องระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน
24-25 ก.ย. การอบรมการสรางสื่อเทคโนโลยี
59
การศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
20 มี.ค.60 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
สรุปการพัฒนา 4 ครั้ง 40 ชั่วโมง
7.
นายธเนศ วิริยะมนตรี
2 พ.ค.59 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเรื่องแนวทางการสราง
ขอสอบ
10 พ.ค.59 บุคลากรทางการศึกษาเรื่องระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน
24-25 ก.ย. การอบรมการสรางสื่อเทคโนโลยี
2559
การศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
20 มี.ค.60 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
สรุปการพัฒนา 4 ครั้ง 40 ชั่วโมง
10. นายอาณาจักร แทงทอง 2 พ.ค.59 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเรื่องแนวทางการสราง
ขอสอบ
10 พ.ค.59 บุคลากรทางการศึกษาเรื่องระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน
24-25 ก.ย. การอบรมการสรางสื่อเทคโนโลยี
59
การศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
20 มี.ค.60 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

สถานที่/หนวยงาน

ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา

ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา

ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา

ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา

ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา

ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
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ลําดับ

ชื่อผูเขาอบรม

ว/ด/ป

สรุปการพัฒนา 4 ครั้ง 40 ชั่วโมง
11. นายอรรถพล พวงเกาะ
2 พ.ค.59

หัวขอ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเรื่องแนวทางการสราง
ขอสอบ
10 พ.ค.59 บุคลากรทางการศึกษาเรื่องระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน
24-25 ก.ย. การอบรมการสรางสื่อเทคโนโลยี
59
การศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
20 มี.ค.60 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
สรุปการพัฒนา 4 ครั้ง 40 ชั่วโมง
12. นางสาวไพลิน
ชยามาศ 2 พ.ค.59 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเรื่องแนวทางการสราง
ขอสอบ
10 พ.ค.59 บุคลากรทางการศึกษาเรื่องระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน
24-25 ก.ย. การอบรมการสรางสื่อเทคโนโลยี
59
การศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
20 มี.ค.60 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
สรุปการพัฒนา 4 ครั้ง 40 ชั่วโมง
13. นางสาวกนกลักษณ
2 พ.ค.59 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร
แปงปางใส
ทางการศึกษาเรื่องแนวทางการสราง
ขอสอบ
10 พ.ค.59 บุคลากรทางการศึกษาเรื่องระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน
24-25 ก.ย. การอบรมการสรางสื่อเทคโนโลยี
59
การศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
20 มี.ค.60 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
สรุปการพัฒนา 4 ครั้ง 40 ชั่วโมง

สถานที่/หนวยงาน
ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา

ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา

ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา

ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา

ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา

ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา

184
หัวขอ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
14. นางสาวสุนิสา
วาริน
2 พ.ค.59 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเรื่องแนวทางการสราง
ขอสอบ
10 พ.ค.59 บุคลากรทางการศึกษาเรื่องระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน
24-25 ก.ย. การอบรมการสรางสื่อเทคโนโลยี
59
การศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
20 มี.ค.60 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
สรุปการพัฒนา 4 ครั้ง 40 ชั่วโมง
15. นายธีระวัฒน สีหาบุญลี
2 พ.ค.59 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเรื่องแนวทางการสราง
ขอสอบ
10 พ.ค.59 บุคลากรทางการศึกษาเรื่องระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน
24-25 ก.ย. การอบรมการสรางสื่อเทคโนโลยี
59
การศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
20 มี.ค.60 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
สรุปการพัฒนา 4 ครั้ง 40 ชั่วโมง
15. นางสาวเทียมแข ผิวบุญเรือง 2 พ.ค.59 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเรื่องแนวทางการสราง
ขอสอบ
10 พ.ค.59 บุคลากรทางการศึกษาเรื่องระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน
24-25 ก.ย. การอบรมการสรางสื่อเทคโนโลยี
59
การศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
20 มี.ค.60 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
สรุปการพัฒนา 4 ครั้ง 40 ชั่วโมง
ลําดับ

ชื่อผูเขาอบรม

ว/ด/ป

สถานที่/หนวยงาน
ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา

ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา

ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา

ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา

ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา

ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา

185
หัวขอ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
16. นายจารุ
โสภาคะยัง 2 พ.ค.59 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเรื่องแนวทางการสราง
ขอสอบ
10 พ.ค.59 บุคลากรทางการศึกษาเรื่องระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน
24-25 ก.ย. การอบรมการสรางสื่อเทคโนโลยี
59
การศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
20 มี.ค.60 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
สรุปการพัฒนา 4 ครั้ง 40 ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
1.
นายณัฐพล มั่นเรือง
24-25 ก.ย. การสรางและการใชสื่อนวัตกรรม
59
ผาน google
25 ต.ค.59 พัฒนาจิตชีวิตครู
2 พ.ค. 59 การวัดและประเมินผล
10 พ.ค. 59 ระบบชวยเหลือน.ร.
23 ม.ค.60 การวัดและประเมินผลการเรียนรู
ตามหลักสูตรแกนกลางฯ
15-17 มี.ค. อบรมการเขียนวิจัยในชั้นเรียน
60
20 มี.ค.60 เชิงปฏิบัติระบบประกันคุณภาพ
สถานศึกษา
สรุปการพัฒนา 7 ครั้ง 84 ชั่วโมง
2.
นางสาวฉวีวรรณเทียนสุน
23 ม.ค.60 การวัดและประเมินผลการเรียนรู
ตามหลักสูตรแกนกลางฯ
25 ต.ค.59 พัฒนาจิตชีวิตครู
2 พ.ค. 59 การวัดและประเมินผล
10 พ.ค 59 ระบบชวยเหลือน.ร.
25 ต.ค.59 พัฒนาจิตชีวิตครู
สรุปการพัฒนา 5 ครั้ง 40 ชั่วโมง
3.
นางสาวนภวรรณ นาคอุไร
23 ม.ค.60 การวัดและประเมินผลการเรียนรู
ตามหลักสูตรแกนกลางฯ
15-17 มี.ค. อบรมการเขียนวิจัยในชั้นเรียน
60
25 ต.ค.59 พัฒนาจิตชีวิตครู
ลําดับ

ชื่อผูเขาอบรม

ว/ด/ป

สถานที่/หนวยงาน
ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา

ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา

โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา

โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา

186
ลําดับ

ชื่อผูเขาอบรม

ว/ด/ป
2 พ.ค. 59
10 พ.ค. 59
24-25 ก.ย.
59
22 มี.ค.60

หัวขอ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
การวัดและประเมินผล
ระบบชวยเหลือน.ร.
การสรางและการใชสื่อนวัตกรรม
ผาน google
การสรางอุปกรณในการแสดง
นาฏศิลปไทย

สรุปการพัฒนา 7 ครั้ง 84 ชั่วโมง
4.
นางสิรินิติ ไทยภักดี
23 ม.ค.60 การวัดและประเมินผลการเรียนรู
ตามหลักสูตรแกนกลางฯ
15-17 มี.ค. อบรมการเขียนวิจัยในชั้นเรียน
60
20 มี.ค.60 เชิงปฏิบัติระบบประกันคุณภาพ
สถานศึกษา
25 ต.ค.59 พัฒนาจิตชีวิตครู
2 พ.ค. 59 การวัดและประเมินผล
10 พ.ค 59 ระบบชวยเหลือน.ร.
20 มี.ค.60 เชิงปฏิบัติระบบประกันคุณภาพ
สถานศึกษา
สรุปการพัฒนา 7 ครั้ง 76 ชั่วโมง
5.
นายกรัณฑ ปนสุวรรณ
23 ม.ค.60 การวัดและประเมินผลการเรียนรู
ตามหลักสูตรแกนกลางฯ
15-17 มี.ค. อบรมการเขียนวิจัยในชั้นเรียน
60
20 มี.ค.60 เชิงปฏิบัติระบบประกันคุณภาพ
สถานศึกษา
สรุปการพัฒนา 3 ครั้ง 44 ชั่วโมง
6.
นางสาวธัญชนก อรัญญิก
25 ต.ค.59 พัฒนาจิตชีวิตครู
2 พ.ค. 59 การวัดและประเมินผล
10 พ.ค 59 ระบบชวยเหลือน.ร.
20 มี.ค.60 เชิงปฏิบัติระบบประกันคุณภาพ
สถานศึกษา
สรุปการพัฒนา 4 ครั้ง 32 ชั่วโมง
7.
นางสาววนัสนันท ถิ่นรัตน
23 ม.ค.60 การวัดและประเมินผลการเรียนรู
ตามหลักสูตรแกนกลางฯ
15-17 มี.ค. อบรมการเขียนวิจัยในชั้นเรียน
60

สถานที่/หนวยงาน
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
ม.ราชภัฏพระนคร

โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา

โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา

โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา

โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา

187
หัวขอ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
20 มี.ค.60 เชิงปฏิบัติระบบประกันคุณภาพ
สถานศึกษา
สรุปการพัฒนา 3 ครั้ง 44 ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
1.
นายพีระชาต ศรีมหันต
2 พ.ค. 59 อบรมครู เรื่อง การสรางขอสอบวัด
ความสามารถในการคิดขั้นสูงที่
สอดคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัด
26-27 ก.ย. อบรมเชิงปฏิบัติการตองรูใน “งด
59
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู”
14 พ.ย.59 เปนเจาภาพจัด งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 66 ปการศึกษา
2559 การแขงขันแอโรบิก การ
แขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพล
ศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2
สรุปการพัฒนา 3 ครั้ง 32 ชั่วโมง
2.
นาวสาวเฉลิมศรี เกตุจําปา
2 พ.ค. 59 อบรมครู เรื่อง การสรางขอสอบวัด
ความสามารถในการคิดขั้นสูงที่
สอดคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัด
14 พ.ย.59 เปนเจาภาพจัด งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 66 ปการศึกษา
2559 การแขงขันแอโรบิก การ
แขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพล
ศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2
สรุปการพัฒนา 2 ครั้ง 16 ชั่วโมง
3.
นายไตรรัตน ศรีจิตรแจม
2 พ.ค. 59 อบรมครู เรื่อง การสรางขอสอบวัด
ความสามารถในการคิดขั้นสูงที่
สอดคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัด
14 พ.ย.59 เปนเจาภาพจัด งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 66 ปการศึกษา
2559 การแขงขันแอโรบิก การ
แขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพล
ศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2
สรุปการพัฒนา 2 ครั้ง 16 ชั่วโมง
ลําดับ

ชื่อผูเขาอบรม

ว/ด/ป

สถานที่/หนวยงาน
โรงเรียนสารวิทยา

ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
ณ หอประชุมโรงเรียนหอวัง
ณ โรงเรียนสารวิทยา ศูนย
พัฒนาคุณภาพวิชาการกลุม
สาระการเรียนรูสุขศึกษาและ
พลศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
ณ โรงเรียนสารวิทยา ศูนย
พัฒนาคุณภาพวิชาการกลุม
สาระการเรียนรูสุขศึกษาและ
พลศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
ณ โรงเรียนสารวิทยา ศูนย
พัฒนาคุณภาพวิชาการกลุม
สาระการเรียนรูสุขศึกษาและ
พลศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

188
ลําดับ
4.

ชื่อผูเขาอบรม
นางยุภาพร โตสกุล

หัวขอ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
2 พ.ค. 59 อบรมครู เรื่อง การสรางขอสอบวัด
ความสามารถในการคิดขั้นสูงที่
สอดคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัด
ว/ด/ป

สรุปการพัฒนา 1 ครั้ง 8 ชั่วโมง
5.
นายพลัฏฐ ตุมทอง
2 พ.ค. 59 อบรมครู เรื่อง การสรางขอสอบวัด
ความสามารถในการคิดขั้นสูงที่
สอดคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัด
14 พ.ย.59 เปนเจาภาพจัด งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 66 ปการศึกษา
2559 การแขงขันแอโรบิก การ
แขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพล
ศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2
สรุปการพัฒนา 2 ครั้ง 16 ชั่วโมง
6.
นายพรชัย เกตุฉาย
2 พ.ค. 59 อบรมครู เรื่อง การสรางขอสอบวัด
ความสามารถในการคิดขั้นสูงที่
สอดคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัด
14 พ.ย.59 เปนเจาภาพจัด งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 66 ปการศึกษา
2559 การแขงขันแอโรบิก การ
แขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพล
ศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2
สรุปการพัฒนา 2 ครั้ง 16 ชั่วโมง
7.
นายศุภชัย สังปริเมน
2 พ.ค. 59 อบรมครู เรื่อง การสรางขอสอบวัด
ความสามารถในการคิดขั้นสูงที่
สอดคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัด
14 พ.ย.59 เปนเจาภาพจัด งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 66 ปการศึกษา
2559 การแขงขันแอโรบิก การ
แขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพล
ศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2
สรุปการพัฒนา 2 ครั้ง 16 ชั่วโมง
8.
นางสาวสุชินันท งามสมชนม 2 พ.ค. 59 อบรมครู เรื่อง การสรางขอสอบวัด
ความสามารถในการคิดขั้นสูงที่
สอดคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัด

สถานที่/หนวยงาน
ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา

ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
ณ โรงเรียนสารวิทยา ศูนย
พัฒนาคุณภาพวิชาการกลุม
สาระการเรียนรูสุขศึกษาและ
พลศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
ณ โรงเรียนสารวิทยา ศูนย
พัฒนาคุณภาพวิชาการกลุม
สาระการเรียนรูสุขศึกษาและ
พลศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
ณ โรงเรียนสารวิทยา ศูนย
พัฒนาคุณภาพวิชาการกลุม
สาระการเรียนรูสุขศึกษาและ
พลศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
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หัวขอ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
14 พ.ย.59 เปนเจาภาพจัด งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 66 ปการศึกษา
2559 การแขงขันแอโรบิก การ
แขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพล
ศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2
สรุปการพัฒนา 2 ครั้ง 16 ชั่วโมง
9.
นางสาวจันจิรา ทนทาน
2 พ.ค. 59 อบรมครู เรื่อง การสรางขอสอบวัด
ความสามารถในการคิดขั้นสูงที่
สอดคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัด
14 พ.ย.59 เปนเจาภาพจัด งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 66 ปการศึกษา
2559 การแขงขันแอโรบิก การ
แขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพล
ศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2
สรุปการพัฒนา 2 ครั้ง 16 ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1.
นางประทุม ปานชื่น
22 ก.ย.59 อบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและ
พื้นที่การปฏิบัติงานเปนฐาน
24-25 ก.ย. การสรางและการใชสื่อนวัตกรรม
59
ผาน google app for education
26-27ก.ย. อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมตองรูใน
59
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู
25 ต.ค.59 พัฒนาจิตชีวิตครู
สรุปการพัฒนา 4 ครั้ง 48 ชั่วโมง
2.
นายสมศักดิ์ พัฒนาวิวัฒนพร 21-22 พ.ค. อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลกัร
59
พัฒนาคุณภาพการศึกษาดวย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
18 ก.ย.59 อบรมเชิงปฏิบัติการ STEM
education in classroom
24-25 ก.ย. การสรางและการใชสื่อนวัตกรรม
59
ผาน google app for education
13 พ.ย.59 อบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและ
ลําดับ

ชื่อผูเขาอบรม

ว/ด/ป

สถานที่/หนวยงาน
ณ โรงเรียนสารวิทยา ศูนย
พัฒนาคุณภาพวิชาการกลุม
สาระการเรียนรูสุขศึกษาและ
พลศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
ณ โรงเรียนสารวิทยา ศูนย
พัฒนาคุณภาพวิชาการกลุม
สาระการเรียนรูสุขศึกษาและ
พลศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

TEPE-online

โรงเรียนสารวิทยา
สพม.2
โรงเรียนหอวัง
โรงเรียนสารวิทยา
สพม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ รัชดา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
TEPE-online
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ลําดับ

ชื่อผูเขาอบรม

ว/ด/ป

สรุปการพัฒนา 4 ครั้ง 48 ชั่วโมง
3.
น.ส.ลดาวัลย กันธมาลา
6 ส.ค.59

หัวขอ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
พื้นที่การปฏิบัติงานเปนฐาน

อบรมโครงการ Robot Camp
2016
18 ก.ย.59 อบรมเชิงปฏิบัติการ STEM
education in classroom
24-25 ก.ย. การสรางและการใชสื่อนวัตกรรม
59
ผาน google app for education
12-14 ต.ค. สัมมนากลุมยอยเรื่องวิจัยในชั้นเรียน
59
อบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและ
พื้นที่การปฏิบัติงานเปนฐาน
สรุปการพัฒนา 5 ครั้ง 48 ชั่วโมง
4.
นางดรุณี ลี้สกุล
24-25
การสรางและการใชสื่อนวัตกรรม
ก.ย.59
ผาน google app for education
28-29
หลักสูตรกฎระเบียบสําหรับการ
ม.ค.60
บริหารการเงินการคลังภาครัฐ
สรุปการพัฒนา 2 ครั้ง 32 ชั่วโมง
5.
นางพิชญสินี คําแกว
24-25
การสรางและการใชสื่อนวัตกรรม
ก.ย.59
ผาน google app for education
สรุปการพัฒนา 1 ครั้ง 16 ชั่วโมง
6.
นางสาวบุญรักษา อินทรเสน 24-25
การสรางและการใชสื่อนวัตกรรม
ก.ย.59
ผาน google app for education
สรุปการพัฒนา 1 ครั้ง 16 ชั่วโมง
7.
นายพงษศักดิ์ บัวหุง
18 ก.ย.59 อบรมเชิงปฏิบัติการ STEM
education in classroom
24-25
การสรางและการใชสื่อนวัตกรรม
ก.ย.59
ผาน google app for education
อบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและ
พื้นที่การปฏิบัติงานเปนฐาน
สรุปการพัฒนา 3 ครั้ง 32 ชั่วโมง
8.
นายจตุพร ใจหาญ
2-3 ก.ค.59 การอบรมการเขียนโปรแกรม
ควบคุมหุนยนตอัตโนมัติ EV3
18 ก.ย.59 อบรมเชิงปฏิบัติการ STEM

สถานที่/หนวยงาน

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
มหกรรมทางการศึกษาเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพครูครั้งที่ 1
TEPE-online

โรงเรียนสารวิทยา
โรงแรมโลตัสปางสวนแกว
จ.เชียงใหม
โรงเรียนสารวิทยา

โรงเรียนสารวิทยา

โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
TEPE-online

โรงเรียน
นวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา
โรงเรียนสารวิทยา
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ลําดับ

ชื่อผูเขาอบรม

ว/ด/ป
24-25
ก.ย.59
28 ก.ย.59

หัวขอ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
education in classroom
การสรางและการใชสื่อนวัตกรรม
ผาน google app for education
อบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและ
พื้นที่การปฏิบัติงานเปนฐาน

สรุปการพัฒนา 4 ครั้ง 48 ชั่วโมง
9.
นายวิชชวิทย จัวนาน
2-3 ก.ค.59 การอบรมการเขียนโปรแกรม
ควบคุมหุนยนตอัตโนมัติ EV3
18 ก.ย.59 อบรมเชิงปฏิบัติการ STEM
education in classroom
24-25
การสรางและการใชสื่อนวัตกรรม
ก.ย.59
ผาน google app for education
อบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและ
พื้นที่การปฏิบัติงานเปนฐาน
สรุปการพัฒนา 4 ครั้ง 48 ชั่วโมง
10. นางสาววีนัฐดา แกวโท
24-25
การสรางและการใชสื่อนวัตกรรม
ก.ย.59
ผาน google app for education
25 ต.ค.59 พัฒนาจิตชีวิตครู
อบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและ
พื้นที่การปฏิบัติงานเปนฐาน
สรุปการพัฒนา 3 ครั้ง 32 ชั่วโมง
11. นางอรุณรัตน คัมภีรพจน
24-25
การสรางและการใชสื่อนวัตกรรม
ก.ย.59
ผาน google app for education
25 ต.ค.59 พัฒนาจิตชีวิตครู
อบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและ
พื้นที่การปฏิบัติงานเปนฐาน
สรุปการพัฒนา 3 ครั้ง 32 ชั่วโมง
12. นางสาวจิราภรณ ปกรณ
18 ก.ย.59 อบรมเชิงปฏิบัติการ STEM
education in classroom
24-25
การสรางและการใชสื่อนวัตกรรม
ก.ย.59
ผาน google app for education
อบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและ

สถานที่/หนวยงาน
โรงเรียนสารวิทยา
TEPE-online

โรงเรียน
นวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
TEPE-online

โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
TEPE-online

โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
TEPE-online

โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
TEPE-online

192
ลําดับ

ชื่อผูเขาอบรม

ว/ด/ป

หัวขอ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
พื้นที่การปฏิบัติงานเปนฐาน

สรุปการพัฒนา 3 ครั้ง 32 ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
1.
นางสาวพิมพประภา
2/05/59
ประทุมวรรณ

สถานที่/หนวยงาน

การสรางขอสอบวัดความสามารถใน
การคิดขั้นสูงที่สอดคลองกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัด
01/03- Online English Language Teacher
05/59 Training based on CEFR using
British English
10/05/59 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
13/05/59 นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู

โรงเรียนสารวิทยา

15/06/59 ศึกษาดูงานการสอน STEM

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.
นครปฐม

24การอบรมการสรางสื่อเทคโนโลยี
25/09/59 การศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT)
26อบรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู
27/09/59
26–
ศึกษาดูงานและนํานักเรียนเขารวม
29/10/59 แขงขัน โรงเรียนฟุกุโอก
18/11/59 Excellence in English Program
Management“Not Just a
Teacher but a Coach”
28/11/59 “Aligning 21 century skills with
CEFR: Developing
communicative abilities
through the four language
skills and Communicative
Language Teaching”
03/03/60 สัมมนาอบรมโครงการ “Reinvent
Learning : Building the
Classroom of the future”

โรงเรียนสารวิทยา

Language Institute of
Chiang Mai University
โรงเรียนสารวิทยา
ชาเลนเจอร ฮอลล
เมืองทองธานี

โรงเรียนหอวัง
ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศ
ญี่ปุน
Aksorn Education Public
Company
Macmillan Education

โรงแรมเซนต รีจีส จังหวัด
กรุงเทพฯ
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หัวขอ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
15อบรมพัฒนาศักยภาพองคกรและ
17/03/60 การเขียนวิจัยในชั้นเรียน
20/03/60 อบรมประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
สรุปการพัฒนา 13 ครั้ง 630 ชั่วโมง
2.
นางสาวจุฑาทิพย
2/05/59 การสรางขอสอบวัดความสามารถใน
เจนธนานันท
การคิดขั้นสูงที่สอดคลองกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัด
13/05/59 นายกรัฐมนตรี พบเพื่อนครู
ลําดับ

ชื่อผูเขาอบรม

ว/ด/ป

สถานที่/หนวยงาน
โรงแรมเลกาซีริเวอรแควรี
สอรท จังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนสารวิทยา

โรงเรียนสารวิทยา

ชาเลนเจอร ฮอลล
เมืองทองธานี
โรงแรมเลกาซี ริเวอรแคว
รีสอรท จังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนสารวิทยา

15อบรมพัฒนาศักยภาพองคกร
17/03/60
20/03/60 อบรมประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
สรุปการพัฒนา 4 ครั้ง 48 ชั่วโมง
3.
นายทวิตย
2/05/59 การสรางขอสอบวัดความสามารถใน โรงเรียนสารวิทยา
วรรณชัยมงคล
การคิดขั้นสูงที่สอดคลองกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัด
13/05/59 นายกรัฐมนตรี พบเพื่อนครู
ชาเลนเจอร ฮอลล
เมืองทองธานี
15อบรมพัฒนาศักยภาพองคกร
โรงแรมเลกาซี ริเวอรแคว
17/03/60
รีสอรท จังหวัดกาญจนบุรี
20/03/60 อบรมประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนสารวิทยา
สถานศึกษา
สรุปการพัฒนา 4 ครั้ง 48 ชั่วโมง
4.
นางศรานตา
2/05/59 การสรางขอสอบวัดความสามารถใน โรงเรียนสารวิทยา
กฤษฎาสิมะ
การคิดขั้นสูงที่สอดคลองกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัด
13/05/59 นายกรัฐมนตรี พบเพื่อนครู
ชาเลนเจอร ฮอลล
เมืองทองธานี
15อบรมพัฒนาศักยภาพองคกร
โรงแรมเลกาซี ริเวอรแคว
17/03/60
รีสอรท จังหวัดกาญจนบุรี
20/03/60 อบรมประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนสารวิทยา
สถานศึกษา
สรุปการพัฒนา 4 ครั้ง 48 ชั่วโมง
5.
นางสาวเสาวลักษณ
2/05/59 การสรางขอสอบวัดความสามารถใน โรงเรียนสารวิทยา
สภานนท
การคิดขั้นสูงที่สอดคลองกับ
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สรุปการพัฒนา 5 ครั้ง 72
6.
นางสาวราตรี
เหลาหะเกียรติ

หัวขอ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
มาตรฐานและตัวชี้วัด
13/05/59 นายกรัฐมนตรี พบเพื่อนครู
ว/ด/ป

13ศึกษาดูงาน จังหวัดเลย
16/01/60
15อบรมพัฒนาศักยภาพองคกร
17/03/60
20/03/60 อบรมประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
ชั่วโมง
2/05/59 การสรางขอสอบวัดความสามารถใน
การคิดขั้นสูงที่สอดคลองกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัด
13/05/59 นายกรัฐมนตรี พบเพื่อนครู

สถานที่/หนวยงาน
ชาเลนเจอร ฮอลล
เมืองทองธานี
จังหวัดเลย
โรงแรมเลกาซี ริเวอรแคว
รีสอรท จังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนสารวิทยา

โรงเรียนสารวิทยา

ชาเลนเจอร ฮอลล
เมืองทองธานี
โรงแรมเลกาซี ริเวอรแคว
รีสอรท จังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนสารวิทยา

15อบรมพัฒนาศักยภาพองคกร
17/03/60
20/03/60 อบรมประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
สรุปการพัฒนา 4 ครั้ง 48 ชั่วโมง
7.
นางสุดารัตน
2/05/59 การสรางขอสอบวัดความสามารถใน โรงเรียนสารวิทยา
สแปรตต
การคิดขั้นสูงที่สอดคลองกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัด
13/05/59 นายกรัฐมนตรี พบเพื่อนครู
ชาเลนเจอร ฮอลล
เมืองทองธานี
สรุปการพัฒนา 2 ครั้ง 16 ชั่วโมง
8.
นางสาวภัทราวรรณ ปริมิตร
24/9/59 อบรมเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรการ โรงเรียนเชียงใหมคริสเตียน
เรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ
14นําคณะนักเรียนไปโครงการเยาวชน ชมรม TJYEC
23/10/59 แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุน
14ศึกษาดูงานที่ จ.เลย
โรงเรียนสารวิทยา
16/01/60
15-17 อบรมพัฒนาศักยภาพองคกร
โรงแรมเลกาซีริเวอรแคว
/03/60
รีสอรท จังหวัดกาญจนบุรี
สรุปการพัฒนา 4 ครั้ง 136 ชั่วโมง
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หัวขอ
สถานที่/หนวยงาน
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
9.
นายกิตติพัทธ สุขลิ้ม
2/05/59 การสรางขอสอบวัดความสามารถใน โรงเรียนสารวิทยา
การคิดขั้นสูงที่สอดคลองกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัด
13/05/59 นายกรัฐมนตรี พบเพื่อนครู
ชาเลนเจอร ฮอลล
เมืองทองธานี
13ศึกษาดูงาน จังหวัดเลย
จังหวัดเลย
16/01/60
15-17 อบรมพัฒนาศักยภาพองคกร
โรงแรมเลกาซี ริเวอรแควรี
/03/60
สอรท จังหวัดกาญจนบุรี
20/03/60 อบรมประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนสารวิทยา
สถานศึกษา
สรุปการพัฒนา 5 ครั้ง 72 ชั่วโมง
10. นางสาวกฤติยา ปะทังคะติ 2/05/59 การสรางขอสอบวัดความสามารถใน โรงเรียนสารวิทยา
การคิดขั้นสูงที่สอดคลองกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัด
13/05/59 นายกรัฐมนตรี พบเพื่อนครู
ชาเลนเจอร ฮอลล
เมืองทองธานี
สรุปการพัฒนา 2 ครั้ง 16 ชั่วโมง
11. นางสาวธัญธร เวชวิทยาขลัง 2/05/59 การสรางขอสอบวัดความสามารถใน โรงเรียนสารวิทยา
การคิดขั้นสูงที่สอดคลองกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัด
13/05/59 นายกรัฐมนตรี พบเพื่อนครู
ชาเลนเจอร ฮอลล
เมืองทองธานี
15อบรมพัฒนาศักยภาพองคกร
โรงแรมเลกาซี ริเวอรแควรี
17/03/60
สอรท จังหวัดกาญจนบุรี
20/03/60 อบรมประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนสารวิทยา
สถานศึกษา
สรุปการพัฒนา 4 ครั้ง 48 ชั่วโมง
12. นางสาวประนอม สิงหโต
2/05/59 การสรางขอสอบวัดความสามารถใน โรงเรียนสารวิทยา
การคิดขั้นสูงที่สอดคลองกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัด
13/05/59 นายกรัฐมนตรี พบเพื่อนครู
ชาเลนเจอร ฮอลล
เมืองทองธานี
15-17 อบรมพัฒนาศักยภาพองคกร
โรงแรมเลกาซี ริเวอรแควรี
/03/60
สอรท จังหวัดกาญจนบุรี
20/03/60 อบรมประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนสารวิทยา
สถานศึกษา
ลําดับ
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ว/ด/ป
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ว/ด/ป

สรุปการพัฒนา 4 ครั้ง 48 ชั่วโมง
13. นางสาววีรสุดา จันทโชติ
2/05/59

หัวขอ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

สถานที่/หนวยงาน

การสรางขอสอบวัดความสามารถใน โรงเรียนสารวิทยา
การคิดขั้นสูงที่สอดคลองกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัด
13/05/59 นายกรัฐมนตรี พบเพื่อนครู
ชาเลนเจอร ฮอลล
เมืองทองธานี
15-17 อบรมพัฒนาศักยภาพองคกร
โรงแรมเลกาซี ริเวอรแคว
/03/60
รีสอรท จังหวัดกาญจนบุรี
20/03/60 อบรมประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนสารวิทยา
สถานศึกษา
สรุปการพัฒนา 4 ครั้ง 48 ชั่วโมง
14. นางสาวอรพรรณ ปญญาไว 2/05/59 การสรางขอสอบวัดความสามารถใน โรงเรียนสารวิทยา
การคิดขั้นสูงที่สอดคลองกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัด
13/05/59 นายกรัฐมนตรี พบเพื่อนครู
ชาเลนเจอร ฮอลล
เมืองทองธานี
2-4/9/59 สัมมนากลุมงานบริหารวิชาการ
จังหวัดจันทบุรี
03/03/60 อบรมพัฒนาศักยภาพองคกร
โรงแรมเลกาซี ริเวอรแคว
รีสอรท จังหวัดกาญจนบุรี
20-21 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
โรงแรม Best Western Plus
/03/60 ทบทวนการรับสมัครและสอบ
Wanda Grand จังหวัด
คัดเลือกโครงการเยาวชน AFS
นนทบุรี
สรุปการพัฒนา 5 ครั้ง 64 ชั่วโมง
15. นางสาวขนิษฐา ผลาธัญญะ 14/11/59 Teaching Learning ELT
Macmillan Education
Foundation
“A Morning with Marco Brazil’
18/11/59 Excellence in English Program Aksorn Education Public
Management“Not Just a
Company
Teacher but a Coach”
28/11/59 “Aligning 21 century skills with Macmillan Education
CEFR: Developing
communicative abilities
through the four language
skills and Communicative
Language Teaching”
15-17 พัฒนาศักยภาพองคกรและการเขียน โรงเรียนสารวิทยา
/03/60 วิจัยในชั้นเรียน
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ว/ด/ป

สรุปการพัฒนา 4 ครั้ง 39 ชั่วโมง
16. นายชานนท สมคิด
2/05/59

15-17
/03/60
สรุปการพัฒนา 2 ครั้ง 16 ชั่วโมง
17. นางสาวธนิสรา ภูไพบูลย
2/05/59

หัวขอ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

สถานที่/หนวยงาน

การสรางขอสอบวัดความสามารถใน โรงเรียนสารวิทยา
การคิดขั้นสูงที่สอดคลองกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัด
พัฒนาศักยภาพองคกรและการเขียน โรงเรียนสารวิทยา
วิจัยในชั้นเรียน

การสรางขอสอบวัดความสามารถใน โรงเรียนสารวิทยา
การคิดขั้นสูงที่สอดคลองกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัด
13/05/59 นายกรัฐมนตรี พบเพื่อนครู
ชาเลนเจอร ฮอลล
เมืองทองธานี
15อบรมพัฒนาศักยภาพองคกร
โรงแรมเลกาซี ริเวอรแคว
17/03/60
รีสอรท จังหวัดกาญจนบุรี
20/03/60 อบรมประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนสารวิทยา
สถานศึกษา
สรุปการพัฒนา 4 ครั้ง 24 ชั่วโมง
18. นางสาวณัฐธยาน
2/05/59 การสรางขอสอบวัดความสามารถใน โรงเรียนสารวิทยา
กุลสิริวงศธร
การคิดขั้นสูงที่สอดคลองกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัด
13/05/59 นายกรัฐมนตรี พบเพื่อนครู
ชาเลนเจอร ฮอลล
เมืองทองธานี
13-16 ศึกษาดูงาน จังหวัดเลย
จังหวัดเลย
/01/60
15-17 อบรมพัฒนาศักยภาพองคกร
โรงแรมเลกาซีริเวอรแคว
/03/60
รีสอรท จังหวัดกาญจนบุรี
20/03/60 อบรมประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนสารวิทยา
สถานศึกษา
สรุปการพัฒนา 5 ครั้ง 56 ชั่วโมง
19. นางสาวนิรชา สุวรรณมณี
2/05/59 การสรางขอสอบวัดความสามารถใน โรงเรียนสารวิทยา
การคิดขั้นสูงที่สอดคลองกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัด
13/05/59 นายกรัฐมนตรี พบเพื่อนครู
ชาเลนเจอร ฮอลล
เมืองทองธานี
3-4/10/59 สัมมนากลุมงบประมาณ
จังหวัดจันทบุรี
13-16 ศึกษาดูงาน จังหวัดเลย
จังหวัดเลย
/01/60
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หัวขอ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
03/03/60 สัมมนาอบรมโครงการ “Reinvent
Learning : Building the
Classroom of the future”
ว/ด/ป

15-17 อบรมพัฒนาศักยภาพองคกร
/03/60
20/03/60 อบรมประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
สรุปการพัฒนา 7 ครั้ง 96 ชั่วโมง
20. นางสาวอนัญญา
2/05/59 การสรางขอสอบวัดความสามารถใน
วันทยานันท
การคิดขั้นสูงที่สอดคลองกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัด
13/05/59 นายกรัฐมนตรี พบเพื่อนครู
3-4/10/59 สัมมนากลุมงบประมาณ
13-16 ศึกษาดูงาน จังหวัดเลย
/01/60
03/03/60 สัมมนาอบรมโครงการ “Reinvent
Learning : Building the
Classroom of the future”
15-17 อบรมพัฒนาศักยภาพองคกร
/03/60
20-21 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
/03/60 ทบทวนการรับสมัครและสอบ
คัดเลือกโครงการเยาวชน AFS
สรุปการพัฒนา 7 ครั้ง 104 ชั่วโมง
21. นางสาวเจนจิรา
2/05/59 การสรางขอสอบวัดความสามารถใน
แองบัวใหญ
การคิดขั้นสูงที่สอดคลองกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัด
13/05/59 นายกรัฐมนตรี พบเพื่อนครู
13-16
/01/60
10/5/59
24-25
/9/59

ศึกษาดูงาน จังหวัดเลย
ระบบการดูแลนักเรียนใน
สถานศึกษา
การอบรมการสรางสื่อเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยี

สถานที่/หนวยงาน
โรงแรมเซนต รีจีส จังหวัด
กรุงเทพฯ

โรงแรมเลกาซี ริเวอรแคว
รีสอรท จังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนสารวิทยา

โรงเรียนสารวิทยา

ชาเลนเจอร ฮอลล
เมืองทองธานี
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดเลย
โรงแรมเซนต รีจีส จังหวัด
กรุงเทพฯ
โรงแรมเลกาซีริเวอรแคว
รีสอรท จังหวัดกาญจนบุรี
โรงแรม Best Western Plus
Wanda Grand
จังหวัดนนทบุรี
โรงเรียนสารวิทยา

ชาเลนเจอร ฮอลล
เมืองทองธานี
จังหวัดเลย
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
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ว/ด/ป
1/7/59

สรุปการพัฒนา 12 ครั้ง 158
22. นางสาวประวิดา จันที

หัวขอ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
สารสนเทศ (DLIT)
การอบรมการทดสอบวัดระดับ
ความรูภาษาจีน

17/8/59

การเตรียมความพรอมในการสอบ
HSK และ PAT จีน

12-13
/10/59

第二语言习得与汉语

教学
20/10/59 สุดยอดเทคนิคการสอนและการจัด
กิจกรรมในหองเรียนภาษาจีน
23/3/59 การอบรมจัดทําแผนการเรียนรู
ศตวรรษที่ 21
20/03/60 อบรมประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
15-17 อบรมพัฒนาศักยภาพองคกร
/03/60
ชั่วโมง
2/05/59 การสรางขอสอบวัดความสามารถใน
การคิดขั้นสูงที่สอดคลองกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัด
23/3/59 การอบรมจัดทําแผนการเรียนรู
ศตวรรษที่ 21
3-5/05/59 อบรมพัฒนาครูผูชวยเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพ รุนที่ 3 ปงบประมาณ
2559
13/05/59 นายกรัฐมนตรี พบเพื่อนครู
25/9/59

อบรมเชิงปฏิบัติการการสรางและ
การใชสื่อนวัตกรรมผาน Google
Apps for Education
อบรมพัฒนาศักยภาพองคกร

15-17
/03/60
20/03/60 อบรมประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
สรุปการพัฒนา 7 ครั้ง 88 ชั่วโมง

สถานที่/หนวยงาน
ศูนยเครือขายภาษาจีน
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระ
อุปถัมภฯ
สถาบันขงจื้อ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
SE-ED Book
สํานักงานเขตพื้นที่
มัธยมศึกษาเขต 2
โรงเรียนหอวัง
โรงเรียนสารวิทยา
โรงแรมเลกาซี ริเวอรแคว
รีสอรท จังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนสารวิทยา

โรงเรียนหอวัง
โรงแรมรอยัล ฮิลล กอลฟ
รีสอรท สปา จ.นครนายก
ชาเลนเจอร ฮอลล
เมืองทองธานี
หองคอมพิวเตอร โรงเรียน
สารวิทยา
โรงแรมเลกาซี ริเวอรแคว
รีสอรท จังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนสารวิทยา

200
ลําดับ
23.

ชื่อผูเขาอบรม
นายสัชฌุกร

แกวชวย

ว/ด/ป
31/082/9/59
30/96/10/59

หัวขอ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
โครงการพัฒนาครูผชู วยเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพ รุนที่ 4 ปงบประมาณ
2559
สัมมนาอบรมภาษาและการสอน
ภาษาเกาหลี สําหรับครูสอนภาษา
เกาหลี

13-16 ศึกษาดูงาน จังหวัดเลย
/01/60
15-17 อบรมพัฒนาศักยภาพองคกร
/03/60
20/03/60 อบรมประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
สรุปการพัฒนา 5 ครั้ง 136 ชั่วโมง
24. นางสาวสุณิสา สอาดศรี
2/05/59 การสรางขอสอบวัดความสามารถใน
การคิดขั้นสูงที่สอดคลองกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัด
10/5/59 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา: ระบบการดูแล
นักเรียน
31/08- โครงการพัฒนาครูผชู วยเพื่อเพิ่ม
2/9/59 ศักยภาพ รุนที่ 4 ปงบประมาณ
2559
30/9สัมมนาอบรมภาษาและการสอน
6/10/59 ภาษาเกาหลี สําหรับครูสอนภาษา
เกาหลี
13-16 ศึกษาดูงาน จังหวัดเลย
/01/60
15อบรมพัฒนาศักยภาพองคกร
17/03/60
20/03/60 อบรมประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
สรุปการพัฒนา 7 ครั้ง 152 ชั่วโมง
25. นางสาวอรอนงค องคนาม
13-16 ศึกษาดูงาน จังหวัดเลย
/01/60
15-17 อบรมพัฒนาครูผูชวยเพื่อเพิ่ม

สถานที่/หนวยงาน
สํานักงานเขตพื้นที่
มัธยมศึกษา เขต 2
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย
การศึกษาเกาหลี ประจํา
ประเทศไทย
จังหวัดเลย
โรงแรมเลกาซี ริเวอรแคว
รีสอรท จังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนสารวิทยา

โรงเรียนสารวิทยา

โรงเรียนสารวิทยา

สํานักงานเขตพื้นที่
มัธยมศึกษา เขต 2
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย
การศึกษาเกาหลี ประจํา
ประเทศไทย
จังหวัดเลย
โรงแรมเลกาซี ริเวอรแคว
รีสอรท จังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนสารวิทยา

จังหวัดเลย
โรงแรมรอยัล ฮิลล กอลฟ
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ชื่อผูเขาอบรม

ว/ด/ป
/03/60
15-17
/03/60

สรุปการพัฒนา 3 ครั้ง 56 ชั่วโมง
26. นางสาวชนิกานต ศรีนรา
13-16
/01/60
15-17
/03/60
15-17
/03/60
สรุปการพัฒนา 3 ครั้ง 56 ชั่วโมง
27. นางสาวพรประภา ชัยนา
13-16
/01/60
15-17
/03/60
15-17
/03/60
สรุปการพัฒนา 3 ครั้ง 56 ชั่วโมง
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
1.
นางจีระนันท อักษรชื่น
27/06/59

หัวขอ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
ศักยภาพ ปงบประมาณ 2560
อบรมพัฒนาศักยภาพองคกร

สถานที่/หนวยงาน
รีสอรท สปา จ.นครนายก
โรงแรมเลกาซี ริเวอรแคว
รีสอรท จังหวัดกาญจนบุรี

ศึกษาดูงาน จังหวัดเลย

จังหวัดเลย

อบรมพัฒนาครูผูชวยเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพ ปงบประมาณ 2560
อบรมพัฒนาศักยภาพองคกร

โรงแรมรอยัล ฮิลล กอลฟ
รีสอรท สปา จ.นครนายก
โรงแรมเลกาซีริเวอรแคว
รีสอรท จังหวัดกาญจนบุรี

ศึกษาดูงาน จังหวัดเลย

จังหวัดเลย

อบรมพัฒนาครูผูชวยเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพ ปงบประมาณ 2560
อบรมพัฒนาศักยภาพองคกร

โรงแรมรอยัล ฮิลล กอลฟ
รีสอรท สปา จ.นครนายก
โรงแรมเลกาซีริเวอรแคว
รีสอรท จังหวัดกาญจนบุรี

ทุนมนุษยและบริการเปลี่ยนแปลง

มหาวิทยาลัยนอรท กรุงเทพ

สรุปการพัฒนา 1 ครั้ง 8 ชั่วโมง
2.
นางภควรรณ รัตนศุภสิน
2 พ.ค. 59 การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
11 พ.ค. 59 ประชุมสัมมนา “การเพิ่มเวลารู
ลดเวลาเรียน”
13 พ.ค. 59 งานสัมมนา “คุณครูยุคใหม” สืบสาร
อยางไร ไมตกเทรนด
30 มิ.ย.59 สานสัมพันธฉัน-พี่นอง
19 ส.ค. 59 เสวนา “โคชเด็กอยางไร
สูอนาคตใหมที่ไมมีใครรู”
26-27 ก.ย. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
59
กิจกรรมตองรูใน “ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู”
สรุปการพัฒนา 6 ครั้ง 56 ชั่วโมง
3.
นายสิทธิชัย จันทะนะ
27/06/59 ทุนมนุษยและบริการเปลี่ยนแปลง
สรุปการพัฒนา 1 ครั้ง 8 ชั่วโมง

รร. สารวิทยา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตม
ฟอรด วิทยาเขตพระรามฯ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
โรงแรมหัวชางเฮอริเทล
โรงเรียนหอวัง

มหาวิทยาลัยนอรท กรุงเทพ
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ผลงานดีเดนของครู
ที่
1

2

3

ชื่อ -ชื่อสกุล
นางประทุม ปานชื่น

นางสาววีนัฐดา แกวโท

นางสาวบุญรักษา
อินทรเสน

5

6

นายสมศักดิ์ พัฒนาวิวัฒนพร

7

นายวิชชวิทย จัวนาน

8

นายจตุพร ใจหาญ

11 นางสาวจิราภรณ ปกรณ

รางวัลที่ไดรับ
ครูผู ฝกสอนนั กเรี ยนการแขง ขั นการทํ า
น้ํ า พริ ก ผั ก สด เครื่ อ งเคี ย งระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนตน ระดับเหรียญทอง
ครูผู ฝกสอนนั กเรี ยนการแขง ขั นการทํ า
น้ํ า พริ ก ผั ก สด เครื่ อ งเคี ย งระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับเหรียญทอง
ครูผู ฝกสอนนั กเรี ยนการแขง ขั นการทํ า
น้ํ า พริ ก ผั ก สด เครื่ อ งเคี ย งระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนตน ระดับเหรียญทอง
ครูผู ฝกสอนนั กเรี ยนการแขง ขั นการทํ า
น้ํ า พริ ก ผั ก สด เครื่ อ งเคี ย งระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับเหรียญทอง
ครูผูฝ กสอนนัก เรีย นการแขง ขันการจั ด
สวนถาดแบบชื้ น ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนตน ระดับเหรียญทอง
ครูผูฝ กสอนนัก เรีย นการแขง ขันการจั ด
สวนแกวระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับเหรียญทอง
ครูผูฝกสอนนักเรียนการแขงขันการสราง
การ ตู น อนิ เ มชั่ น ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนตน ระดับเหรียญเงิน
ครูผูฝกสอนนักเรียนการแขงขันการสราง
การ ตู น อนิ เ มชั่ น ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนตน ระดับเหรียญเงิน
ครูผูฝกสอนนักเรียนการแขงขันหุนยนต
บังคับมือระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับเหรียญเงิน
ครูผูฝกสอนนักเรียนการแขงขันหุนยนต
อัตโนมัติระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับเหรียญทองแดง
ครูผูฝกสอนนักเรียนการแขงขันการตัดตอ
ภาพยนตรระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ระดับเหรียญทองแดง
ครูผูฝกสอนนักเรียนการแขงขันการตัดตอ
ภาพยนตรระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ระดับเหรียญทองแดง

หนวยงานที่จัด
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ ที่ 66
สพม.2
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ ที่ 66
สพม.2
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ ที่ 66
สพม.2
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ ที่ 66
สพม.2
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ ที่ 66
สพม.2
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ ที่ 66
สพม.2
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ ที่ 66
สพม.2
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ ที่ 66
สพม.2
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ ที่ 66
สพม.2
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ ที่ 66
สพม.2
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ ที่ 66
สพม.2
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ ที่ 66
สพม.2
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12 นางสาวภัทราวรรณ ปริมิตร

นางสาวสุณิสา สอาดศรี

นายสัชฌุกร แกวชวย

รางวัลที่ไดรับ
ครูผฝู กสอนนักเรียนเขารวมการแขงขัน
สุนทรพจนภาษาญี่ปุนระดับประเทศ
รางวัล ประกาศนียบัตร
ครูผสู อนนักเรียนไดรับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ การแขงขันพูด
สุนทรพจนภาษาเกาหลี งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
ปการศึกษา 2559 (ระดับเขต)
ครูผสู อนนักเรียนไดรับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ การแขงขันนําเสนอ
โครงงานภาษาเกาหลี งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 66 ปการศึกษา 2559
(ระดับเขต)
ครูผสู อนนักเรียนไดรับรางวัลระดับ
เหรียญทอง การแขงขันพูดสุนทรพจน
ภาษาเกาหลี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 66 ปการศึกษา 2559 (ระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก)
ครูผสู อนนักเรียนไดรับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ การแขงขันนําเสนอ
โครงงานภาษาเกาหลี งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 66 ปการศึกษา 2559
(ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก)
ครูผสู อนนักเรียนไดรับรางวัลระดับ
เหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
การแขงขันนําเสนอโครงงานภาษาเกาหลี
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
ปการศึกษา 2559 (ระดับชาติ)
ครูผสู อนนักเรียนไดรับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ การแขงขันพูดเพื่อ
อาชีพภาษาเกาหลี งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 66 ปการศึกษา 2559
(ระดับเขต)
ครูผสู อนนักเรียนไดรับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ การแขงขันละครสั้น
ภาษาเกาหลี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 66 ปการศึกษา 2559 (ระดับเขต)
ครูผสู อนนักเรียนไดรับรางวัลระดับ

หนวยงานที่จัด
กระทรวงศึกษาธิการ

สํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 2

สํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 2

สํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 17
จังหวัดจันทบุรี

สํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 17
จังหวัดจันทบุรี

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

สํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 2

สํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 2

สํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 17
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ชื่อ -ชื่อสกุล

ครูอัญชลี วิเชียรปญญา
ครูธีระวัฒน สีหาบุญลี

ครูกนกลักษณ แปงปางใส
ครูอุไรวัลย สมร
ครูอาณาจักร แทงทอง
ครูจารุ โสภาคยัง
นางจีรนันท ธํารงวิศว

รางวัลที่ไดรับ
เหรียญทอง การแขงขันพูดการแขงขันพูด
เพื่ออาชีพ ภาษาเกาหลี
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 66 ปการศึกษา 2559 (ระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก)
ครูผสู อนนักเรียนไดรับรางวัลระดับ
เหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
การแขงขันละครสั้นภาษาเกาหลี
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ป
การศึกษา 2559 (ระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออก)
ครูผสู อนนักเรียนไดรับรางวัลระดับ
เหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
การแขงขันละครสั้นภาษาเกาหลี
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
ปการศึกษา 2559 (ระดับชาติ)
เกียรติบัตรเขารวม
เกียรติบัตรเขารวม
กิจกรรมตอบปญหาวันอาสาฬหบูชา
เกียรติบัตรเขารวม
ตอบปญหาวิชาการทางสังคมศาสตร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมตอบปญหาวันอาสาฬหบูชา
เกียรติบัตรเขารวม
กิจกรรมการตอบปญหาธรรมะ
กิจกรรมการตอบปญหาอาเซียน รางวัล
ชนะเลิศอันดับ 1
ครูผสู อนนักเรียนไดรับรางวัลระดับ

หนวยงานที่จัด
จังหวัดจันทบุรี

สํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 17
จังหวัดจันทบุรี

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สพฐ.

เหรียญเงิน กิจกรรมการแขงขัน
คิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.4 - ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก
ครั้งที่ 66 ณ จังหวัดจันทบุรี
นางสาวอรนันท

ครูผสู อนนักเรียนเขารวมกิจกรรมการ

จันทรประภาพ

แขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร
ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรม

สพม.2
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ที่

ชื่อ -ชื่อสกุล

รางวัลที่ไดรับ
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา

หนวยงานที่จัด

ครั้งที่ 66
นายโสภณ จุยจิตร

ครูผสู อนนักเรียนเขารวมกิจกรรมการ
แขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร
ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครั้งที่ 66

สพม.2

ตอนที่ 5 สารสนเทศ
เพื่อการรายงาน
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ตอนที่ 5
สรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1. สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม
ผลการดําเนินงานในภาพรวม
ในปการศึกษา 2559 โรงเรียนสารวิทยาดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามวิสัยทัศน ปรัชญา พันธกิจ เปาประสงคของโรงเรียน โดยสอดคลองกับกลยุทธ
จุดเนนของโรงเรียน ยึดหลักการบริหารงานตามโครงสรางโรงเรียน ดําเนินการบริหารจัดการอยูในรูปของ
คณะกรรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แบบการมีสวนรวม มีการดําเนินงานอยางเปนระบบ โดยผาน
กระบวนการวางแผน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ อยางมีประสิทธิภาพ
สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยภาพรวมไดระดับคุณภาพ
ดี โดยมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ไดระดับคุณภาพ ดี มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผูบริหารสถานศึกษา ไดระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ ไดระดับคุณภาพ ดี มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ ได
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษา โดยแบงเปน 3 กลุมตัวบงชี้ ไดแก กลุมตัว
บงชี้พื้นฐาน ประกอบตัวบงชี้ที่ 1 ถึงตัวบงชี้ที่ 8 กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ ประกอบดวยตัวบงชี้ที่ 9 ถึงตัวบงชี้ที่
10 และกลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม ประกอบดวยตัวบงชี้ที่ 11 ถึงตัวบงชี้ที่ 12
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามโดยภาพรวมคะแนนที่ได 86.85 ระดับคุณภาพดี
จําแนกตามกลุมตัวบงชี้ กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน ตัวบงชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนระดับคุณภาพ
พอใช ตัวบงชี้ที่ 6 ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ระดับคุณภาพดี ตัวบงชี้ที่
1-4 และตัวบงชี้ที่ 7-8 ระดับคุณภาพดีมาก กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ ตัวบงชี้ที่ 9-10 ระดับคุณภาพดีมาก กลุมตัว
บงชี้มาตรการสงเสริมตัวบงชี้ที่ 11 และตัวบงชี้ที่ 12 ระดับคุณภาพดีมาก
2. จุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา
ดานคุณภาพผูเรียน
จุดเดน
1. ผูเรียนเปนผูใฝรูใฝเรียน มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร การคิดคํานวณ คิด
วิเคราะห สามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนรู และมีความพรอมในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้น มีคุณธรรม
จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค ตามหลักสูตร มีความสามารถในการแสวงหาความรูดวยตนเอง และ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สูงกวา
ระดับชาติ ทุกกลุมสาระการเรียนรูอยางตอเนื่องมาโดยตลอด ผูเรียนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง มีสมรรถภาพ
ทางกายและน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑ มีจิตใจที่ดีและมีสุนทรียภาพ
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2. สถานศึกษามีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางชัดเจน โดยเนนความรวมมือจากหนวยงาน
ภายนอก ผูปกครอง และผูที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
3. ครูผูสอนมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตรงตามวิชาเอก สามารถจัดการเรียนรู
ที่หลากหลายบูรณาการกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สอดคลองตรงตามความตองการของผูเรียน
4. สถานศึกษามีความพรอมทั้งแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา หองปฏิบัติการตางๆ หองสืบคน
(Resonce Center) และสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู
จุดควรพัฒนา
1. ปรับปรุงพัฒนากิจกรรมอยางหลากหลายและสม่ําเสมอ โดยใหผูเรียนมีสวนรวมในการดําเนินงาน
มากขึ้น
2. ฝกฝนและพัฒนาผูเรียนดานการคิดวิเคราะห การแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางสมเหตุสมผลและตอง
พัฒนาทักษะการแกปญหาตามสถานการณไดอยางเหมาะสม ตลอดจนสงเสริมการมีทักษะในการทํางาน มี
ความสามารถในการทํางานเปนทีมรวมกับผูอื่น
3. พัฒนาอัตลักษณของโรงเรียน สรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม รักความเปนไทย นอมนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะการใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารไดดียิ่งขึ้น
4. สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหทุกกลุมสาระการเรียนรูบูรณาการหลายกลุมสาระการเรียนรูจัด
กระบวนการเรียนการสอนโดยใชนวัตกรรม ICT (e – learning, E-book, CAI) ที่มีศูนยการเรียนรู เพื่อให
เกิดผลการเรียนรูแบบองครวมแกผูเรียน
5. สงเสริมวิทยฐานะครู พัฒนาการเรียนการสอน ดําเนินการวิจัยพัฒนาและนําผลมาใชปรับปรุง
พัฒนางานอยางตอเนื่อง สงเสริมการใชประโยชนจากแหลงเรียนรูอยางกวางขวาง
ดานกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา
จุดเดน
ผูบริหารมีการแบงโครงสรางการบริหารอยางชัดเจน มีการกําหนดนโยบายและการวางแผนเพื่อการ
บริหารอยางมีประสิทธิภาพและมีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบ และมีการ การบริหาร
การจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมของครูและบุคลากร โดยปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ ทําใหผลการ
ดําเนินงานตามโครงการและกิจกรรม เกิดประสิทธิผลบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ
ประจําป สงผลใหคุณภาพผูเรียนดีขึ้น จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O–NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) ซึ่งผลการประเมินในทุกกลุมสาระการ
เรียนรูสูงกวาคะแนนเฉลี่ยจําแนกตามระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ ทุกปการศึกษาอยางตอเนื่อง
จุดควรพัฒนา
1. การปฏิบัติงานตองประสานงานกับหลายฝายทั้งภายในและภายนอก ทําใหการประสานขาดความ
คลองตัวและลาชา
2. ผูปกครองบางสวนไมใหความรวมมือและไมเห็นความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. ระบบเบิกจายมีหลายขั้นตอน ทําใหเกิดความลาชา
4. งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรไมเพียงพอตอการดําเนินงาน
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ดานกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
จุดเดน
1. โรงเรียนสารวิทยาเปดโอกาสใหผูเรียนแสดงทักษะดานตางๆ ตามความสนใจและความถนัด
รายบุคคล
2. ครูตั้งใจ มุงมั่นในการพัฒนาการสอน มีความรูความสามารถตรงตามวิชาเอก
3. ครูทุกกลุมสาระการเรียนรูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21
4. ครูเล็งเห็นความสําคัญการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีที่ใชในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให
สอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ดานกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
จุดควรพัฒนา
1. ควรนําภูมิปญญาทองถิ่นเขามาบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2. บรรจุเพิ่มเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นหรืออาชีพในทองถิ่นในเพิ่มเวลารูของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนและในวิชาเลือกเสรีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ดานการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
จุดเดน
1. สถานศึกษายึดหลักการบริหารโดยเนนการมีสวนรวม
2. บุคลากรสวนใหญในองคกรมีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมรับผิดชอบพัฒนางานตามบทบาท
3. สถานศึกษาสงเสริมใหความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ และเตรียมความพรอมการประเมิน
ภายในและภายนอกอยางตอเนื่อง
จุดควรพัฒนา
1. สถานศึกษาควรนําระบบสารสนเทศไปใชในการวางแผนกระบวนการออกแบบการเรียนรู จัดทําสื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรทุกคนอยางตอเนื่องและยุงยืน
2. การจัดทําระบบสารสนเทศแหลงเรียนรู/ภูมิปญ
 ญาทองถิ่น ใหครอบคลุมทุกกลุมสาระการเรียนรู
เพื่อประโยชนตอการนําไปใชพัฒนาการบริหารการศึกษา เรื่องการเรียนการสอน
3. สถานศึกษาควรนําสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแตละปการศึกษา เพื่อนํามาวิเคราะห
วางแผน นิเทศ ติดตาม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเนื่องพรอมพัฒนาระบบสารสนเทศที่เขาถึงการ
ใหบริการ โดยเชื่อมโยงเครือขายหนวยงานอื่นๆ
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
1. การสงเสริมใหครูเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ การจัดการวิจัยใน
ชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดเต็มศักยภาพ
2. การพัฒนาสถานศึกษาใหเปนสังคมแหงการเรียนรูของชุมชน และรับผิดชอบตอสังคมในการ
ดําเนินการสนับสนุนและการสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน
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3. สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหทุกกลุมสาระการเรียนรูบูรณาการหลายกลุมสาระการเรียนรูจัด
กระบวนการเรียนการสอนโดยใชนวัตกรรม ICT (e – learning, E-book, CAI) ที่มีศูนยการเรียนรู เพื่อให
เกิดผลการเรียนรูแบบองครวมแกผูเรียน
4. การจัดกิจกรรมที่เนนฝกฝนและพัฒนาผูเรียนดานการคิดวิเคราะหและไตรตรอง คิดสังเคราะห
ตลอดจนสงเสริมการมีทักษะในการทํางาน มีความสามารถในการทํางานเปนทีมรวมกับผูอื่น และสงเสริมใหมี
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานในทุกกลุมสาระการเรียนรู
5. จัดทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวกใหเพียงพอและพรอมตอการสงเสริมการจัดการเรียน
การสอน
ความตองการและการชวยเหลือ
1. งบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการการศึกษา
2. หนวยงานตนสังกัดจัดกิจกรรมพัฒนาดานเทคนิคการสอนของครูใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม
จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ข อ เสนอแนะเพื่ อ การพั ฒ นามาตรฐานคุ ณ ภาพสถานศึ ก ษาตามกฎกระทรวงว า ด ว ย ระบบ
หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
1. ดานผลการจัดการศึกษา
1) สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมสง เสริ มใหผู เรี ยนทําความดี ตอ พ อแม ครู ตอสัง คม ที่ เป น
รูปธรรม เชน การจัดประกวดลูกดีเดน นักเรียนดีเดน นักบําเพ็ญประโยชนดีเดน ซึ่งอาจจะประเมินจากสมุด
บันทึกความดีของนักเรียน แลวมอบรางวัลเปนกําลังใจใหกับคนดี พรอมเกียรติบัตรทําความดี
2) สถานศึกษาควรสง เสริมนิสัยรักการอาน โดยกระตุนใหผูเรียนเกิดศรัทธาและเชื่อมั่นวา
การอานเปนสิ่งดีมีประโยชน ควรจัดเวทีใหผูเรียนไดนําเสนอเรื่องที่อานใหเพื่อนๆ ไดรับรู Social Network
แลวใหเพื่อนๆตั้งกระทูเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมตอยอดความรูและสงผานองคความรูภายในกันตอๆไป
3) ผูเรียนควรไดมีโอกาสกําหนดแผนการเรียนรูรวมกันระหวางครูและผูเรียนในการทัศน
ศึกษาภายนอกสถานศึกษาแตละครั้ง และควรติดตามผลการเรียนรู โดยใหผูเรียนทุกคนสงบันทึกผลภายหลัง
การเขารวมกิจกรรม
4) ผูเรียนควรไดรับการฝกประเมินสถานการณอยางหลากหลายเชื่อมโยงการเรียนรูทั้งในและ
นอกชั้นเรียน เพื่ อสรางองคความรู โดยบู รณาการการคิดวิ เคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค คิ ดอยางมี
วิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ
5) ครูควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการประเมิน เพื่อคัดสรรผลงานที่เกิดจากการ
เรียนรูในชั้นเรียนและวิพากษผลงานอยางสรางสรรค
6) สถานศึกษาควรจัดพื้นที่หรือเวทีแสดงผลงานของผูเรียนที่ไดรับการคัดสรรจากการเรียนรู
ในชั้นเรียนอยางสม่ําเสมอ
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7) ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูที่อยูในระดับ
พอใชใหสูงขึ้น โดยครูควรปรับปรุงพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผลประเมินผล การสอนซอมเสริม กลุมสาระ
การเรียนรูควรกําหนดปฏิทินนิเทศชั้นเรียนใหครอบคลุมทุกหองเรียน สถานศึกษาควรเนนจัดกิจกรรมทางวิชาการ
ใหมากขึ้น ครู ผูปกครอง และผูเรียนควรรวมกันกําหนดเปาหมายคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสําหรับผูเรียน
แตละคนในแตละภาคเรียนใหชัดเจน
8) สถานศึกษาควรพัฒนาโครงการเพื่อใหเกิดผลตามอัตลักษณของผูเรียนจนเปนที่ยอมรับของ
ชุมชน
2. ดานการบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษาควรนําผลจากการประเมินโครงการมาวางแผนพัฒนาการบริหารจัดการทุกดาน
อยางมีประสิทธิภาพและคุมคา
3. ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1) ครูควรนําขอมูลจากระบบชวยเหลือนักเรียนรวมกับขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาใช
ในการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล เพื่อนําไปจัดการเรียนรูและออกแบบการเรียนรูไดตรงตามลักษณะการ
เรียนรูและพัฒนาการทางสมอง
2) ครูควรประเมินความกาวหนาการเรียนรูในชั้นเรียน ๓ ระยะ คือ กอนเรียน ระหวางเรียน
และหลังเรียน รวมทั้งการวางเงื่อนไขใหผูเรียนประเมินความกาวหนาของตนเองหรือสัญญาการเรียน(Learning
Contract) ตลอดจนนําผลการประเมินระหวางเรียนมาใชซอมเสริมกอนการประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน
3) สถานศึ กษาควรดํ าเนิ นการนิ เทศภายในตามระบบบริ หารคุ ณภาพ(PDCA)และนําผล
การประเมินกระบวนการจัดการเรียนรูของครูไปพัฒนาครูแตละคนอยางเปนระบบ
4. ดานการประกันคุณภาพภายใน
นวัตกรรมหรือตัวอยางการปฏิบัติที่ดี (Good Practice)ของสถานศึกษาที่เปนประโยชนตอสังคม
1. โครงการสงเสริมนิสัยรักการอานและการดําเนินงานหองสมุด ๓ ดี เปนกิจกรรมของหองสมุดเพื่อ
สงเสริมใหนักเรียน ครู และชุมชนเห็นความสําคัญและมีนิสัยรักการอาน เพื่อใหเปนแหลงเรียนรูภายในของ
โรงเรียน
2. โครงการอาหารปลอดภัย สะอาด มารยาทงาม เพื่อใหนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามี
สุขภาพและอนามัย ที่ดีในการรับประทานอาหารที่ สะอาด ในสถานที่อัน สวยงาม และนักเรียนมีระเบีย บ
มารยาทงดงามในการรับประทานอาหาร
3. สื่อบทเรียนออนไลนเรื่องแผนที่และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร ไดรับรางวัลผลงาน
การพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับเหรียญเงิน จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๑ ซึ่งทําใหผูเรียน
สามารถสืบคนหาความรูนอกเวลาเรียน ครูใชเปนแนวทางการศึกษาคนควา และเปนตัวอยางในการจัดทํา
บทเรียนออนไลน
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จากการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (8 องคประกอบ)
โดยตนสังกัดปลาสุด
สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยรวมตามองคประกอบที่ 1-8
สถานศึก ษา มี ก ารดํ า เนิ น การตามระบบประกั น คุ ณภาพภายใน ตามกฎกระทรวงว า ด วยระบบ
หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 อยางเปนระบบชัดเจนสอดคลองครอบคลุม 8
องคประกอบตามระบบประกันคุณภาพภายในสวนใหญมีความชัดเจน
จุดเดนระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
1. สถานศึกษายึดหลักการบริหารโดยเนนการมีสวนรวม
2. บุคลากรสวนใหญในองคกรมีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมรับผิดชอบพัฒนางานตามบทบาท
3. สถานศึกษาสง เสริมใหความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ และเตรียมความพรอมการประเมิน
ภายในและภายนอกอยางตอเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
1. สถานศึกษาควรนําระบบสารสนเทศไปใชในการวางแผนกระบวนการออกแบบการเรียนรู จัดทําสื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรทุกคนอยางตอเนื่องและยุงยืน
2. การจัดทําระบบสารสนเทศแหลงเรียนรู/ภูมิปญญาทองถิ่น ใหครอบคลุมทุกกลุมสาระการเรียนรู
เพื่อประโยชนตอการนําไปใชพัฒนาการบริหารการศึกษา เรื่องการเรียนการสอน
ขอเสนอแนะในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
1. ควรนําผลจากการวิจัยที่ครอบคลุม เรื่องหลักสูตรการจัดประสบการณการเรียนรู การออกแบบการ
เรียนรู การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และอื่นๆ มากําหนดเปนเหตุผล ความจําเปนในการจัดทํา
โครงการ/กิจกรรม และนํามาใชเปนฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหครอบคลุมทุกโครงการ
2. สถานศึกษาควรนําสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแตละปการศึกษา เพื่อนํามาวิเคราะห
วางแผน นิเทศ ติดตาม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเนื่องพรอมพัฒนาระบบสารสนเทศที่เขาถึงการ
ใหบริการ โดยเชื่อมโยงเครือขายหนวยงานอื่นๆ
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สรุปสภาพปญหา จุดเดน จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในรอบปที่ผานมา
ปจจัยภายนอก
โอกาส
1. โรงเรียนไดรับการยอมรับและศรัทธาจากชุมชนและผูป กครอง
2. มูลนิธิ สมาคม เครือขายตางๆ และหนวยงานและองคกรทั้งภาครัฐและ
เอกชนใหการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน
3. สถานที่ตั้งของโรงเรียนอยูในสภาพแวดลอมที่เหมาะสมและเปนแหลง
บริการใหกับชุมชน
4. มีแหลงสืบคนขอมูล แหลงเรียนรูนวัตกรรมและเทคโนโลยี
หลากหลายทั้งสถาบันการศึกษา และองคกรเอกชนที่อยูใกลโรงเรียน
5. มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย อุปกรณการสอน หองปฏิบัติการครบครัน
6. การระดมทรัพยากรของโรงเรียนเปนไปตามเปาหมาย
7. รายไดของชุมชน และผูปกครองอยูในระดับปานกลางคอนขางดี มีผล
ตอโรงเรียน
8. การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ
9. แนวทางพัฒนาผูเรียนไปสูทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
10. นโยบายเรียนฟรี 15 ป สงผลตอการดําเนินงานของโรงเรียน

ภาวะคุกคาม
1. บริเวณใกลเคียงโรงเรียนมีแหลงบริการทาง
เทคโนโลยีที่ไมเหมาะสมตอนักเรียน
2. นักเรียนสามารถนํานวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาใชในกระบวนการเรียนรูไดคลองแคลว
3. การใหบริการสื่อเทคโนโลยี และแหลงเรียนรู
เพื่อการสืบคนขอมูล สงผลตอการจัดการเรียน
การสอนของครูผูสอน
4. การใชโปรแกรมเทคโนโลยีทั้งของครูและ
นักเรียนขาดประสิทธิภาพ
5. เศรษฐกิจในชุมชนดีเอื้อประโยชนในการ
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
6. องคกร เอกชน มูลนิธิ สมาคม เครือขายตางๆ
สนับสนุนงบประมาณของโรงเรียน
7. นโยบายเกี่ยวกับการกําหนดอัตราบรรจุ การคัด
เลือกสรรหา

ปจจัยภายใน
จุดแข็ง (S)
จุดออน (W)
1.โรงเรียนมีการกําหนดนโยบาย ไดชัดเจนโดยมุงเนนคุณภาพและ
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเปนไปตาม
คุณธรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา
เกณฑมาตรฐาน
2. โครงสรางการบริหารราชการในสถานศึกษาชัดเจน
2. การจัดกิจกรรมสงเสริม พัฒนาทักษะการอานคิด
3. จัดหลักสูตรที่หลากหลายและครอบคลุม
วิเคราะหและเขียน
4. บุคลากรมีโอกาสไดรับการพัฒนาตนเอง อยางตอเนื่องและครอบคลุม 3. บุคลากรดานโสตทัศนูปกรณที่มีความสามารถ
5. เปนแบบอยางที่ดีตอนักเรียนและองคกร
เฉพาะทางและเพียงพอ
6. ระดมทรัพยากรชวยสนับสนุนดานการพัฒนาการศึกษา
7. โรงเรียนมีสภาพคลองในการเบิกจายเงินภายใตความถูกตอง
ถูกกฎหมาย
8. วัสดุ-อุปกรณ ในการจัดการเรียนการสอน มีความพรอมและเพียงพอ
9. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรวมมือกับองคกรที่เกี่ยวของกับ
โรงเรียนเพื่อการพัฒนา
10. กําหนดโครงสรางการบริหารแบบกระจายอํานาจเปนหลักประชุม
วางแผน นิเทศ การดําเนินกิจกรรม มีความสามัคคี เสริมแรง แรงจูงใจ
สวัสดิการ

-๑-

คําสั่งโรงเรียนสารวิทยา
ที่ 299 / 2559
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําสารสนเทศของโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๕9
.......................................................
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญ ญัติการศึกษาแหง ชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47
ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ กฎกระทรวงวา
ดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อใหกระบวนการเก็บรวบรวม
ขอมูล การประมวลผลใหอยูในรูปสารสนเทศที่เปนประโยชนสูงสุด และการจัดเก็บรักษาอยางมีระบบเพื่อ
สะดวกตอการนําไปใช สารสนเทศที่ถูกจัดเก็บอยางเปนระบบจะสามารถนําไปใชสนับสนุนการบริหารและการ
ตัดสินใจทั้งในระดับผูปฏิบัติและระดับผูบริหาร เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรีย บรอย จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการ ดังนี้
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา
๑.๑ นายราชวัตร
สวางรักษ ประธานกรรมการ
๑.๒ นางสุรีรัตน
สะสุนทร รองประธานกรรมการ
๑.๓ นายสมชาย
ตั้งประพฤติดี กรรมการ
๑.๔ นายเขษมชาติ อารีมิตร
กรรมการ
๑.๕ นายดุสิต
ขจรภัย
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ กําหนดนโยบาย ควบคุม ดูแล ใหคําปรึกษาและอํานวยความสะดวก สนับสนุนและสงเสริม
ใหการดําเนินงานสําเร็จเปนไปดวยความเรียบรอย
๒. คณะกรรมการงานแผนงานและสารสนเทศ
๒.๑ นางสาวเสาวลักษณ สภานนท
หัวหนางาน
๒.๒ นางอรฉาย
บุนนาค
รองหัวหนางาน
2.3 นางสาวศิรธันย
สามเชียง
กรรมการ
2.4 นายพิริยะ
เพ็ชรพิชัย
กรรมการ
๒.5 นางสาวสุนิสา
วาริน
กรรมการและเลขานุการ
๒.6 นางสาวสุภาพ
สหุนัยต
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
หนาที่
1. ศึกษาและวิเคราะหความตองการขอมูลสารสนเทศตามมาตรฐานการศึกษา
2. เก็บรวบรวม และจัดทําขอมูลการจัดทําสารสนเทศ
3. ตรวจสอบ ประมวลผลขอมูล
4. จัดทํารูปเลมสารสนเทศ
5. นําขอมูลสารสนเทศไปประชาสัมพันธและเผยแพร
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
/๓. คณะกรรมการ…

-๒๓. คณะกรรมการดําเนินงานหัวหนากลุมสาระการเรียนรู/งาน
๓.๑ นายอธิพงษ
โชคเคลาลาภ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
๓.๒ วาที่ร.ต.เจษฎา
จงสืบสุข
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
๓.๓ นายธันวา
เดชะศิริ
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
๓.๔ นายประพจน
อังคเรืองรัตนา หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ
๓.๕ นายพีระชาติ
ศรีมหันต
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาฯ
๓.๖ นายณัฐพล
มั่นเรือง
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
๓.๗ นางประทุม
ปานชื่น
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ
๓.๘ นางสาวพิมพประภา ประทุมวรรณ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
๓.๙ นางภควรรณ
รัตนศุภสิน
หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
๓.๑0 นางสาววิภาภร
อําพันกาญจน หัวหนางานแนะแนว
๓.๑1 นางจีระนันท
อักษรชื่น
หัวหนางานหองสมุด
๓.๑2 นางสาวราตรี
เหลาหะเกียรติ หัวหนางานทะเบียนวัดผล
๓.13 นางอรฉาย
บุนนาค
หัวหนางานประกันคุณภาพฯ และ
หัวหนางานแผนงานและสารสนเทศ
หนาที่
๑. วิเคราะหและประสานงานในการจัดทําสารสนเทศ
๒. จัดระบบขอมูลสารสนเทศความตองการและความจําเปนของกลุมบริหาร/กลุมสาระฯ/งาน
๓. ชวยเหลือประสานงานการหาขอมูลสารสนเทศของกลุมบริหาร/กลุมสาระฯ/งาน
4. สงเลมสารสนเทศของกลุมบริหาร/กลุมสาระฯ/งาน
4. คณะกรรมการสารสนเทศของกลุมบริหาร/ กลุมสาระการเรียนรู/งาน
4.๑ นางสาวไพลิน
ชยามาศ
กลุมบริหารงบประมาณ
4.๒ นางสาวพิมพประภา ประทุมวรรณ กลุมบริหารวิชาการ
4.๓ นางสาวเจนจิรา
แองบัวใหญ กลุมบริหารทั่วไป
4.๔ นางสาวสุภัทรา
ศรีสมบัติ
กลุมบริหารงานบุคคล
4.๕ นางสาวกัญญารัตน อาโรโจ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
4.๖ นายโสภณ
จุยจิตร
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
4.๗ นางสาวสุภาวดี
ผูกดวง
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
4.๘ นางสาวสุนิสา
วาริน
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ
4.๙ นายพีระชาติ
ศรีมหันต
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
4.๑๐ นางสาวรวิภา
บุญภิรมย
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
4.๑๑ นายจตุพร
ใจหาญ
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
4.๑๒ นางสาวกฤติยา ปะทังคะติ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
4.๑3 นางสาวสุวิมล
จันตะสุรินทร งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
4.๑4 นางสาววิภาภร อําพันกาญจน งานแนะแนว
4.๑5 นางสาวสุภัทรา ทองเกิด
งานหองสมุด
4.๑๖ นางอุไรวรรณ
สังวรเจต
งานทะเบียนวัดผล
/4.๑7 นางสาวเสาวลักษณ…

-๓4.๑7 นางสาวเสาวลักษณ สภานนท

งานแผนงานและสารสนเทศ

หนาที่
๑. ศึกษา วางแผน และการเก็บรวบรวมขอมูล ที่จําเปนตองนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาและเพื่อรายงานตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
๒. ตรวจสอบความสมบูรณ ความถูกตองของขอมูล ปรับปรุงฐานขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ
มีแหลงขอมูลหลักฐานอางอิงและผูรับรองขอมูล
๓. จัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ นําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสมและสามารถนําไปใชไดสะดวก
รวดเร็ว
๔. จัดทํารูปเลมสารสนเทศของกลุมบริหาร/กลุมสาระการเรียนรู/ งาน ปการศึกษาละ ๑ เลม
ขอใหผูที่ไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย
และมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕9

(นายราชวัตร สวางรักษ)
ผูอํานวยการโรงเรียนสารวิทยา

คณะกรรมการผู้จดั ทํา
1.
2.
3.
4.
5.

นายพชรพงศ
นางสมคิด
นางสุรีรัตน
นายเขษมชาติ
นายดุสิต

คณะกรรมการที่ปรึกษา
ตรีเทพา
ประธานกรรมการ
ปูชิตเสถียร
รองประธานกรรมการ
สะสุนทร
กรรมการ
อารีมิตร
กรรมการ
ขจรภัย
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการงานสารสนเทศ

1.
2.
3.
4.
5.

นางสาวเสาวลักษณ
นางอรฉาย
นางสาวสุนิสา
นางสาวศิรธันย
นางสาวสุภาพ

สภานนท
บุนนาค
วาริน
สามเชียง
สหุนัยต

หัวหนางาน
รองหัวหนางาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการงานสารสนเทศของกลุมบริหาร/ กลุมสาระการเรียนรู/งาน
1. นางสาวไพริน ชยามาศ กลุมบริหาร
2. นางสาวพิมพประภา ประทุมวรรณ
3. นางสาวเจนจิรา
แองบัวใหญ
4. นางสาวสุภัทรา
ศรีสมบัติ
5. นางสาวกัญญารัตน ภูมิประเสริฐ
6. นายโสภณ
จุยจิตร
7. นายนเรศ
ล้ําเลิศวัฒนา
8. นางสาวสุนิสา
วาริน
9. นายพีระชาติ
ศรีมหันต
10. นางสาววนัสนันท ถิ่นรัตน
11. นายจตุพร
ใจหาญ
12. นางสาวกฤติยา
ปะทังคะติ
13. นางสาวสุวิมล
จันตะสุรินทร
14. นางสาววิภาภร
อําพันกาญจน
15. นางสาวสุภัทรา
ทองเกิด
16. นางอุไรวรรณ
สังวรเจต
17. นางสาวเสาวลักษณ สภานนท

งบประมาณ
กลุมบริหารวิชาการ
กลุมบริหารทั่วไป
กลุมบริหารงานบุคคล
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
งานแนะแนว
งานหองสมุด
งานทะเบียนวัดผล
งานแผนงานและสารสนเทศ

