คํานํา
การบริหารจัดการสถานศึกษาในปจจุบันเนนการบริหารแบบโรงเรียนเปนฐาน โดยเชื่อวาการ
ปฏิรูปการศึกษาใหบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาชาติและกาวหนาทันสมัย สถานศึกษาตองมี
โอกาสตัดสินใจในการใชทรัพยากรเพื่อการแกปญหา และจัดกิจกรรมทาง การศึกษาใหเปนไปตาม
ความจําเปนของสถานศึกษา งานแผนงานและสารสนเทศ โรงเรียนสารวิทยา จึงไดจัดทําขอมูล
สารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2560 ขึ้นโดยเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผลขอมูลและจัดเก็บรักษา
อยางเปนระบบเพื่อสะดวกในการนําไปใชสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน
สารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2560 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

1
22
34
41

ตอนที่ 2 สารสนเทศเกี่ยวกับผูเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงคผูเรียน
ผลงานและการแสดงออกผูเรียน
รูปแบบการเรียนของผูเรียน

51
85
89
101

ตอนที่ 3 สารสนเทศการบริหารวิชาการ
หลักสูตรและการเรียนการสอน
การวัดและการประเมินผลการเรียน
การจัดกิจกรรมแนะแนว
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
การวิจัยในชั้นเรียน

105
111
119
123
128

ตอนที่ 4 สารสนเทศการบริหารจัดการ
สภาพและบรรยากาศการเรียนรู
ทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวก
การพัฒนาวิชาชีพ
ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับผูปกครองและชุมชน

147
165
167
210

คณะผูจัดทํา

ตอนที่ 1 สารสนเทศพื้นฐาน

ขอมูลทั่วไปของโรงเรียนสารวิทยา
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 สงครามโลกครั้งที่ 2 สงบลง พ.อ.จักรายุทธวิชัย หงสกุล (ยศขณะนั้น ) เจากรม
วิทยาศาสตร จึงไดจัดตั้งโรงเรียนตอกระทรวงศึกษาธิการและไดรับอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนราษฎรเปนการ
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
เจ าของโรงเรี ย นโดยมี ร.อ.สุ วัส ตร ปทมานนท เปนผูจัดการและนางจําเนียร เอี่ย มบุญ 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

2
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. นายพชรพงศ
ตรีเทพา
พ.ศ. 2551-2554 และ
พ.ศ. 2559-2560
9. นายราชวัตร
สวางรักษ
พ.ศ. 2554-2559
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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
มุงพัฒนาศักยภาพและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเขาสู
การศึกษายุค 4.0
สัญลักษณ-ตราประจําโรงเรียน พระมหาพิชัยมงกุฏ มีตรา ส.ย.อยูใต พระมหาพิชัยมงกุฎ
สีประจําโรงเรียน
เขียว-ขาว
ดอกไมประจําโรงเรียน
ดอกสาละ
แผนชั้นเรียน
12/10/10/12/12/12 (68 หองเรียน)
ผูกอตั้งโรงเรียน
พ.อ. พระวิทยาสารรณยุต เจากรมวิทยฯ
ผูบริจาคที่ดิน
กรมวิทยาศาสตรทหารบก
ผูบริหารโรงเรียนคนแรก
นางสํารวย อุณหเลขกะ
ผูบริหารโรงเรียน
นายพชรพงศ ตรีเทพา
ดํารงตําแหนงวันที่ 9 พ.ย.59 – 30 ก.ย.60
นายดุสิต ขจรภัย
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ
นางสมคิด ปูชิตเสถียร
ดํารงตําแหนงวันที่ 27 พ.ย.59 ถึง 30 ก.ย.60
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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แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียนสารวิทยา
รถประจําทางผาน 26 34 39 59 107 114 126 129 185 188 503 512 513 522 543(จากตลาด อตก
3)
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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

7
การแบงสวนราชการในสถานศึกษา โรงเรียนสารวิทยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ผูอํานวยการโรงเรียนสารวิทยา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

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.งานสํานักงานกลุมบริหารทัว่ ไป
2.งานธุรการ
3.งานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอม
4.งานประชาสัมพันธ
5.งานยานพาหนะและบริการ
สาธารณะ
6.งานสัมพันธชุมชน
7.งานโภชนาการ
8.งานอนามัยโรงเรียน
9.งานสวัสดิการ
10.งานโสตทัศนศึกษา
11.งานนักพัฒนา
12.งานอื่นๆ ตามที่ผูอํานวยการ
มอบหมาย

8

กลุมบริหาร โรงเรียนสารวิทยา
ภาคเรียนที่ 1

นายพชรพงศ ตรีเทพา
ผูอํานวยการโรงเรียนสารวิทยา

นายดุสิต ขจรภัย
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ

นางสมคิด ปูชิตเสถียร
รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ

นางสุรีรัตน สะสุนทร
รองผูอํานวยการกลุมบริหารทั่วไป

นายเขษมชาติ อารีมิตร
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล

9

กลุมบริหาร โรงเรียนสารวิทยา
ภาคเรียนที่ 2

นายดุสิต ขจรภัย
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ

นางสุรีรัตน สะสุนทร
รองผูอํานวยการกลุมบริหารทั่วไป
รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ

นายเขษมชาติ อารีมิตร
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล

10

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

วุฒิทางการศึกษา

ชาย

หญิง

ผูบริหาร

2

1

ครู

36

ครูอัตราจาง
รวมทั้งสิ้น

รวม

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

รวม

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

3

0

0

2

1

3

96

132

25

59

11

37

132

2

7

9

2

7

0

0

9

40

104

144

27

66

13

37

144

ขอมูล ณ เดือนกุมภาพันธ 2561

11

ผูบริหาร และครู

วิทยฐานะ
ตําแหนง

คศ.3
ชาย หญิง

รวม

คศ.2
ชาย หญิง

รวม

คศ.1
ชาย หญิง

รวม

ครูผูชวย
ชาย หญิง

รวม

รวม

ผูบริหาร

1

1

2

1

0

1

0

0

0

0

0

0

3

ครู

5

15

20

5

17

22

16

30

46

10

34

44 132

รวมทั้งสิ้น

6

16

22

6

17

23

16

30

46

10

34

44 135

ขอมูล ณ เดือนกุมภาพันธ 2561

12

ขอมูลนักเรียน
ตารางที่ 2 แสดงขอมูลนักเรียน ตามระดับชั้น
จํานวนนักเรียน

ระดับชั้น

จํานวน
หองเรียน

ชาย

หญิง

ม.1

12

246

264

510

ม.2

10

187

211

398

ม.3

10

190

227

417

ม.4

12

185

248

433

ม.5

12

208

270

478

ม.6

12

176

279

455

รวม

68

1,192

1,499

2,691

รวม

ชวงชั้น

จํานวนนักเรียน

รวม

ชาย

หญิง

3

623

702

1,325

4

569

797

1,366

1,192

1,499

2,691

ที่มา : งานแผนงานและสารสนเทศ (ขอมูล DMC)
ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

13

ตารางแสดง บุคลากรทางการศึกษา / เจาหนาที่ประจําสํานักงาน
ครูอัตราจาง
ลําดับที่
1
2
3
4
5

กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
สังคมศึกษา ฯ
การงาน ฯ
รวมทั้งสิ้น

จํานวน
ชาย
0
0
1
0
1
2

หญิง
2
2
1
1
1
7

รวม
2
2
2
1
2
9

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

กลุมบริหาร/งาน
กลุมบริหารวิชาการ
กลุมบริหารงบประมาณ
กลุมบริหารงานบุคคล
กลุมบริหารทั่วไป
งานทะเบียนวัดผล
งานแผนงานและสารสนเทศ
งานประชาสัมพันธ
งานหองสมุด
งานพยาบาล
สารบรรณ
หองโสตทัศนศึกษา
รวมทั้งสิ้น

จํานวน
ชาย
1
2
3

หญิง
1
3
2
1
1
1
1
1
2
1
13

รวม
1
3
3
1
1
1
1
2
1
2
1
16

14

ตารางแสดงจํานวน นักการ/ลูกจางชั่วคราว
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6

รายการ
หัวหนาหมวดสถานที่
เจาหนาที่บริการอัดสําเนา
นักการ
พนักงานขับรถ
ลูกจางประจํา
พนักงานทําความสะอาด
ตํารวจบาน
รวมทั้งสิ้น

ชาย
1
4
4
1
2
1
13

จํานวน
หญิง
1
2
1
4
8

รวม
1
1
6
4
2
6
1
21

15

จํานวนครูตามเกณฑ ของโรงเรียนสารวิทยา ปการศึกษา 2560
เกณฑ ครู : นักเรียน = 1:20
จํานวนครู 132 คน
จํานวนนักเรียน 2,691 คน
ครู : นักเรียน 1 : 20 คน
ควรมีครูจํานวน 134 คน จากเกณฑ 1 : 20
ขอมูลบุคลากร ปการศึกษา 2556 – 2560
ปการศึกษา
จํานวนครู

2556
128

2557
129

2558
129

แผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนครู

2559
121

2560
132

16
ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
1) ขอมูลพื้นฐานของครูและบุคลากรทั้งโรงเรียน
1.1) ประจําการ
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
1. นายอธิพงศ โชคเคลาลาภ
2. นางสาววนัสนันท คําแสน
3. นางสาวธนวรรณ เมฆแดง
4. นางสาวพัชรีย สวางวงษ
5. นางสาวภิญญาพัชญ รักกุศล
6. นางสาวสนธิกาญจน แสงมณี

ตําแหนง/
อายุ
วิทย
ราชการ
ฐานะ

วุฒิ

วิชา เอก

จํานวน
ชั่วโมงที่
รับการ
พัฒนา/ป

6
6
7
6
6
6

คศ.1
คศ.1
คศ.2
คศ.1
คศ.1
คศ.1

ศษ.ม
ศษ.ม.
ศษ.ม.
ศษ.ม.
ศษ.ม.
ศษ.ม.

การบริหารการศึกษา
นวัตกรรหลักสูตร
การบริหาการศึกษา
การบริหาการศึกษา
นวัตกรรมหลักสูตร
บริหารการศึกษา

19
16
40
24
24
27

7. นางสาวศิรธันย สามเชียง
8. นางสาววิชณี เปรมประยูร
9. นางสาวกัญญารัตน อาโรโจ
10. นางสาวดาวเรือง เกณฑสาคู
11. นายพิชาชาญ สุขประเสริฐ
12. นายสิทธิศักดิ์ แกวเนตร
13. นางสาวสุวิมล จันตะสุรินทร
14. นางสาวธณัฐฐา สวางรักษ
กลุมสาระการเรียนรูค ณิตศาสตร
1. นางนิธิวดี แพรวัฒนะสุข
2. นายนวพรรษ ตรีสูน
3. นางอุไรวรรณ สังวรเจต
4. นางพรรณอุษา พัฒนาวิวัฒนพร

6
6
5
5
4
4
2
2

คศ.1
คศ.1
คศ.1
คศ.1
คศ.1
คศ.1
คศ.1
ครูผูชวย

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

ภาษาไทย
การบริหารการศึกษา
การสอนภาษาไทย
ภาษาไทย
บริหารการศึกษา
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย

40
40
102
56
19
19
32
40

7
27
38
35

คศ.2
คศ.2
คศ.3
คศ.3

วท.ม.
วท.ม.
ค.บ.
วท.ม.

54
16
16
16

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

34
37
40
26
35
37
22
8

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

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

คณิตศาสตรประยุกต
คณิตศาสตรศึกษา
คณิตศาสตร
การวิจัยพฤติกรรมศาสตร
ประยุกต
วิจัยการศึกษา
การสอนคณิตศาสตร
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
คณิตศาสตรประยุกต
การสอนคณิตศาสตร

นางสาววิภา มณีเนตร
วาที่ ร.ต.เจษฏา จงสืบสุข
นางสมพร ทานธรรม
นางสาวสุกานดา หมูพยัคฆ
นางสาวนัทธมน โลหิตหาญ
นางรีนา เพิ่มศิริวาณิชย
นางสาวปาวาริศา สมาฤกษ
นางจีรนันท ธํารงวิศว

16
16
16
16
16
16
16
38

หมาย
เหตุ

เกษียณ/2

เกษียณ/2

เกษียณ/2

17

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

13. นางสาวจรรจิรา ฤทธิชัย
14. นางรุงเพ็ชร สรองศรี
15. นายศุภวัฒน คัมภิรานนท
16. นางวัลวิภา เพ็งประสพ
17. นางสาวประจบ แสงสีบับ
18. นางสาวอรนันท จันทรประภาพ
19. นายโสภณ จุยจิตร
20. นายณัฐพล สุดหอม
21. นายวรางค สุจริต
22. นางสาวจิดาภา โสภณธรรมภาณ
23. นางสาวปทมา ประพฤติงามพงศา
24. นางสาวกฤษณา ชํานาญ
25. นายกัมปนาท สมชาติ
กลุมสาระการเรียนรูว ิทยาศาสตร
1. นางสาวธัญทิพย อริยอัครพงษ
2. นายธันวา เดชะศิริ
3. นางสุรีรตั น ออนนิภา
4. นางยินดี ดวงยี่หวา
5. นางศุภาวีร ศรีโท
6. นางฐะปะนีย เอี่ยมศรี
7. นางสาวธีราภรณ ผลกอง
8. นายพิทักษ ชินสีห
9. นางสาววนิดา หลากจิตร
10. นางนิภาวรรณ การุญ
11. นางสาวพัฒตวรรณ สีเลา
12. นายนเรศ ล้ําเลิศวัฒนา
13. นางสาวณัฐมน ทองคํา
14. นางสาวปยะมาศ เลิศความเพียร
15. นางสาวนันทนภัส อรุณไพร
16. นางสาวเยาวลักษณ วงศสิงห
17. จาสิบเอกถนอมศักดิ์ ทองประเทือง
18. นางสาวสุกานดา แกวทองพันธุ
19. นางสาวประภาวดี เจริญจิตร

ตําแหนง/
อายุ
วิทย
ราชการ
ฐานะ

วุฒิ

วิชา เอก

8
6
7
8
5
4
3
3
1
1
1
1
1

คศ.1
คศ.1
คศ.1
คศ.2
คศ.1
คศ.1
คศ.1
คศ.1
ครูผูชวย
ครูผูชวย
ครูผูชวย
ครูผูชวย
ครูผูชวย

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

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

7
23
38
33
23
34
7
8
7
6
6
5
4
4
2
2
2
1
1

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

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

การจัดการศึกษา
ฟสิกส
เคมี
ชีววิทยา
วิทยาศาสตรศึกษา
วิทยาศาสตรทั่วไป
การจัดการศึกษา
เคมี
ฟสิกส
ฟสิกส
การบริหารการศึกษา
ฟสิกส
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
หลักสูตรและการสอน
วิทยาศาสตร-เคมี
พฤษศาสตร
ชีววิทยา
การสอนวิทยาศาสตร
ฟสิกส

จํานวน
ชั่วโมงที่
รับการ
พัฒนา/ป
16
16
38
64
16
38
16
16
16
16
62
62
16

หมาย
เหตุ

16
14
เกษียณ/2
เกษียณ/2

8
26
8
8
8
8
24
8
8
8
8
8
8
24
16

18

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

20. นางสาวพรพิมล จงรักวิทย
21. นางสาววิภาวี เนียรมงคล

ตําแหนง/
อายุ
วิทย
ราชการ
ฐานะ
1
-

ครูผูชวย
ครูผูชวย

22. นางสาวภัณฑิรา กัณหาไชย
2 ครูผูชวย
23. นายชัยณรงค ทรายทอง
ครูผูชวย
กลุมสาระการเรียนรูส ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1. นายประพจน อังคเรืองรัตนา
5
คศ.1
2. นางจุฑามาศ พัฒนชู
21
คศ.3
3. นางคมคาย มากบัว
35
คศ.3
4. นางอรฉาย บุนนาค
39
คศ.2
5. นางสาวอัจฉรา อารีรัตน
37
คศ.2
6. นางสาวอุไรวัลย สมร
6
คศ.1
7. นายธเนศ วิริยะมนตรี
5
คศ.1
8. นายอาณาจักร แทงทอง
5
คศ.1
9. นางสาวไพลิน ชยามาศ
2
คศ.1
10. นางสาวกนกลักษณ แปงปางใส
2
คศ.1
11. นางสาวสุนสิ า วาริน
1 ครูผูชวย
12. นายธีระวัฒน สีหาบุญลี
1 ครูผูชวย
13. นายวิชิต จีนพวด
1 ครูผูชวย
14. นางสาวสุรีพร ศรีขวัญเมือง
1 ครูผูชวย
15. นางสาวณัฐณิชา จันทฤทธิ์
ครูผูชวย
กลุมสาระการเรียนรูศ ิลปะ
1. นายณัฐพล มั่นเรือง
3
คศ.1
2. นางสาวฉวีวรรณ เทียนสุน
36
คศ.3
3. นายกรัณฑ ปนสุวรรณ
33
คศ.3
4. นางสิรินิติ ไทยภักดี
25
คศ.3
5. นางสาวนภวรรณ นาคอุไร
2
คศ.1
6. นางสาวธัญชนก อรัญญิก
1 ครูผูชวย
7. นางสาววนัสนันท ถิ่นรัตน
1 ครูผูชวย
8 นางสาวณัฐดา สาสกุล
ครูผชู วย
กลุมสาระการเรียนรูส ุขศึกษาและพลศึกษา
1. นายพีระชาติ ศรีมหันต
26
คศ.3
2. นายพรชัย เกตุฉาย
30
คศ.2

วุฒิ

วิชา เอก

วท.ม. ชีววิทยา
ค.บ. วิทยาศาสตรทั่วไปและ
ฟสิกส
ค.บ. วิทยาศาสตรทั่วไป
ค.บ. วิทยาศาสตร

จํานวน
ชั่วโมงที่
รับการ
พัฒนา/ป
8
8
8
-

ศษ.ม.
ค.บ.
สค.ม.
กศ.ม.
กศ.บ.
ศษ.ม.
ศษ.ม.
ศษ.ม.
ค.บ.
ศษ.บ.
ค.บ.
กศ.บ.
ค.บ.
ค.บ.
กศ.บ.

การบริหารการศึกษา
สังคมศึกษา
สิ่งแวดลอม
ภูมิศาสตร
ประวัติศาสตร
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคม
สังคม
สังคมศึกษา

24
16
58

ค.บ.
ศษ.ม.
กศ.บ.
ค.บ.
ศป.ม.
กศ.บ.
ศษ.บ.
กศ.บ.

ศิลปกรรม(ดนตรีสากล)
วัดประเมินผลการศึกษา
ดุริยางคศาสตร
ศิลปศึกษา
นาฏยศิลปไทย
การสอนศิลปะ
นาฏศิลป
ทัศนศิลปศึกษา

25
17
17
17
25
25
33
-

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
ศศ.ม. พลศึกษา

หมาย
เหตุ

เกียณ/2
เกียณ/2

24
24
32
40
24
40
36
24
24
28

16
8

19

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

ตําแหนง/
อายุ
วิทย
ราชการ
ฐานะ

3. นายพลัฏฐ ตุมทอง
34
4. นายไตรรัตน ศรีจิตรแจม
5
5. นางสาวเฉลิมศรี เกตุจําปา
2
6. นางสาวสุกัญญา สุขเจริญ
7. นางสาวธนภรณ ไพบูลย
กลุมสาระการเรียนรูก ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. นางสาวลดาวัลย กันธมาลา
6
2. นางประทุม ปานชื่น
38
3. นางพิชญสินี คําแกว
30
4. นายสมศักดิ์ พัฒนาวิวัฒนพร
34
5. นางดรุณี ลีส้ กุล
29
6. นางสาวบุญรักษา อินทรเสน
34
7. นายพงษศักดิ์ บัวหุง
9
8. นายจตุพร ใจหาญ
2
9. นางอรุณรัตน คัมภีรพจน
2
10. นางสาววีนัฐดา แกวโท
1
11. นายวิชชวิทย จัวนาน
1
12. นางสาวจิราภรณ ปกรณ
1
กลุมสาระการเรียนรูภ าษาตางประเทศ
1. นางสาวพิมพประภา ประทุมวรรณ
5
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

นางศรานตา กฤษฎาสิมะ
นางสาวเสาวลักษณ สภานนท
นางสาวราตรี เหลาหะเกียรติ
นางสาวขนิษฐา ผลาธัญญะ
นายชานนท สมคิด
นางสาววีรสดุ า จันทโชติ
นางสาวประนอม สิงหโต
นางสาวจุฑาทิพย เจนธนานันท
นางสุดารัตน สแปรตต
นางสาวภัทราวรรณ ปริมิตร
นายกิตติพัทธ สุขลิม้
นางสาวกฤติยา ปะทังคะติ

30
29
32
30
12
24
24
7
6
6
6
6

คศ.2
คศ.1
คศ.1
ครูผูชวย
ครูผูชวย

วุฒิ
กศ.บ.
ศษ.บ.
ศศ.ม.
ศษ.บ.
ศษ.บ.

วิชา เอก
พลศึกษา
พลศึกษา
พลศึกษา
สุขศึกษา
สุขศึกษา

คศ.1 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร
คศ.3 ศษ.ม. พื้นฐานการศึกษา
คศ.3 ศศ.บ. การจัดการทั่วไป
คศ.3 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร
คศ.3 บธ.บ. บริหารการเงิน
คศ.2
ค.บ. เกษตรศาสตร
คศ.2 กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา
คศ.1 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร
ครูผูชวย บธ.ม. MBA
ครูผูชวย ศษ.บ. คหกรรมศาสตรศึกษา
ครูผูชวย วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร
ครูผูชวย กศ.ม. การอุดมศึกษา
คศ.1
คศ.2
คศ.2
คศ.3
คศ.2
คศ.2
คศ.2
คศ.2
คศ.2
คศ.1
คศ.1
คศ.1
คศ.1

ศศ.ม. ภาษาศาสตรประยุกต
(การสอนภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
กศ.ม. จิตวิทยาการแนะแนว
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
กศ.บ. ภาษาอังกฤษ
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ
กศ.บ. ภาษาอังกฤษ
ศศ.บ. ภาษาญี่ปุน
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
ศษ.ม. นวัตกรรมหลักสูตร

จํานวน
ชั่วโมงที่
รับการ
พัฒนา/ป
8
8
8
8
16

หมาย
เหตุ

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
214
12
18
44
12
12
12
36
28
ยาย/2

33
12
12

20

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

ตําแหนง/
อายุ
วิทย
ราชการ
ฐานะ

14. นางสาวธัญธร เวชวิทยาขลัง
15. นายทวิตย วรรณชัยมงคล
16. นางสาวธนิสรา ภูไพบูลย
17. นางสาวอรพรรณ ปญญาไว
18. นางสาวณัฐธยาน กุลสิริวงศธร
19. นางสาวอนัญญา วันทยานันท
20. นางสาวนิรชา สุวรรณมณี
21. นางสาวเจนจิรา แองบัวใหญ
22. นางสาวประวิดา จันที
23. นายสัชฌุกร แกวชวย
24. นางสาวสุณิสา สอาดศรี
25. นางสาวอรอนงค องคนาม
26. นางสาวชนิกานต ศรีนรา
27. นางสาวพรประภา ชัยนา
28. นายเดียร สุขเพ็ชรี
29. นางสาวกฤษดาพร แซเวียน
30. นางสาวกัญญาทิพ มัคเจริญ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
1. นางสาววิภาภร อําพันกาญจน

6
6
12
4
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
-

คศ.1
คศ.1
คศ.2
คศ.1
ครูผูชวย
ครูผูชวย
ครูผูชวย
ครูผูชวย
ครูผูชวย
ครูผูชวย
ครูผูชวย
ครูผูชวย
ครูผูชวย
ครูผูชวย
ครูผูชวย
ครูผูชวย
ครูผูชวย

22

คศ.3

2. นางภควรรณ รัตนศุภสิน

36

3.
4.
5.
6.
7.

230
38
-

ส.อ.หญิงปาริชาติ หมดมณทิล
นางจีระนันท อักษรชื่น
นางอรจิรา ปฏินนทวานิช
นางสาวสุพัตรา อินทรศร
นายธีรวุฒิ เพ็ญบุญ

วุฒิ

ศษ.ม.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ค.บ.
กศ.บ.
กศ.บ.
กศ.บ.
กศ.บ.
ค.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ค.บ.
ค.บ.
กศ.บ.
ศศ.บ.
ค.บ.
ศศ.บ.

วิชา เอก
และการจัดการเรียนรู
หลักสูตรและการสอน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาเกาหลี
ภาษาเกาหลี
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาญี่ปุน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

ค.บ. จิตวิทยาและการแนะ
แนว
คศ.3 คอ.ม. บริหารอาชีวและเทคนิค
ศึกษา
คศ.3
กศม. จิตวิทยาการแนะแนว
คศ.3
ค.บ. บรรณรักษศาสตร
ครูผูชวย ค.บ. การวัดผลการศึกษา
ครูผูชวย กศ.บ. จิตวิทยาแนะแนว
ครูผูชวย ศศ.บ. บรรณารักษ

จํานวน
ชั่วโมงที่
รับการ
พัฒนา/ป

หมาย
เหตุ

12
12
12
42
12
40
40
30
16
78
105
12
42
20
56
16
4
30
6
30
เกษียณ/2

30
102
-
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1.2) อัตราจาง
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
1. วาที่รอยตรีหญิงศิลาภรณ อ่ําเอี่ยม
กลุมสาระการเรียนรูว ิทยาศาสตร
1. นางสาวอรอนงค โสดามุข
2. นางสาวรัชนีกร นะราวงษ
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1. นางสาวตรีรัก
บุญเติม
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
1. นายชุมพล เทพสูงเนิน
2. นางสาวมนัญญา ประสันแพงศรี
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
1. นางสาวสุชินันท งามสมชนม
2. นางสาวกนกวรรณ อันบุรี
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. นายสุรชัย ศรีชัยชนะ
2. นางสาวจิราภรณ เปยพรัด

ประสบการณ
การสอน (ป)

วุฒิ

5

ศศ.บ.

-

-

-

-

-

-

7
-

ศศบ.
ศษ.บ.

ศิลปกรรมออกแบบประยุกตศลิ ป
นาฎศิลป

5
1

ศษ.บ.

สุขศึกษา
พลศึกษา

7
4

วท.บ.
วทบ.

วิทยาการคอมพิวเตอร
วิทยาการคอมพิวเตอร

วิชา เอก
ภาษาไทย
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ศักยภาพของสถานศึกษา
ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม (เขตพื้นที่บริการ)
โรงเรียนสารวิทยา ตั้งอยูในเขตจตุจักรมีพื้นที่ 32.91 ตารางกิโลเมตร ประชากร 159,514 คน
ความหนาแนน 4,846.97 คน : ตารางกิโลเมตร แบงเขตการปกครองเปน 5 แขวงประกอบดว ย แขวง
ลาดยาว แขวงเสนานิคม แขวงจันทรเกษม แขวงจอมพลและแขวงจตุจักร มีลักษณะเปนแหลงที่อยูอาศัย
หนาแนนสภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีทั้งหนวยงานราชการและชุมชน เชน กรมวิทยาศาสตรทหารบก
กรมทหารราบที่ 11 กรมป า ไม สํ า นั กงานคณะกรรมการสภาวิจั ย แหง ชาติ มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร
กรมสงเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชุมชนริมคลองบางบัว และชุมชนหัตถกรรมทองลงหิน
การศึกษาและฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครอง
- ผูปกครองสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
- ผูปกครองสวนใหญประกอบอาชีพรับราชการ นับถือศาสนาพุทธ
- ผูปกครองมีฐานะทางเศรษฐกิจอยูในระดับปานกลาง
- ผูปกครองมีรายไดเฉลี่ยตอป ประมาณ 200,000 บาท
- ผูปกครองมีจํานวนคนเฉลี่ยตอครอบครัว 2 คน
โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน
โรงเรียนสารวิทยาตั้งอยูริมถนนพหลโยธินมีเนื้อที่ 31 ไร บริเวณใกลเคียงเปนสถานที่ราชการ
สถานศึกษา ชุมชน และแหลงการคา โรงเรียนไดรับความรวมมือและสนับสนุนใหใชสถานที่ดังกลาวเปน
แหลงเรียนรูของนักเรียนและครู นอกจากนั้นหนวยราชการ วัด และมหาวิทยาลัยไดสงวิทยากรที่มีความรู
ความสามารถมาใหความรูแกนักเรียนและครูในฐานะอาจารยพิเศษ
โอกาส
- โรงเรียนอยูใกลหนวยราชการ และมหาวิทยาลัย
- ผูปกครองและชุมชนเชื่อมั่นและยอมรับในมาตรฐานของการจัดการศึกษาของโรงเรียน
- ผูปกครองมีรายไดเพียงพอที่จะสงเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรและการศึกษาของนักเรียน
- พ.ร.บ. การศึกษาและนโยบายมีผลตอการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของนักเรียน
- การคมนาคมสะดวกตอการเดินทาง มีรถไฟฟาและรถโดยสารประจําทาง
ขอจํากัด
- มีกลุมสาระการเรียนรูที่ขาดแคลนอัตรากําลังครู
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สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม
ในปการศึ กษา 2560 โรงเรีย นสารวิทยาไดดําเนินการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ตามวิสัยทัศน
ปรั ช ญา พั น ธกิ จ เป า ประสงค ข องโรงเรี ย น โดยสอดคล อ งกั บ กลยุ ท ธ จุ ด เน น ของโรงเรีย น ยึ ด หลั ก การ
บริหารงานตามโครงสรางโรงเรียน ดําเนินการบริหารจัดการอยูในรูปของคณะกรรมการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล แบบการมีสวนรวม มีการดําเนินงานอยางเปนระบบ โดยผานกระบวนการวางแผน กํากับ ติดตาม
ตรวจสอบ อยางมีประสิทธิภาพ มุงเนนมาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน พัฒนาโรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรูที่มี
คุณภาพ จัดกิจกรรม งาน โครงการ ทั้งดานวิชาการ การบริหารจัดการ ซึ่งปรากฏผลสําเร็จของกิจกรรมตางๆ
อันเกิดจากความรวมมือของทุกหนวยงาน
จุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา
ดานคุณภาพผูเรียน
จุดเดน
1. ผูเรียนเปนผูใฝรูใฝเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร การคิดคํานวณ คิดวิเคราะห
สามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนรู และมีความพรอมในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยมที่พึงประสงค ตามหลักสูตร มีความสามารถในการแสวงหาความรูดวยตนเอง และพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนอยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สูงกวาระดับชาติ ทุกกลุมสาระ
การเรียนรูอยางตอเนื่องมาโดยตลอด ผูเรียนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ําหนักสวนสูง
ตามเกณฑ มีจิตใจที่ดีและมีสุนทรียภาพ
2. สถานศึกษามีระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนอยางชัดเจน โดยเนนความรวมมือจากหนวยงานภายนอก
ผูปกครอง และผูที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
3. ครูผูสอนมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตรงตามวิชาเอก สามารถจัดการเรียนรูที่
หลากหลาย บูรณาการกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สอดคลองตรงตามความตองการของผูเรียน
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรกิจกรรมอยางหลากหลายและสม่ําเสมอ โดยใหผูเรียนมีสวนรวมในการดําเนินงานมากขึ้นเพิ่ม
กลยุทธดานการอาน เขียน สื่อสารใหผูเรียนเกิดการพัฒนาใหอยูในระดับที่ดีขึ้น เชน ใหผูเรียนแขงขันกันทํา
คลิป แลวใหรางวัล ใหพี่สอนนอง ใหคนเกงสอนคนออน
2. ควรฝ ก ฝนและพั ฒ นาผู เ รี ย นด า นการคิ ด วิ เ คราะห การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู อ ย า งสมเหตุ ส มผล
การแกปญหาตามสถานการณไดอยางเหมาะสม ตลอดจนสงเสริมการมีทักษะในการทํางาน มีความสามารถใน
การทํางานเปนทีม และควรแยกการประเมินกลุมผูเรียน เกง ออน จะสงผลใหผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
3. ควรสงเสริมอัตลักษณของโรงเรียน สรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม รักความเปนไทย นอมนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะการใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารไดดียิ่งขึ้น
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4. ควรสงเสริมสนับสนุน ใหทุกกลุมสาระการเรีย นรูบูรณาการ จัดกระบวนการเรีย นการสอนโดยใช
นวัตกรรม ICT (e – learning, E-book, CAI) ที่มีศูนยการเรียนรู เพื่อใหเกิดผลการเรียนรูแบบองครวมแก
ผูเรียน มีเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย เชน การใชสื่อที่นาสนใจ การคิดเลขเร็วของคุมอง
5. ควรสงเสริมวิทยฐานะครู พัฒนาการเรียนการสอน ควรศึกษางานวิจัย เพื่อนํามาปรับใชในการจัด
กระบวนการเรียนการสอน เชน บทเรียนสําเร็จรูป มีการดําเนินการวิจัยพัฒนาและนําผลมาใชปรับปรุงพัฒนา
งานอยางตอเนื่อง มีการจัดทํา Best Practice ใหเปนรูปธรรมและตอเนื่อง
6. ควรสงเสริมงานแนะแนวเรื่องเตรียมตัวสอบตั้งแตระดับ ม.2, ม.5 ถาเนนชวง ม.3, ม.6 อาจชาไป
โดยใหผูปกครองมีสวนรวม ตระหนักถึงการศึกษาตอ และการประกอบอาชีพ
ดานกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา
จุดเดน
ผูบริหารมีการแบงโครงสรางการบริหารอยางชัดเจน มีการกําหนดนโยบายและการวางแผนเพื่อการ
บริหารอยางมีประสิทธิภาพและมีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบ และมีการบริหารการ
จัดการศึกษาแบบมีสวนรวมของครูและบุคลากร โดยปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ ทําใหผลการดําเนินงาน
ตามโครงการและกิจกรรม เกิดประสิทธิผล บรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป สงผล
ใหคุณภาพผูเรียนดีขึ้น จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) จากสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) ซึ่งผลการประเมินในทุกกลุมสาระการเรียนรูสูงกวาคะแนน
เฉลี่ย จําแนกตามระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ ทุกปการศึกษาอยางตอเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา
1. การปฏิบัติงานตองประสานงานกับหลายฝายทั้งภายในและภายนอก ทําใหการประสานงาน
ขาดความคลองตัวและลาชา
2. ผูปกครองบางสวนไมใหความรวมมือและไมเห็นความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. ควรสํารวจความตองการของครูเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองในดานตางๆ
4. ควรเพิ่มกลยุทธในการพัฒนาบุคลากรใหทันสมัย
5. การจัดทําสารสนเทศ แผนปฏิบัติการตองสนองวิสัยทัศนของโรงเรียน
6. ครูอาวุโสควรแนะนําครูรุนใหมในดานตางๆ เพื่อลดความแตกตางระหวางชวงอายุ
7. บุคลากรทุกคนควรมีสวนรวม ตระหนัก และเห็นความสําคัญของการทําโครงการ/กิจกรรมตางๆ
ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
จุดเดน
1. ครูมีแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนทักษะผูเรียนในศตวรรษที่ 21
2. ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย
3. มีกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูอยางหลากหลาย
4. ครูผูสอนมีขั้นตอนตรวจสอบและวิธีการประเมินอยางเปนระบบ
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5. ผูเรียนมีความรูความเขาใจอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพสามารถนําไปประยุกตใชจนไดรับรางวัล
แขงขันประเภทตางๆได
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรจัดใหมีการนิเทศครูแบบกัลยาณมิตรตามสภาพจริง การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูและการทํา
วิจัยในชั้นเรียน
2. ควรจัดทําหลักสูตรใหเปนปจจุบัน ปฏิบัติไดจริง โดยพิจารณาจากบริบทของโรงเรียน
3. การมีสวนรวมกับชุมชน เชน การใหทหารมาชวยฝกระเบียบนักศึกษาวิชาทหาร การทํา MOU
กับกรมประมง เพื่อดูแลระบบน้ํา การเชิญวิทยากรมาบรรยาย มีสวนรวม ทําวิจัยกับชุมชน
การทํา CSR กับมหาวิทยาลัยศรีปทุม
4. ควรนําภูมิปญญาทองถิ่นเขามาบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ดานระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
จุดเดน
1. สถานศึกษายึดหลักการบริหารโดยเนนการมีสวนรวม
2. บุคลากรสวนใหญในองคกรมีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมรับผิดชอบพัฒนางานตามบทบาท
3. สถานศึกษาสงเสริมใหความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ และเตรียมความพรอมการประเมินภายใน
และภายนอกอยางตอเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรนําระบบสารสนเทศไปใชในการวางแผนกระบวนการออกแบบการเรียนรู จัดทําสื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพของบุคลากรทุกคนอยางตอเนื่อง
2. ควรจัดทําระบบสารสนเทศแหลงเรียนรู/ภูมิปญญาทองถิ่น ใหครอบคลุมทุกกลุมสาระการเรียนรูเพื่อ
ประโยชนตอการนําไปใชพัฒนาการบริหารการศึกษา การเรียนการสอน
3. ควรนําสารสนเทศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแตละปการศึกษามาวิเคราะห วางแผน นิเทศ ติดตาม
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง พรอมพัฒนาระบบสารสนเทศที่เขาถึงการใหบริการ
โดยเชื่อมโยงเครือขายกับหนวยงานอื่นๆ
4. เพิ่มกลยุทธใหผูปกครองระดับ ม.ตน และ ม.ปลาย มาประชุมใหมีสัดสวนสมดุลกัน เชน การเชิญ
วิทยากรมาใหความรู เพื่อสรางความตระหนักใหผูปกครองเห็นความสําคัญของการศึกษาตอ
การประกอบอาชีพ
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
1. การสงเสริมใหครูเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ การจัดการวิจัยใน
ชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดเต็มศักยภาพ
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2. การพัฒนาสถานศึกษาใหเปนสังคมแหงการเรียนรูของชุมชน และรับผิดชอบตอสังคมในการ
ดําเนินการสนับสนุนและการสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน
3. สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหทุกกลุมสาระการเรียนรูบูรณาการรวมกัน เพื่อจัดกระบวนการเรียน
การสอนโดยใชนวัตกรรม ICT (e – learning, E-book, CAI) ที่มีศูนยการเรียนรู เพื่อใหเกิดผลการเรียนรูแบบ
องครวมแกผูเรียน
4. การจัดกิจกรรมที่เนนฝกฝนและพัฒนาผูเรียนดานการคิดวิเคราะหและสังเคราะห ตลอดจนสงเสริม
ใหมีทักษะในการทํางาน มีความสามารถในการทํางานเปนทีมรวมกับผูอื่น และสงเสริมใหมีการจัดการเรียนการ
สอนแบบโครงงานในทุกกลุมสาระการเรียนรู
5. จัดทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวกใหเพียงพอและพรอมตอการสงเสริมการจัดการเรียน
การสอน
ความตองการและการชวยเหลือ
1. ดานนโยบายของรัฐบาลไมมีความแนนอน สงผลใหการดําเนินงานของโรงเรียนตองปรับเปลี่ยน
บอยครั้ง การทํางานไมเปนระบบ และไมตอเนื่อง
2. ดานการพัฒนาอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนระบบที่ยังไมมีมาตรฐาน หนวยงานตนสังกัด
จัดกิจกรรมพัฒนาดานเทคนิคการสอนของครูใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม
3. ดานสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีสูง ผูปกครองมี
เวลาในการดูแลบุตรหลานนอยลง สงผลใหนักเรียนใหความสําคัญกับสื่อเทคโนโลยีที่ไมเหมาะสม สงผลกระทบ
ตอการเรียนและพฤติกรรม
ทิศทางการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในอนาคต
การกําหนดแนวทางการพัฒนาในอนาคตตองอาศัยขอมูลพื้นฐาน ขอมูลสารสนเทศ วิสัยทัศน ผลการ
ประเมินงาน/โครงการ/กิจกรรม การเทียบเคียงมาตรฐานการศึกษา บริบทของโรงเรียน ตลอดจนวัฒนธรรม
องคกร มาบูรณาการใหสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน เพื่อใหบรรลุเปาประสงคและเปนไป
ตามวิสัยทัศนของโรงเรียน
1. การพัฒนาคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค ใหสอดคลองกับอัตลักษณของโรงเรียน
“ประพฤติดี มีความรู รักษสิ่งแวดลอม” สงเสริมใหมีกิจกรรมที่ผูเรียนมีสวนรวมคิด รวมทํา มีจิตสาธารณะ
มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ทั้งนี้ครูและบุคลาการทางการศึกษาตองเปนตนแบบที่ดีและคอยใหการ
สนับสนุน สงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนาไดตามศักยภาพ
2. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการจัดการเรียนการสอน การวางแผนพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรูการสอนเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ใหสูงขึ้น เนนใหผูเรียนมีความสามารถดานภาษาที่ 2 จัดใหมีการแขงขันทักษะ
ทางวิชาการ และสงเสริมใหมีการแขงขันกับหนวยงานภายนอก
3. การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถทันตอความเปลี่ยนแปลงของสังคม มีเทคนิคการสอนที่
หลากหลาย มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพครู มีความรักและภูมิใจในองคกร ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีตอผูเรียน
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ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก
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) สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนทําความดีตอ พอแม ครู ตอสังคม ที่เปนรูปธรรม เชน
การจัดประกวดลูกดีเดน นักเรียนดีเดน นักบําเพ็ญประโยชนดีเดน ซึ่งอาจจะประเมินจากสมุดบันทึกความดีของ
นักเรียน แลวมอบรางวัลเปนกําลังใจใหกับคนดี พรอมเกียรติบัตรทําความดี
2) สถานศึกษาควรสงเสริมนิสัยรักการอาน โดยกระตุนใหผูเรียนเกิดศรัทธาและเชื่อมั่นวา การอานเปน
สิ่งดีมีประโยชน ควรจัดเวทีใหผูเรียนไดนําเสนอเรื่องที่อานใหเพื่อนๆ ไดรับรู Social Network แลวใหเพื่อนๆ
ตั้งกระทูเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมตอยอดความรูและสงผานองคความรูภายในกันตอๆไป
3) ผู เ รี ย นควรได มีโ อกาสกํ า หนดแผนการเรีย นรูรว มกั น ระหว างครูแ ละผู เรีย นในการทั ศนศึ กษา
ภายนอกสถานศึกษาแตละครั้ง และควรติดตามผลการเรียนรู โดยใหผูเรียนทุกคนสงบันทึกผลภายหลังการเขา
รวมกิจกรรม
4) ผูเรียนควรไดรับการฝกประเมินสถานการณอยางหลากหลายเชื่อมโยงการเรียนรูทั้งในและนอกชั้น
เรียน เพื่อสรางองคความรู โดยบูรณาการการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค คิดอยางมีวิจารณญาณ
และการคิดเปนระบบ
5) ครูควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการประเมิน เพื่อคัดสรรผลงานที่เกิดจากการเรียนรูในชั้น
เรียนและวิพากษผลงานอยางสรางสรรค
6) สถานศึกษาควรจัดพื้นที่หรือเวทีแสดงผลงานของผูเรียนที่ไดรับการคัดสรรจากการเรียนรูในชั้น
เรียนอยางสม่ําเสมอ
7) ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูที่อยูในระดับพอใชใหสูงขึ้น
โดยครูควรปรับปรุงพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผลประเมินผล การสอนซอมเสริม กลุมสาระการเรียนรูควร
กําหนดปฏิทินนิเทศชั้นเรียนใหครอบคลุมทุกหองเรียน สถานศึกษาควรเนนจัดกิจกรรมทางวิชาการใหมากขึ้น ครู
ผูปกครอง และผูเรียนควรรวมกันกําหนดเปาหมายคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสําหรับผูเรียนแตละคนในแตละ
ภาคเรียนใหชัดเจน
8) สถานศึกษาควรพัฒนาโครงการเพื่อใหเกิดผลตามอัตลักษณของผูเรียนจนเปนที่ยอมรับของชุมชน
2. ดานการบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษาควรนําผลจากการประเมินโครงการมาวางแผนพัฒนาการบริหารจัดการทุกดานอยางมี
ประสิทธิภาพและคุมคา
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3. ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1) ครูควรนําขอมูลจากระบบชวยเหลือนักเรียนรวมกับขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาใชในการ
วิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล เพื่อนําไปจัดการเรียนรูและออกแบบการเรียนรูไดตรงตามลักษณะการเรียนรูและ
พัฒนาการทางสมอง
2) ครูควรประเมินความกาวหนาการเรียนรูในชั้นเรียน ๓ ระยะ คือ กอนเรียน ระหวางเรียน และหลัง
เรียน รวมทั้งการวางเงื่อนไขใหผูเรียนประเมินความกาวหนาของตนเองหรือสัญญาการเรียน(Learning Contract)
ตลอดจนนําผลการประเมินระหวางเรียนมาใชซอมเสริมกอนการประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน
3) สถานศึกษาควรดําเนินการนิเทศภายในตามระบบบริหารคุณภาพ(PDCA)และนําผลการประเมิน
กระบวนการจัดการเรียนรูของครูไปพัฒนาครูแตละคนอยางเปนระบบ
4. ดานการประกันคุณภาพภายใน
นวัตกรรมหรือตัวอยางการปฏิบัติที่ดี (Good Practice)ของสถานศึกษาที่เปนประโยชนตอสังคม
1. โครงการสงเสริมนิสัยรักการอานและการดําเนินงานหองสมุด ๓ ดี เปนกิจกรรมของหองสมุดเพื่อ
สงเสริมใหนักเรียน ครู และชุมชนเห็นความสําคัญและมีนิสัยรักการอาน เพื่อใหเปนแหลงเรียนรูภายในของ
โรงเรียน
2. โครงการอาหารปลอดภัย สะอาด มารยาทงาม เพื่อใหนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามี
สุ ขภาพและอนามั ย ที่ ดีในการรั บ ประทานอาหารที่ส ะอาด ในสถานที่อัน สวยงาม และนัก เรีย นมี ร ะเบีย บ
มารยาทงดงามในการรับประทานอาหาร
3. สื่อบทเรียนออนไลนเรื่องแผนที่และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร ไดรับรางวัลผลงาน
การพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับเหรียญเงิน จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๑ ซึ่งทําใหผูเรียน
สามารถสืบคนหาความรูนอกเวลาเรียน ครูใชเปนแนวทางการศึกษาคนควา และเปนตัวอยางในการจัดทํา
บทเรียนออนไลน
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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 ไดรับคัดเลือกเปนโรงเรียนนํารองการบริหารงานสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา สูมาตรฐานสากล
ISO 14001 นําการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) เพื่อใหเกิดการยอมรับใน
มาตรฐานการจัดการศึกษา
พ.ศ. 2542 โรงเรียนสารวิทยาไดรับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 14001 จากประเทศอังกฤษและประเทศ
สวิสเซอรแลนด
พ.ศ. 2546 ไดรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน สวนสวยโรงเรียนงาม โครงการแมกไมมิ่งเมืองเขตจตุจักร
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)
พ.ศ. 2560 นักเรียนวงโยธวาทิต ในนาม Sarabun Brass Theater ไดรับรางวัลชนะเลิศถวยพระราชทาน
สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี Thailand World Music
Championships 2017 จัดโดยสมาคมการประกวดวงโยธวาทิตโลก (ประเทศไทย)
พ.ศ. 2560 Thailand World Music Championships 2017 Certificate of appreciation marching
music battle Brassline Battle Champion is hereby awarded to Sarabun Brass
Theater for participation in 2017 Thailand Word music championship 15th – 17th
December 2017, Sisaket Thailand
พ.ศ. 2560 กระทรวงศึกษาธิการและสมาคมการประกวดวงโยธวาทิตโลก (ประเทศไทย) มอบเกียรติบัตร
ฉบับนี้ไวใหเพื่อแสดงวา โรงเรียนสารวิทยา ไดเขารวมการประกวดวงโยธวาทิต ชิงถวย
พระราชทานฯ แหงประเทศไทย ประจําป 2560 ไดรับรางวัล ชนะเลิศ ระหวางวันที่ 15-17
ธันวาคม 2560 ณ สนามการกีฬาแหงประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ
พ.ศ. 2560 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย มอบโลนี้เพื่อแสดงวา โรงเรียนสารวิทยา
เปนโรงเรียนตนแบบเสริมสรางความรูดานสุขภาพ
พ.ศ. 2560 นายวัชรพล ชุมกิ่ง นายวัฒนา กลอมจิต ไดคัดเลือกเปนตัวแทนนักเรียนไทย U-18 ไปแขงขันที่
ประเทศอิหราน
พ.ศ. 2560 นายภาคภูมิ ลาโต และนายวัฒนา กลอมจิต นักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนสารวิทยา ไดรวมเก็บตัว
นักกีฬาฟุตบอลเยาวชนทีมชาติ รุนอายุ 19 ป
พ.ศ. 2560 ทีมกีฬาฟุตบอลโรงเรียนสารวิทยาไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันฟุตบอล รุนอายุ 18 ป
ประเภท ข ประจําป 2560
พ.ศ. 2560 นางสาวจิตติมา ศิริการ นักกีฬายูโด เขารวมแขงขันกีฬาแหงชาติ ณ จังหวัดสงขลา
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีมหญิง
พ.ศ. 2560 นายเอกลักษณ สุริยะญาติ ไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันประกวดบทกลอน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดย สโมสรไลออนสสากล ภาค 310 อี ประเทศไทย ระดับภาค
พ.ศ. 2560 นายกรวิชญ สิงหแกว นายนครินทร แซเลี้ยว และนายวงศกร กองละมุด ไดรับรางวัลเหรียญเงิน
การแขงขันสิ่งประดิษฐเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อการกีฬา (Smart Sport) Bridge 2 Inventor
Challenges 2017 บริษัท ไทยบริดจสโตน จํากัด
พ.ศ. 2560 นางสาววรรณิดา ศิริโพธิ์ ไดรับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมประกวดออกแบบถังขยะที่ใชจริง
ในโรงเรียน
พ.ศ. 2560 น.ส.ชลธิชา เชื้อคําเพ็ง และน.ส.กนกพร กลั่นยิ่ง ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
การแขงขันพูดเพื่ออาชีพ ภาษาเกาหลี
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พ.ศ. 2560 น.ส.รัชพร ชวยชูวงศ และน.ส.เมสิยาห เนื้อไม เกาหลี ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
การแขงขันเลาเรื่องจากภาพ
พ.ศ. 2560 นายเกียรติพงศ อยูเย็น ไดอันดับที่ 8 เหรียญทอง การแขงขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี และ
สอบวัดระดับภาษาเกาหลี TOPIK ไดระดับ 5 โดย NATIONAL INSTITUTE FOR
INTERNATIONAL EDUCATION
พ.ศ. 2560 น.ส.ทรงแสง เจริญสุข น.ส.พลอยชมพู ธนูทอง น.ส.ภูริชา แจงจรรยา น.ส.รดา มั่นตอม และ
น.ส.วรรณกานต หินออน ไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง การแขงขัน
ละครสั้นภาษาเกาหลี
พ.ศ. 2560 น.ส.เมสิยาห เนื้อไม น.ส.พลอยชมพู ธนูทอง น.ส.กนกพร กลั่นยิ่ง และน.ส.รดา มั่นตอม ไดรับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแขงขันละครสั้นภาษาเกาหลี และน.ส.รดา มั่นตอม ไดรับ
รางวัลพิเศษ คือทุนอบรมภาษาเกาหลี ระยะสั้น จํานวน 3 สัปดาห พรอมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
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การบริหารจัดการโรงเรียนสารวิทยา

1.วิสัยทัศน ภารกิจ เปาประสงค
2. คุณลักษณะอันพึงประสงค ของนักเรียน
3. รายวิชาตามกลุม สาระการเรียนรู
4. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
5. การจัดการเรียนรูและการสงเสริมการเรียนรู
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 “มุงพัฒนาศักยภาพและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเขาสูการศึกษายุค 4.0”
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
จุดเนน
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุมสาระการเรียนรูหลัก เพิ่มขึ้นรอยละ 1
2. นักเรียนทุกคนมีทักษะการอาน การเขียนเชิงวิเคราะห สรางสรรคและใฝรูใฝเรียนแสวงหาความรูดวย
ตนเอง
3. นักเรียนเปนผูมีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการคิด
วิเคราะห แกปญหา)
4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค ยึดมั่นการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย รักความเปนไทย และดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. นักเรียนไดรับการพัฒนาเพิ่มศักยภาพในดานภาษา คณิตศาสตร เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพื่อพัฒนา
สูความเปนเลิศในระดับประเทศและตางประเทศ
6. หลักสูตรสถานศึกษาไดรับการพัฒนา และจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุงเนนนักเรียนเปนสําคัญ
จัดการวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ
7. ครูและบุคลาการทางการศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะ ในการปฏิบัติหนาที่ การวิจัย การ
สรางสรรคนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีขวัญกําลังใจในการทํางาน
8. การบริหารและการจัดการศึกษาอยางเปนระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาที่เขมแข็ง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และสงเสริมการพัฒนา
สิ่งแวดลอมและแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู
9. สรางภาคีเครือขายเพื่อการมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของ
โรงเรียนและชุมชนกับทุกภาคสวน
ยุทธศาสตร
1. พัฒนาคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานสากล เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค
และดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตามมาตรฐานสากล
4. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาดวยหลักธรรมาภิบาลเนนกระบวนการมีสวนรวม
5. 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 90 ของนักเรียนไดรับ
การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา
2. รอยละ 90 ของนักเรียนมี
ความสามารถสื่อสารไดอยางนอย
2 ภาษา ล้ําหนาทางความคิด ผลิต
งานอยางสรางสรรคและรวมกัน
รับผิดชอบตอสังคม
3. รอยละ 92 ของนักเรียนมี
ความรูและทักษะที่จําเปนตาม
หลักสูตรมีความเปนเลิศทาง
วิชาการ เทียบเคียงมาตรฐานสากล
4. รอยละ 95 ของนักเรียนมี
สุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีมี
สุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดาน
ศิลปะ ดนตรี กีฬา
5. รอยละ 95 ของนักเรียนไดรับ
การสงเสริมและพัฒนาคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณโรงเรียน
6. รอยละ 95 ของนักเรียนผาน
เกณฑการประเมิน คุณธรรม
จริยธรรมคุณลักษณะอันพึง
ประสงคและคานิยม 12 ประการ
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ยุทธศาสตรโรงเรียน
2. พัฒนาศักยภาพของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

เปาประสงค
(กลยุทธระดับแผนงาน)
3. เพื่อใหครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีศักยภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
4. เพื่อใหครูไดรับการพัฒนา
ตนเองพัฒนางานโดยใชสื่อ
เทคโนโลยีทางการศึกษา

3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
กระบวนการจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญตาม
มาตรฐานสากล

5. เพื่อใหสถานศึกษามีหลักสูตรที่
ตอบสนองกับศักยภาพของผูเรียน
และเทียบเคียงมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
7. รอยละ 92 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดรับการอบรมและ
พัฒนาตนใหมีศักยภาพและ
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
8. รอยละ 87 ของครูจัดทํา
งานวิจัยในชั้นเรียน สื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
9. รอยละ 91 ของโรงเรียนมี
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญอยางมี
ประสิทธิภาพเทียบเคียง
มาตรฐานสากลและทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21
10. รอยละ 87 ของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุม
สาระการเรียนรูเฉลี่ยในระดับ 2.5
11. รอยละ 89 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 95 ของโรงเรียนมีการ
บริหารจัดการศึกษาบรรลุตาม
มาตรฐานการศึกษาที่กําหนดอยาง
มีประสิทธิภาพมีระดับคุณภาพอยู
ในระดับดี
13. รอยละ 95 ของกลุมบริหารมี
ระบบการบริหารจัดการอยางมี
คุณภาพบรรลุตามวัตถุประสงค
อยางมีประสิทธิภาพ
14. รอยละ 95 โรงเรียนมีการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่เขมแข็ง บรรลุ
วัตถุประสงคตามมาตรฐานมี
คุณภาพอยูในระดับดี
15. รอยละ 92 ของสถานศึกษา
การจัดโครงการ/กิจกรรม ที่
สงเสริมการจัดบรรยากาศ
สิ่งแวดลอม ทรัพยากร แหลง
เรียนรู วัสดุอุปกรณอยางมี
ประสิทธิภาพ
16. รอยละ 92 ของผูมีสวนรวมทุก
ภาคสวนมีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมสงเสริมการจัดการศึกษา
อยางมีคุณภาพ
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แผนที่ยุทธศาสตรของโรงเรียน
ยุทธศาสตรหลักที่ 1
พัฒนาคุณภาพผูเรียน
ตามมาตรฐานสากล
เปนผูมีคุณธรรม
จริยธรรมตาม
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค และดํารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ประสิทธิผล

คุณภาพ
การใหบริหาร

ประสิทธิภาพ
ของการ
ปฏิบัติราชการ

การพัฒนา
องคการ

ยุทธศาสตรหลักที่ 2
พัฒนาศักยภาพของครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา

ยุทธศาสตรหลักที่ 3
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
กระบวนการจัดการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญตาม
มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตรหลักที่ 4
พัฒนาระบบการบริหาร
การจัดการศึกษาดวย
หลักธรรมาภิบาลเนน
กระบวนการมีสวนรวม

ยุทธศาสตรหลักที่ 5
พัฒนาอาคารสถานที่
สิ่งแวดลอม แหลงเรียนรู
และภูมิปญญาทองถิ่น
ที่เอื้อตอการเรียนรูอยาง
มีคุณภาพ

3.เพื่อใหครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีศักยภาพ
ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ

1.เพื่อใหผูเรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและศักยภาพ
เปนพลโลก

8.เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมี
บรรยากาศ สิ่งแวดลอม
แหลงเรียนรูและภูมิปญญา
ทองถิ่นที่เอื้อตอการจัดการ
เรียนรู

2.เพื่อใหผูเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค ดํารงชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง

5.เพื่อใหสถานศึกษามี
หลักสูตรที่ตอบสนอง
กับศักยภาพของผูเรียน
และเทียบเคียง
มาตรฐานสากล

4.เพื่อใหครูไดรับการ
พัฒนาตนเองพัฒนางาน
โดยใชสื่อเทคโนโลยีทาง
การศึกษา

6.เพื่อใหสถานศึกษามีระบบ
บริหารจัดการศึกษาอยางมี
คุณภาพดวยหลักธรรมาภิบาล
เนนการมีสวนรวม

7.เพื่อใหมีระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
ที่เขมแข็งและยั่งยืน
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การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สมาคมผูปกครองและครู เครือขายผูปกครอง สมาคมศิษยเกา และ
คณะกรรมการนักเรียน
การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติระเบียบราชการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
รวมทั้งอํานาจหนาที่การบริหารงานบุคคลที่จะเกิดขึ้นตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สรุปอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดดังนี้
1. กํากับการดําเนินกิจการของสถานศึกษาใหสอดคลองกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่
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

42
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 2560
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 นายบัญชา

เทียมเพชร

กรรมการผูแทนศิษยเกา

13 พระมหาจามร พรหมจาโร

กรรมการผูแทนพระภิกษุสงฆ

14 พระมหาปริญณภัสทร รุจิธมโม

กรรมการผูแทนพระภิกษุสงฆ

15 ผูอํานวยการโรงเรียน

กรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครู
โรงเรียนสารวิทยา ปการศึกษา 2560
ที่
ชื่อ-สกุล
1. นายยงยุทธ
เหลี่ยมมุกดา

ตําแหนง
นายกสมาคม

2. นายสมชาติ

จงสุวณิชย

อุปนายก

3. นายพงศ

วณิชยมณีบุษย

อุปนายก

4. นายอนุกูล

ทองสุโชติ

กรรมการและปฏิคม

5. นายเขษมชาติ อารีมิตร
6. พลตํารวจตรี ศรายุทธ

กรรมการและผูชวยปฏิคม
พูลธัญญะ

กรรมการและนายทะเบียน

7. นายดุสิต

ขจรภัย

กรรมการและผูชวยนายทะเบียน

8. นางสุทธาวินี

เทพรัตน

กรรมการและบรรณารักษและพัสดุ

9. นายนิสัย

บุญนํากิจสวัสดิ์

กรรมการและสาราณียกร

10. นายยอดยิ่ง

เอกะกุล

กรรมการและประชาสัมพันธ

11. นางกรองกาญจน โชติสาร

กรรมการและผูชวยประชาสัมพันธ

12. พลโท ฤกษดี ชาติอุทิศ

กรรมการและฝายหาทุน

13. นายประกิจ

กรรมการฝายหาทุน

เหลาเกียรติโสภณ

14. นางกรรณิการ บรรลือหาญ

กรรมการและฝายหาทุน

15. พลเอก อาชวินทร เศวตเศรณี

กรรมการและฝายการศึกษา

16. นายอนันต

อินทรจักร

กรรมการและฝายสันทนาการ

17. นายภษร

พระเทพ

กรรมการและฝายสวัสดิการ

18. หมอมหลวงศิริมา จันทรเขียว

กรรมการและเหรัญญิก

19. นางปวีณา

กรรมการและผูชวยเลขาธิการ

ศิริภาพ
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คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง ปการศึกษา 2560
ที่

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

1. นายพงษชัย

พรสุโรจน

ประธาน

2. นายชยพัฒน

สุจปลื้ม

รองประธานคนที่ 1

3. นายมานิต

คลายคลึง

รองประธานคนที่ 2

4. นางเมยวดี

ศรีดี

ประชาสัมพันธ

5. นางขวัญชฎา

ชอพรรณรังสี

ผูชวยประชาสัมพันธ

6. พันเอกมาโนช

ศรีเดช

นายทะเบียน

7. นายสมชาย

ศิรินิล

ผูชวยนายทะเบียน

8. นางสาวเบญจสิริ

กล่ําวิจิตร

ปฏิคม

9. พันโทบุญเชิด

จงแจงกลาง

ผูชวยปฏิคม

10.นายธราธิป

บุญบุตร

เหรัญญิก

11.นายพงศธวัช

ริมดุสิต

ผูชวยเหรัญญิก

12.นายประธาน

เขมแข็ง

เลขานุการ

13.นายโยธิน

มัชฌิมาดิลก

ผูชวยเลขานุการ
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คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษยเกาสารวิทยา
ปบริหาร 2560
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

47
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 2560
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
นายเอกลักษณ
สุริยะญาติ
นางสาวชนากานต
อรรถนุรักษ
นางสาวจิดาภา
กลางเมือง
นายธารณ
กรรณาลงกรณ
นางสาวปยฉัตร
โมฑากุล
นางสาวเอกปวีณา
มาระโภชน
นายภูริณัฐ
บุญมา
นางสาวสภัทรพร
สัจนันท
นางสาวธิญาดา
รวยสันเทียะ
นางสาวพรชนิตว
เปลี่ยนโพธิ์
นายณฐวร
ศรศรี
นายกรินทร
อินสวาง
นายกษิดิศ
สมบูรณผล
นางสาวธมลวรรณ
วัฒนะนาวิน
นางสาวกันตรัตน
ศิลปาจารย
นางสาวภนิตา
ธีราพรนิธิ
นางสาวพุทธพร
บุญแจม
นางสาวฐิตารีย
ธีราพรนิธิ
นางสาวสิรินยา
กฤษณประพันธ
นางสาวธนธรณ
โพธิ์โสภา
นายสหัสวรรษ
เตชะเทพประวิทย
นายวงศกร
วิเศษเจริญไพศาล
นายธิติวุฒิ
คลอวุฒิดํารงค
นายปณณวิชญ
เนื้อทอง
นางสาวมนรดา
ถาวร
นางสาวอิษฏนันทน
สัจนันท
นายศุภชัย
สุวรรณสิงห
นายพิมุกต
วงศสมาโนดน
นางสาวชนัญชิดา
โชคธนอนันต
นายพงศพันธุ
คําพรรณ

ตําแหนง
ประธานนักเรียน
รองประธานนักเรียน
รองประธานนักเรียน
รองประธานนักเรียน
ประธานคณะพิบูลสงคราม
ประธานคณะโกษาเหล็ก
ประธานคณะรณยุต
ประธานคณะสีหราชเดโช
ประธานคณะพหลพลพยุหเสนา
ประธานคณะพันทายนรสิงห
นายทะเบียน
ผูชวยนายทะเบียน
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
เหรัญญิก
ผูชวยเหรัญญิก
ประชาสัมพันธ
ผูชวยประชาสัมพันธ
ปฏิคม
ผูชวยปฏิคม
อนุกรรมการนักเรียน
อนุกรรมการนักเรียน
อนุกรรมการนักเรียน
อนุกรรมการนักเรียน
อนุกรรมการนักเรียน
อนุกรรมการนักเรียน
อนุกรรมการนักเรียน
อนุกรรมการนักเรียน
อนุกรรมการนักเรียน
อนุกรรมการนักเรียน

ตอนที่ 2 สารสนเทศ
เกี่ยวกับผูเรียน

51

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
ปการศึกษา 2560

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

การเปรียบเทียบรอยละของนักเรียนที่มีระดับผลการเรียนตั้งแต 2.5 ขึ้นไปของทุกกลุมสาระการเรียนรู
ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาตางประเทศ

ภาคเรียนที่ 1
73.94
46.04
60.60
79.67
91.54
79.99
81.41
61.37

ภาคเรียนที่ 2
77.89
43.81
59.10
81.94
88.91
80.49
81.55
62.75
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2560
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ปการศึกษา 2560

ระดับ/รายวิชา
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพม.2
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ

ภาษาไทย
59.00
53.89
48.77
48.29

คณิตศาสตร
36.52
33.46
26.55
26.30

วิทยาศาสตร
36.36
35.65
32.47
32.28

ภาษาอังกฤษ
37.14
36.45
30.14
30.45
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ปการศึกษา 2560
ระดับ/รายวิชา
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพม.2
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ

ภาษาไทย
58.37
54.96
50.07
49.25

คณิตศาสตร
34.49
31.20
24.64
24.53

วิทยาศาสตร
32.74
32.65
29.48
29.37

สังคมศึกษา
40.69
38.20
34.96
34.70

ภาษาอังกฤษ
39.32
35.93
27.91
28.31
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ผลเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2558-2560
ปการศึกษา

ภาษาไทย

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

2558

46.44

41.77

43.34

52.72

37.81

2559

55.12

38.71

39.39

56.49

39.43

2560

59.00

36.52

36.36

-

37.14
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ผลเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2558-2560
ปการศึกษา

ภาษาไทย

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

2558

59.21

33.28

35.93

43.00

33.27

2559

62.18

32.44

33.69

40.45

36.19

2560

58.37

34.49

32.74

40.69

39.32
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รอยละของนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2560
สูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ
ระดับ

ภาษาไทย

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ รวม 5 วิชา

ม.3

59.00

36.52

36.36

-

37.14

42.26

ม.6

58.37

34.49

32.74

40.69

39.32

41.12

รวม

58.69

35.51

34.55

40.69

38.23

41.69
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เปรียบเทียบรอยละของนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกวา
คาเฉลี่ยระดับประเทศ ระหวางปการศึกษา 2559-2560

ปการศึกษา

ภาษาไทย

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ รวม 5 วิชา

2559

80.47

64.81

62.96

80.96

69.81

71.80

2560

58.69

35.51

34.55

40.69

38.23

41.69
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สถิติการสอบเขามหาวิทยาลัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ปการศึกษา 2558 – 2560
จํานวนนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่6
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

ปการศึกษา
2560

ปการศึกษา
2559

ปการศึกษา
2558

468

456

576

จํานวน

%

จํานวน

%

จํานวน

%

1 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

3

0.50

12

2.63

6

1.04

2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

17

2.82

29

6.35

35

6.08

3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

45

7.46

84

18.42

87

15.10

4 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

15

2.49

13

2.85

18

3.13

5 มหาวิทยาลัยมหิดล

3

0.50

11

2.41

11

1.91

6 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

13

2.16

22

4.82

30

5.21

7 มหาวิทยาลัยศิลปากร

8

1.33

14

3.07

10

1.74

8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

5

0.83

22

2.48

16

2.78

9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

1

0.17

4

0.87

3

0.52

10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
(จักรพงษภูวนาถ)

5

0.83

16

3.50

7

1.22

11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก(อุเทนถวาย)

0

0.00

0

0.00

0

0.00

12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

8

1.33

13

2.85

53

9.20

13 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

1

0.17

1

0.21

3

0.52

14 มหาวิทยาลัยบูรพา

8

1.33

14

3.07

12

2.08

15 มหาวิทยาลัยนเรศวร

0

0.00

0

0.00

2

0.35

16 มหาวิทยาลัยขอนแกน

2

0.33

1

0.21

0

0.00

17 มหาวิทยาลัยเชียงใหม

3

0.50

2

0.43

2

0.35

18 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

0

0.00

0

0.00

0

0.00

19 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

1

0.17

10

2.91

10

1.74

20 วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาฯ

0

0.00

1

0.21

0

0.00

21 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

2

0.33

7

1.53

1

0.17

22 มหาวิทยาลัยแมโจ

0

0.00

0

0.00

2

0.35

23 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

0

0.00

2

0.43

4

0.69
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จํานวนนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่6
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

ปการศึกษา
2560

ปการศึกษา
2559

ปการศึกษา
2558

468

456

576

จํานวน

%

จํานวน

%

จํานวน

%

24 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

1

0.17

1

0.21

1

0.17

25 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2

0.33

0

0.00

0

0.00

26 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

25

4.15

46

10.20

58

10.07

27 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

0

0.00

2

0.43

0

0.00

28 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1

0.17

1

0.21

0

0.00

29 มหาวิทยาลัยรามคําแหง

0

0.00

7

1.53

14

2.43

30 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

0

0.00

0

0.00

1

0.17

31 มหาวิทยาลัยพะเยา

0

0.00

2

0.43

1

0.17

32 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

0

0.00

0

0.00

1

0.17

33 มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ

1

0.17

0

0.00

1

0.17

34 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนวชิระ

0

0.00

2

0.43

0

0.00

35 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

0

0.00

0

0.00

2

0.35

36 วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร

0

0.00

1

0.21

0

0.00

37 วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ
38 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

0

0.00

2

0.43

0

0.00

0

0.00

0

0.00

1

0.17

39 วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาหญิงจุฬาลงกรณ

0

0.00

3

0.65

0

0.00

จํานวนนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่6
สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน

ปการศึกษา
2560
468

ปการศึกษา
2559
456

ปการศึกษา
2558
576

จํานวน

%

จํานวน

%

จํานวน

%

1

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

14

2.32

15

3.28

54

9.38

2

มหาวิทยาลัยเกริก

0

0.00

1

0.21

0

0.00

3

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

6

1.00

6

1.31

18

3.13

4

มหาวิทยาลัยรังสิต

4

0.66

14

3.07

38

6.60

5

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

6

1.00

8

1.75

8

1.39
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จํานวนนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่6
สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน

ปการศึกษา
2560
468

ปการศึกษา
2559
456

ปการศึกษา
2558
576

จํานวน

%

จํานวน

%

จํานวน

%

6

มหาวิทยาลัยสยาม

0

0.00

1

0.21

0

0.00

7

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

3

0.50

5

1.09

34

5.90

8

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

0

0.00

1

0.21

1

0.17

9

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

3

0.50

4

0.87

4

0.69

10

มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

0

0.00

0

0.00

1

0.17

11

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

0

0.00

0

0.00

1

0.17

12

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

0

0.00

0

0.00

0

0.00

13

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

1

0.17

1

0.21

0

0.00

14

สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน

2

0.33

1

0.21

3

0.52

15

Stamford University

0

0.00

0

0.00

2

0.35

16

มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล

0

0.00

0

0.00

0

0.00

17

มหาวิทยาลัยนานาชาติเซนทเทเรซา

0

0.00

0

0.00

0

0.00

18

มหาวิทยาลัยเนชั่น

0

0.00

0

0.00

0

0.00

19

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน

3

0.50

3

0.65

2

0.35

20

สถาบันการบินพลเรือน

2

0.33

4

0.87

2

0.35

21

วิทยาอาชีวศึกษาสันติราษฎร ในพระอุปถัมภฯ

0

0.00

1

0.21

1

0.17

22

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

0

0.00

1

0.21

1

0.17

23

วิทยาลัยดุสิตธานี

1

0.00

2

0.43

0

0.00

24

มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ

1

0.00

2

0.43

0

0.00

25

ศึกษาตอที่ตางประเทศ

3

0.50

2

0.43

1

0.17

26

ทหาร

1

0.17

0

0.00

5

0.87

27

สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ

2

0.33

5

1.09

0

0.00

28

ลาออก

2

0.33

1

0.21

0

0.00

29

รอติดตามผล

0.00

33

7.23

0

0.00

0

456

100

576

100

รวม
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คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน
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

87

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 ล ะกลุ มสาระการเรี ย นรู ไ ด กําหนดมาตรฐานการเรีย นรูเ ปน เป าหมายสํา คัญ ของการพัฒ นา
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 ตัวชีว้ ัดชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ขอที่ 3
2.3
สาระที่ 2 มาตรฐานขอที่ 2
ต
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
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การเปรียบเทียบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ปการศึกษา 2560
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ผลงานและการแสดงออกของผูเรียน
ระดับประเทศ
ชื่อ – สกุล
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ด.ญ.จุฑามาศ เรืองอยู
ด.ญ.ณัฐธยาน บุญเชียงราก
ด.ญ.ธิดารัตน จันทกล
นายเอกลักษณ สุรยิ ะญาติ

รางวัลที่ไดรับ

หนวยงานที่จัด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 การแขงขันตอบ
โครงการสารานุกรมไทย
คําถามจากสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯครั้งที่
23 ประจําป พ.ศ.2560 และเปนตัวแทนเขา
แขงขันระดับภาคกลาง
รางวัลชนะเลิศ การแขงขันประกวด
สโมสรไลออนสสากล ภาค310 อี
บทกลอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเทศไทย
ระดับภาค

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
นายรัชพล จันทรศรี
รางวัลผานเกณฑการแขงขันเคมีเพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6
นายกรวิชญ สิงหแกว
รางวัลเหรียญเงิน การแขงขันสิ่งประดิษฐ
นายนครินทร แซเลี้ยว
เทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อการกีฬา (Smart Sport)
นายวงศกร กองละมุด
Bridge 2 Inventor Challenges 2017
นางสาววรรณิดา ศิริโพธิ์
รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมประกวดขยายความรู
โครงการ Thailand go green 2558
นางสาววรรณิดา ศิริโพธิ์
รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมประกวด TED
Talks “เมืองไทยไรขยะ”
นางสาววรรณิดา ศิริโพธิ์
รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมประกวดออกแบบถัง
ขยะที่ใชจริงในโรงเรียน
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ด.ญ.ธัญชนก จันทรศรี
Brassline Battle ชนะเลิศ
ด.ญ.ปภาวดี สุริยะพึ่งพระ
ด.ช.ศุภลักษณ เพงทรัพย
นายจารุกิตต สนสกล
นางสาวธนารีย เรืองฤทธิ์
นายปธิญญา แซตั้ง
นายทิชานนท ออนแสงงาม
ด.ญ.บุณยวีร ธรรมนารถสกุล
น.ส.ปยาภรณ คุมชาติ
นายณัฐชนน แนนอุดร
นายธรรมรส เรืองดิษฐ
น.ส.ธนัชชา ไชยวัฒนะ

มูลนิธิรม ฉัตร
บริษัท ไทยบริดจสโตน จํากัด

บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด
(มหาชน)
บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด
(มหาชน)

สมาคมการประกวด
วงโยธวาทิตโลก
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รางวัลที่ไดรับ
ด.ช.ดิษฐวัฒน จิตตแชมชื่น
นายวชิรวิทย นิลคง
น.ส.จิราภรณ ขุดปน
น.ส.จามรี พุมเกษแกว
นายภาคภูมิ กันนิกา
นายพิริยะ พันธุเรือง
นายปกปอง ประดับสุข
นายยศธร กันจินะ
ด.ช.ทยากร ทวีแกว
ด.ช.วิชิตพงษ ปดคํา
นายฐิตพิ ันธ เอื้อสุวรรณา
นายกฤตวัฒน อุนศิลป
นายรัตนพล เธียรสุข
นายสันติสุข คุมญาติ
ด.ช.ธรรมสรณ ซุงสุวรรณ
ด.ช.ดุลยรัตน ขันธวิสตู ร
ด.ช.ไชยภัทร แสงจันดา
นายจิณณพัต ฉิมพลี
นายณัฐกิตติ์ ประกอบสุข
นายณัฐวุฒิ วงศชนาพร
นายรัฐศาสตร เสาทองหลาง
นายภูรี เงินมี
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
นายวัชรพล ชุมกิ่ง
การแขงขันฟุตบอลนักเรียนชิงชนะเลิศแหงเอเชีย
นายวัฒนา กลอมจิต
ณ เมืองบีราช ประเทศอิหราน
นางสาวจิตติมา ศิริการ
การแขงขันรายการ Jigoro Kano International
Championship ณ รัฐปนัง สหพันธรัฐมาเลเซีย
รางวัลเหรียญทองแดง
การแขงขันกีฬาแหงชาติครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส”
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เด็กชายวรเศรษฐ
การแขงขัน World youth go Championship
กมลกิจจาลักษณ
กลุมสาระการเรียนรูก ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
ด.ญ.ธิดารัตน จันทกล
การแข ง ขั น การทํ า น้ํ า พริ ก ผั ก สด เครื่ อ งเคี ย ง
ด.ญ.ธีรนาฎ มุขศิริ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ระดับเหรียญทอง
ด.ญ.ยุวดี ชาติมนตรี
น.ส.สุทธินี นิกรโสม
การแข ง ขั น การทํ า น้ํ า พริ ก ผั ก สด เครื่ อ งเคี ย ง
น.ส.มณันญา ประดับทอง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

หนวยงานที่จัด

Malasia Judo
Federatio&Penang Judo
Association
การกีฬาแหงประเทศไทยและ
จังหวัดสงขลา
สมาคมกีฬาหมากลอมแหงประเทศ
ไทย
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 67 สพม.2
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 67 สพม.2
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น.ส.กัญญามณี เริ่มศรี
ด.ญ.จิภารัตน โกณะสิทธิ์
ด.ญ.หทัยพร สังขวาสี
ด.ญ.ศิรินทรทิพย เริ่มศรี
น.ส.สิรินยา กฤษณประพันธ
น.ส.ปทุมรัตน พันธสุวรรณ
นายธนกุล บุตรจันทร
น.ส.กฤติยารี โรจนประดิษฐ
นายวิศวรักษ มดตะนอย

รางวัลที่ไดรับ

หนวยงานที่จัด

ระดับเหรียญทอง
การแข ง ขั น การจั ด สวนถาดแบบชื้ น ระดั บ ชั้ น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน ระดับเหรียญทอง
ครั้งที่ 67 สพม.2
การแขงขันการจัดสวนแกวระดับชั้นมัธยมศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ตอนปลาย ระดับเหรียญทอง
ครั้งที่ 67 สพม.2

การแข ง ขั น การออกแบบสิ่ ง ของเครื่ อ งใช ด ว ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ระดับเหรียญทอง
นายพงษศักดิ์ วิไลลักษณ
การแขงขันสรางเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร
นายจิรชาติ หงษสามารถ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับเหรียญทองแดง
น.ส. ทิพยนัชญา มงคล
การแข ง ขั น การตั ด ต อ ภาพยนตร ร ะดั บ ชั้ น
น.ส. กานตธิดา ธารทะเลชล
มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับเหรียญทอง
เด็กชายภพธรรม ไทยธวัช
การแข ง ขั น การประกวดโครงงานคอมพิ ว เตอร
เด็กชายภานุกร ยิ่งอินทร
ซอฟทแวรมัธยมศึกษาตอนตน
เด็กชายณธีพัฒน เลิศอภิลักษณ ระดับเหรียญทอง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
น.ส.ชลธิชา เชื้อคําเพ็ง
การแขงขันพูดเพื่ออาชีพ ภาษาเกาหลี ไดรับ
น.ส.กนกพร กลั่นยิ่ง
รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ไดรับเกียรติ
บัตร และเหรียญรางวัล พรอมเงินรางวัล
ทุนการศึกษา 6,000 บาท
น.ส.รัชพร ชวยชูวงศ
การแขงขันเลาเรื่องจากภาพ ภาษาเกาหลี ไดรับ
น.ส.เมสิยาห เนื้อไม
รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ไดรับเกียรติ
บัตร และเหรียญรางวัล พรอมเงินรางวัล
ทุนการศึกษา 6,000 บาท
น.ส.ทรงแสง เจริญสุข
การแขงขันละครสั้นภาษาเกาหลี ไดรับรางวัล
น.ส.พลอยชมพู ธนูทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง ไดรับ
น.ส.ภูริชา แจงจรรยา
เกียรติบตั ร และเหรียญรางวัล พรอมเงินรางวัล
น.ส.รดา มั่นตอม
ทุนการศึกษา 10,000 บาท
น.ส.วรรณกานต หินออน
นายเกียรติพงศ อยูเย็น
การแขงขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ไดอันดับ
ที่ 8 เหรียญทอง ไดรับเกียรติบัตร
สอบวัดระดับภาษาเกาหลี TOPIK ไดระดับ 5

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 67 สพม.2
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 67 สพม.2
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 67 สพม.2
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 67 สพม.2

สพฐ.

สพฐ.
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น.ส.เมสิยาห เนื้อไม
น.ส.พลอยชมพู ธนูทอง
น.ส.กนกพร กลั่นยิ่ง
น.ส.รดา มั่นตอม

รางวัลที่ไดรับ
หนวยงานที่จัด
การแขงขันละครสั้นภาษาเกาหลี ไดรับรางวัลรอง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ไดรับเกียรติบตั ร พรอมเงิน
รางวัล 6,000 บาท และน.ส.รดา มั่นตอม ไดรับ
รางวัลพิเศษ คือทุนอบรมภาษาเกาหลี
ระยะสั้น จํานวน 3 สัปดาห พรอมตั๋วเครื่องบิน
ไป-กลับ

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่อ – สกุล
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เด็กหญิงตะวัน สนนุช

นางสาวกัญญาภัค สุทธิจารี

เด็กหญิงสกุลวรา ดวงแสง

นายเอกลักษณ สุริยะญาติ

เด็กหญิงจุฑามาศ เรืองอยู

นางสาวฑิตยา หงสเงิน

เด็กหญิงณัฐกฤตา ลอมลาย

นางสาวอภิสรา เอมระดี

เด็กหญิงณัฐธยาน บุญเชียงราก

รางวัลที่ไดรับ
รางวัลเหรียญทองการเขียนเรียงความ
ระดับม.ตน โครงการรักษภาษาไทยเนื่องในวัน
ภาษาไทยแหงชาติ ป 2560
รางวัลเหรียญเงินการเขียนเรียงความ
ระดับม.ปลาย โครงการรักษภาษาไทยเนื่องใน
วันภาษาไทยแหงชาติ ป 2560
รางวัลเหรียญทองแดงแตงกลอนสุภาพ
ระดับ ม.ตน โครงการรักษภาษาไทยเนื่องในวัน
ภาษาไทยแหงชาติ ป 2560
รางวัลเหรียญเงิน แตงอินทรวิเชียรฉันท
ระดับม.ปลาย โครงการรักษภาษาไทยเนื่องใน
วันภาษาไทยแหงชาติ ป 2560
รางวัลเหรียญทอง อานเอาเรื่องตามแนว PISA
ระดับ ม.ตน โครงการรักษภาษาไทยเนื่องในวัน
ภาษาไทยแหงชาติ ป 2560
รางวัลเหรียญทอง อานเอาเรื่องตามแนว PISA
ระดับม.ตน โครงการรักษภาษาไทยเนื่องในวัน
ภาษาไทยแหงชาติป 2560
รางวัลเหรียญทอง คัดลายมือหัวกลม
ระดับ ม.ตน โครงการรักษภาษาไทยเนื่องใน
วันภาษาไทยแหงชาติ ป 2560
รางวัลเหรียญทอง (๑) คัดลายมือหัวกลม
ระดับ ม.ปลาย โครงการรักษภาษาไทยเนื่องใน
วันภาษาไทยแหงชาติ ป 2560
รางวัลเหรียญเงิน เขียนตามคําบอก
ระดับ ม.ตน โครงการรักษภาษาไทยเนื่องในวัน
ภาษาไทยแหงชาติ ป 2560

หนวยงานที่จัด
ณ ศูนยพัฒนาคุณภาพวิชาการ
โรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม
ณ ศูนยพัฒนาคุณภาพวิชาการ
โรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม
ณ ศูนยพัฒนาคุณภาพวิชาการ
โรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม
ณ ศูนยพัฒนาคุณภาพวิชาการ
โรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม
ณ ศูนยพัฒนาคุณภาพวิชาการ
โรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม
ณ ศูนยพัฒนาคุณภาพวิชาการ
โรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม
ณ ศูนยพัฒนาคุณภาพวิชาการ
โรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม
ณ ศูนยพัฒนาคุณภาพวิชาการ
โรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม
ณ ศูนยพัฒนาคุณภาพวิชาการ
โรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม
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ชื่อ – สกุล
ด.ญ. ณัฐกฤตา ลอมลาย

น.ส. อภิสรา

เอมระดี

ด.ญ. จุฑามาศ

เรืองอยู

น.ส. พลอยปภัส วุฒิจรัส

ด.ญ. ตะวัน

สนนุช

น.ส. กัญญาภัค

สุทธิจารี

ด.ญ. วันนิษา

พรมศรี

น.ส. พนัชกร

เล็กเลิศ

น.ส.เบญจมา
ด.ญ.อรปรียา
ด.ญ.พิชชาภา

บรรหาร
กัณคําภา
เสวกวรรณ

นายนรินทร
แซเสี้ยว
น.ส. ขวัญสุดา จันทะมาตร
น.ส. พรปวีณ
พงษไทย
ด.ช.เธวัต บารมีคําเกษม
ด.ญ.ณิรมล บุตรรัตน

นายเอกลักษณ สุริยญาติ
นายธิติวุฒิ โกมุทรัตนานนท

รางวัลที่ไดรับ
รางวัลเหรียญทอง ลําดับที่ 3 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน คัดลายมือสื่อภาษาไทย การแขงขัน
งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67
รางวัลเหรียญทอง ลําดับที่ 2 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย คัดลายมือสื่อภาษาไทย การแขงขัน
งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67
รางวัลเหรียญทอง ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
อานเอาเรื่องตามแนวPISA การแขงขันงาน
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67
รางวัลเหรียญทอง ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
อานเอาเรื่องตามแนวPISA การแขงขันงาน
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67
รางวัลเขารวม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เรียง
รอยถอยความ การแขงขันงาน
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67
รางวัลเหรียญทอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เรียงรอยถอยความ การแขงขันงาน
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67
รางวัลเหรียญเงิน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ทองอาขยานทํานองเสนาะ การแขงขันงาน
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67
รางวัลเหรียญเงิน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทองอาขยานทํานองเสนาะ การแขงขันงาน
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67
รางวัลเหรียญทองแดง ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน ปริศนาสรางสรรควรรณคดีไทย
(ทีม 3 คน) การแขงขันงานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 67
รางวัลเหรียญเงิน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปริศนาสรางสรรควรรณคดีไทย (ทีม 3 คน)
การแขงขันงานศิลปหัตถกรรม ครัง้ ที่ 67
รางวัลเหรียญทองแดง ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน กวีเยาวชนคนรุนใหม (กาพยยานี)
(ทีม 2 คน) การแขงขันงานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 67
รางวัลเหรียญทอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กวีเยาวชนคนรุนใหม (อินทรวิเชียรฉันท)
(ทีม 2 คน) การแขงขันงานศิลปหัตถกรรม

หนวยงานที่จัด
ณ ศูนยพัฒนาคุณภาพวิชาการ
โรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม
ณ ศูนยพัฒนาคุณภาพวิชาการ
โรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม
ณ ศูนยพัฒนาคุณภาพวิชาการ
โรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม
ณ ศูนยพัฒนาคุณภาพวิชาการ
โรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม
ณ ศูนยพัฒนาคุณภาพวิชาการ
โรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม
ณ ศูนยพัฒนาคุณภาพวิชาการ
โรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม
ณ ศูนยพัฒนาคุณภาพวิชาการ
โรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม
ณ ศูนยพัฒนาคุณภาพวิชาการ
โรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม
ณ ศูนยพัฒนาคุณภาพวิชาการ
โรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม

ณ ศูนยพัฒนาคุณภาพวิชาการ
โรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม
ณ ศูนยพัฒนาคุณภาพวิชาการ
โรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม

ณ ศูนยพัฒนาคุณภาพวิชาการ
โรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม
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ชื่อ – สกุล

รางวัลที่ไดรับ

หนวยงานที่จัด

ครั้งที่ 67
ด.ญ.โสรญา ตรีสูน
ด.ญ.กัลยรัตน บุหลัน
น..ส. พรลภัส ศิริพราหมณกุล

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
นายธนานันท เอี่ยมออน
ด.ญ.วรประภา แกวกิ่งจันทร
น.ส. สุพิชญา กลับฝง
น.ส.ธัญชนก แหลงสนาม
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
นายกรวิชญ สิงหแกว
นายภาสพงศ วรรณพันธุ

รางวัลเหรียญทองแดง ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน ตอคําศัพทภาษาไทย(ทีม 2 คน)
การแขงขันงานศิลปหัตถกรรม ครัง้ ที่67
รางวัลเหรียญเงิน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ตอคําศัพทภาษาไทย การแขงขันงาน
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่67

ณ ศูนยพัฒนาคุณภาพวิชาการ
โรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม

กิจกรรมการแขงขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร ม.4-6 (เหรียญทองแดง)
กิจกรรมการแขงขันคิดเลขเร็ว ม.1-3
(รองชนะเลิศอันดับ 1)
กิจกรรมการแขงขัน A-Math ม.4-ม.6
(เหรียญทอง)
กิจกรรมการแขงขัน Sudoku ม.4-ม.6
(เหรียญทองแดง)

สพม.2 (งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครัง้ ที่ 67)
สพม.2 (งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ 67)
สพม.2 (งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ 67)
สพม.2 (งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ 67)

รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการ
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร
ระดับชั้น ม.4-ม.6
นางสาวกวิสรา พนาพิทักษกุล
รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวด
นางสาวชัชญาภา เจยาคมน
โครงงานวิทยาศาสตร ประเภททดลอง
นางสาวญาณิศา ไพศาล
ระดับชั้น ม.4-ม.6
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เด็กหญิงอภิรดี ศรีธรรม
รางวัลชนะเลิศ การตอบปญหาธรรมศึกษา
เด็กชายณัฐพงษ บุญเลียง
เด็กหญิงแพรทอง บุญยรัตพันธ
เกียรติบตั รเขารวม การแขงขันตอบปญหา
เด็กหญิงกัญญามาศ กลิ่นสกุล
อาเซียน
นายพีรวิชญ สินธพ
เกียรติบตั รเขารวมเศรษฐศาสตรเพชรยอด
นายพิสิษฐ นิลกิจศรานนท
มงกุฎ
ด.ญ จารุภา เจีย
ด.ญ กวินธิดา มหัทธนาวุฒาการ
เด็กหญิงจันทรภัสสร กุลนานันท
นางสาวพิชญาภา ศศิสุวรรณ
นางสาวกุลิดา พิรยิ วิทย
นางสาวรวินันท สุทธิกิติวรกุล
นางสาวอภิชญา ทองแสง

ณ ศูนยพัฒนาคุณภาพวิชาการ
โรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2

วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ
โรงเรียนสตรีวิทยา 2
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ชื่อ – สกุล
นางสาววรกมล คุณวิทยา
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
นายธิติวุฒิ โกมุทรัตนานนท
ด.ช.เดนภิภพ มดตะนอย
น.ส.จิณหวรา ดอนคงดี
ด.ช.จิรกิตติ์ เลิศฤทธิ์ศิริกลุ
ด.ช.ณธีพัฒน เลิศอภิลักษณ
นายณพลกฤต เหลามีผล
ด.ญ.ณัชชา แสงสกุล
ด.ญ.ณัฏฐา จันอะราม
น.ส.ณัฐธิตา พูลสิน
ด.ญ.ดุษฎี กลิ่นจันทร
นายธิติวุฒิ โกมุทรัตนานนท
ด.ช.ธีรดนย ศรีรี
ด.ญ.พิมพลภัส ทองถนอม
นายยศวริศ อุบลจินดา
ด.ญ.วิรตั น อมฤตกร
ด.ช.ศิวัช ลิ่มสกุล
ด.ญ.สุดารัตน อินสําโรง
นายภรันยู นักทํานา
น.ส.ศิริกานดา ประมูลอรรถ
นายอัครเดช กองแสงศรี
ด.ญ.จิดาภา มลยงค
น.ส.ทิพยวรรณ ยศบุญมี
นายธิติพันธ เอื้อสุวรรณา
น.ส.ญานิศา บุญรอดกลับ
ด.ญ.เพลงไพเราะ ลิม้ วิโนทัย
นายชัยอนันต จันทรแกง
น.ส.ชุตินธร ศิรโิ ภค
น.ส.ณัฏฐณิชา เหมไชย
น.ส.ธนารีย เรื่องฤทธิ์
น.ส.นภาลัย สินมณี
น.ส.ปยภรณ คุมชาติ
น.ส.พัชราภา สีสาเอี่ยม
น.ส.พิชามญชุ บุญญะดิษฐ
นายรังพิรัชต กอชารี
นายรัฐศาสตร เสาทองหลาง
น.ส.วิภาวี เลิศนภากาศ

รางวัลที่ไดรับ

หนวยงานที่จัด

เดี่ยวระนาดเอก เหรีญทองชนะเลิศ
เดี่ยวระนาดทุม เหรีญทองรองชนะเลิศ
วงปพาทยไมนวม เหรียญเงิน

สพม.เขต 2
สพม.เขต 2
สพม.เขต 2

ขับรองเพลงไทยลูกทุง เหรียญเงิน
ขับรองเพลงไทยลูกทุง เหรียญเงิน
ขับรองเพลงไทยลูกกรุง เหรียญเงิน
ขับรองเพลงไทยลูกกรุง เหรียญเงิน
ขับรองเพลงไทยลูกกรุง เหรียญเงิน
ขับรองเพลงสากล เหรียญทองชนะเลิศ
ขับรองเพลงสากล เหรีญทองรองชนะเลิศ
ขับรองเพลงพระราชนิพนธ เหรียญเงิน
วงเครื่องลม เหรียญทอง

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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รางวัลที่ไดรับ
ด.ญ.ศศิกาญจน ประพฤติชอบ
ภาพไทยประเพณี เหรีญเงิน
ด.ญ.ธนัชชา เนื่องเจริญ
ภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค เหรีญเงิน
นายรัตพงศ นาคสําแดงฤทธิ์
ภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค เหรีญเงิน
ด.ช.ไณน เฉลิมศรี
ภาพลายเสน เหรียญทองแดง
นายนภพล เพชรอตุโล
ภาพลายเสน เหรีญทอง
ด.ช.อุณาโลม จัดการ
ศิลปสรางสรรค เหรียญทองแดง
น.ส.ธนธรณ เอียการนา
ศิลปสรางสรรค เหรียญทองแดง
น.ส.กุลยา เสวาภัย
วาดภาพระบายสี เหรียญเงิน
ด.ญ.ปยดิ า นอยทรงค
วาดภาพระบายสี ชนะเลิศเหรียญทอง
นายกรินทร อินสวาง
ภาพไทยประเพณี เหรียญเงิน
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
ด.ญ.พรลภัส ภูวดลไพศาล
การแขงขันเทควันโดชิงแชมปยุวชน-เยาวชน
ตานภัยยาเสพติด “ดาวรุงมุงสูฝน”
แชมปเปยนชิพ ครั้งที่ 7
- รางวัลชนะเลิศ รุน E ระดับ OPEN รุนอายุ
13-14 ป หญิง
การแขงขันเทควันโดรายการโบเบ Tower
รังสิต เทควันโด แชมเปยนชิพ 2017
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุน E ระดับ
OPEN รุนอายุ 13-14 ป
การแขงขันเทควันโด Friendly
Championship 2017
- รางวัลชนะเลิศ รุน D ระดับ OPEN รุนอายุ
13-14 ป
นายภูวเดช ใยเมือง
การแขงขันวายน้ําพระหฤทัยดอนเมือง แชมป
เปยนชิพ ครั้งที่ 8
- เหรียญทอง ทาฟรีสไตล 25 และ 50 เมตร
- เหรียญทอง ทากรรเชียง 25 และ 50 เมตร
- เหรียญทอง ทากบ 25 และ 50 เมตร
- เหรียญทอง ทาผีเสื้อ 25 และ 50 เมตร
การแขงขันวายน้ํา SAT Swimming
Championship 2017
- เหรียญทองแดง ทาฟรีสไตล 100 เมตร
- เหรียญเงิน ทากบ 50 เมตร
การแขงขันวายน้ํา The mall Swimming
Cup 2017
- เหรียญทอง ทาผีเสื้อ 50 เมตร
- เหรียญทอง ทากบ 50 เมตร

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

การกีฬาแหงประเทศไทย

The mall
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นายชัยสิทธิ์ ไชยโชติ
นายณัฐวัฒน ไตรวสุสกุล
ด.ญ.นภาพร เดชโกพรม
ด.ญ. พัชรสรน ปุญญาภิวัฒน
นายคุณภูมิ กลําพบุตร
น.ส.ธนธรณ วงศประเสริฐ
น.ส.ณิชนันทน แสงสาคร
น.ส.จิดาภา ภัคกุลทวีชัย
น.ส.จิตติมา ศิริการ

รางวัลที่ไดรับ
การแขงขันชางนอยเกมส ครั้งที่ 30
มหาชัยแชมปเปยนชิป ประจําป 2560
- เหรียญทองแดง
- เหรียญทองแดง
- เหรียญเงิน
- เหรียญเงิน
- เหรียญเงิน
- เหรียญทองแดง
- เหรียญทองแดง
- เหรียญทอง

คูราชชิงแชมปประเทศไทย ครั้งที่ 5
นายณัฐวัฒน ไตรวสุสกุล
- เหรียญทองแดง
ด.ญ.นภาพร เดชโกพรม
- เหรียญทอง
ด.ญ.ณิชกานต สัมมาฐิตากร
- เหรียญทองแดง
ด.ญ.พัชรสรน ปุญญาภิวัฒน
- เหรียญทองแดง
นางสาวจิตติมา ศิริการ
- เหรียญทอง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
นายสุทธิภัทร แนมขุนทด
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขัน
นายอนิรุต จันทราศรี
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67
นางสาวฐิติมา สุขขา
นางสาวนันธยา รําพึง
นางสาวสุภาวดี บุตรศิริ
นายปุณณวิทย ราชวัตร
รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการ
นางสาวเนตรทราย อนันต
แขงขันพูดเพื่ออาชีพฝรั่งเศส งาน
ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67
นางเอกปวีณา มาระโภชน
รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการ
นางสาวบุญญิสา ทองโสภณ
แขงขันเลาเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส งาน
ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67
น.ส.พลอยปภัส วุฒิจรัส
รางวัลเหรียญทอง
น.ส.จิดาภา กลางเมือง
เลานิทานภาษาจีน
น.ส.ฐิตารีย ธีราพรนิธิ
งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67
น.ส.วิชชานันท ผูชวยทวม
น.ส.กุลวดี ขันคํา
น.ส.ศศิกานต โพธิ์ทอง
รางวัลเหรียญทองแดง เลาเรื่องจากภาพ
น.ส.พุทธพร บุญแจม
งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67
นายถิรวัสส อัครเดชเรืองศรี
รางวัลเหรียญเงินเขียนเรียงความภาษาจีน
งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67

หนวยงานที่จัด
กรุงเทพมหานคร
สถาบันการพละศึกษา วิทยาเขต
สมุทรสาคร

หางสรรพสินคาเจเวนิว นวนคร
ปทุมธานี

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

สพม.2
โรงเรียนบางกะป

สพม.2
โรงเรียนบางกะป
สพม.2
โรงเรียนบางกะป
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น.ส.พิชชา โพธิ์ทอง
น.ส.วันวิสา ไชยศรี
น.ส.ฐิตารีย ธีราพรนิธิ
นางสาวกัญญารัตน นอยมี
นางสาวธรรมพร ทองฤดี
นางสาวกัญญารัตน นอยมี
นางสาวพรรณรวี หอมขจร
นางสาวณัฐณิชา บรรทัดพันธุ
นางสาวภนิตา ธีราพรนิธิ
นางสาวพิญสิกาญน นวสิรคุณ
นางสาวธรรมพร ทองฤดี
น.ส.ชลธิชา เชื้อคําเพ็ง
น.ส.กนกพร กลั่นยิ่ง
น.ส.รัชพร ชวยชูวงศ
น.ส.เมสิยาห เนื้อไม
น.ส.ทรงแสง เจริญสุข
น.ส.พลอยชมพู ธนูทอง
น.ส.ภูริชา แจงจรรยา
น.ส.รดา มั่นตอม
น.ส.วรรณกานต หินออน
นายเกียรติพงศ อยูเย็น

น.ส.เมสิยาห เนื้อไม
นายเกียรติพงศ อยูเย็น

น.ส.นิชนันท ทิราชีพ
น.ส.ชนนชนก นุมชวย
น.ส.สุปรียา สมานทอง
น.ส.สุพิชญา จันทรไม
นายสิรภัทร มะเริงสิทธิ์

รางวัลที่ไดรับ
รางวัลเหรียญเงิน พูดเพื่ออาชีพภาษาจีน
งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67
รางวัลรองชะเลิศอันดับที่ 2 ประกวดรองเพลง
จีน ภาคตะวันออกครั้งที่ 2 ประจําป 2560
ชนะเลิศอันดับ1 การแขงขันเลาเรือ่ งจาก
รูปภาพ
ชนะเลิศอันดับ1 การแขงขันเลาเรือ่ งจาก
รูปภาพ
ชนะเลิศอันดับ1 การแขงขันการเขียน
เรียงความ
รองชนะเลิศอันดับ1 การแขงขันการพูดเพื่อ
อาชีพ
รองชนะเลิศอันดับ1 การแขงขัน Multi Skills
การแขงขันพูดเพื่ออาชีพ
ภาษาเกาหลี ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญ
ทอง ไดรบั เกียรติบัตร
การแขงขันเลาเรื่องจากภาพ
ภาษาเกาหลี ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญ
ทอง ไดรับเกียรติบัตร
การแขงขันละครสั้นภาษาเกาหลี ไดรับรางวัล
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ไดรับเกียรติบัตร

หนวยงานที่จัด
สพม.2
โรงเรียนบางกะป
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขต
ชลบุรี
ศูนยเครือขายพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาญี่ปุน โรงเรียนเทพลีลา
สพม.2
สพม.2
สพม.2
สพม.2
สพม.2

สพม.2

สพม.2

การแขงขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ไดรับ
รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
ไดรับเกียรติบัตร
การแขงขันพูดสุนทรพจนภาษาเกาหลี ไดรับ
รางวัลชนะเลิศ
การแขงขันสรางคําศัพท
ภาษาเกาหลี ไดรับรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 2
การแขงขันเตน
K-POP DANCE
ไดรับรางวัลชนะเลิศ

สพม.2

รางวัลระดับเหรียญทอง การแขงขัน
Crossword งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67

สพม.2

โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย
กทม.
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย
กทม.
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย
กทม.
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นางสาวชนาภา นันทปญญาวรกุล

นางสาวจารุภา เจีย

งานแนะแนว
นางสาวกุณฑีรา แกวประสิทธ
นางสาวณัฐธิดา เพชรยอด
นางสาวธนภรณ บุญพรหม
นางสาวนพรดา สิทธิเสรีสุวรรณ
นางสาวดลฤทัย แซยี
นางสาวเจนจิรา คําจาง
นางสาวหฤทัย แซยี
นางสาวจักราลักษณ ทองแกว
นางสาวธนันทพร เกษกุล
นางสาวสุกัญญา สุขศรี
นางสาวกานตมณี สกุลศรี
นางสาวพิชชาภา โพธาราเจริญ
นางสาวปรารถนา คําถาเครือ
นางสาวพิชญาภา ทองมิตรา
นางสาวพัทธนันท พากเพียร
นายชยพล กลางแกว
นายยศธร ปานทองคํา
นางสาวปรัชญาภรณ หนูไชยันต
นางสาวญาณิศา ไพศาล
นางสาวชัญญาภา เจยาคมน
นางสาวกวิสรา พนาพิทักษกุล
นายภูธาร พานนนท
นางสาวพัชรินทร บุญสมเชื้อ
นางสาวเกศราภรณ ธนะศรี
นางสาวศศิวิมล ตราเงิน

รางวัลที่ไดรับ
รางวัลระดับเหรียญทอง การแขงขันเลานิทาน
ภาษาอังกฤษ (Story Telling) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67
รางวัลระดับเหรียญเงิน การแขงขันเลานิทาน
ภาษาอังกฤษ (Story Telling) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67

หนวยงานที่จัด
สพม.2

สพม.2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 พรอม
บริษัท ทาอากาศไทย จํากัด
ทุนการศึกษา 20,000 บาท ในการแขงขันตอบ (มหาชน)
ปญหา โครงการ สนามบินแหงการเรียนรู
ป2560
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รายงานผลการทดสอบวัดระดับทางภาษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ปการศึกษา 2560
1. การทดสอบวัดระดับภาษาเกาหลี (TOPIK)
นักเรียนเขาสอบจํานวนทั้งสิ้น 90 คน
สอบผานตามเกณฑที่ตั้งไว คือ อยางนอยระดับ 1 จํานวน 40 คน
แบงไดตามระดับชั้น ดังนี้
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 16 คน
ผานระดับ 5 จํานวน 1 คน
ผานระดับ 4 จํานวน 1 คน
ผานระดับ 3 จํานวน 1 คน
ผานระดับ 2 จํานวน 13 คน
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 24 คน
ผานระดับ 2 จํานวน 8 คน
ผานระดับ 1 จํานวน 16 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-SETT ทั้งสิ้น 83 คน
- ม.1 สอบ 27 คน ผาน 16 คน
- ม.2 สอบ 29 คน ผาน 16 คน
- ม.3 สอบ 27 คน ผาน 17 คน
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ตาราง แสดงจํานวนนักเรียนที่ทําชื่อเสียงใหแกโรงเรียน แยกตามกลุมสาระการเรียนรู
จํานวนนักเรียนที่ทําชื่อเสียงใหแกโรงเรียน
ระดับประเทศ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
4
24
4
5
5
14
4
12
34
45
21
10
43
25
79
217

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

แบบทดลอง/
ลงมือปฏิบัติ

แบบบทบาทสมมุติ

แบบสื่อประสม

แบบโครงงาน

แบบอุปนัย

แบบปรนัย

8

แบบจิกซอว

5
6
7

ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ภาษาตางประเทศ
รวม

แบบบรรยาย

1
2
3
4

กลุมสาระการเรียนรู

แบบรวมมือ

ลําดับ
ที่

กระบวนการกลุม

ตารางแสดงเทคนิคการสอน เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน

15
12
23
14

15
10
0
14

15
24
23
14

0
0
0
0

0
2
23
0

15
0
1
14

0
12
0
14

0
0
2
0

15
16
0
14

15
0
0
14

9
10
9

9
10
12

9
10
12

6
10
-

9
10
12

6
3
-

9
10
11

6
1
3

9
2
-

9
1
11

29
121

29
99

29
136

3
19

23
79

26
65

19
73

7
19

3
59

3
53

ตอนที่ 3 สารสนเทศ
การบริหารวิชาการ
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หลักสูตรและการเรียนการสอน
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 / กิจกรรมที่โรงเรียน
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 กระบวนการวิจัย 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) จัดเตรียมและเลือกใชสื่อใหเหมาะสมกั บกิจกรรม นําภูมิปญญาทองถิ่น เทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน
6) ประเมินความกาวหนาของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา
และระดับพัฒนาการของผูเรียน
7) วิเคราะหผลการประเมินมาใชในการซอมเสริมและพัฒนาผูเรีย น รวมทั้งปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนของตนเอง
4.2 บทบาทของผูเรียน
1) กําหนดเปาหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง
2) เสาะแสวงหาความรู เขาถึงแหลงการเรียนรู วิเคราะห สังเคราะหขอความรู ตั้งคําถาม คิดหา
คําตอบหรือหาแนวทางแกปญหาดวยวิธีการตาง ๆ
3) ลงมือปฏิบัติจริง สรุปสิ่งที่ไดเรียนรูดวยตนเองและนําความรูไปประยุกตใชในสถานการณตา งๆ
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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การวัดและการประเมินผลการเรียน
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 และคุณลักษณะอันพึงประสงคนั้น 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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นางอุไรวรรณ สังวรเจต

3

นางสมพร ทานธรรม





4

นางรีนา เพิ่มศิริวาณิชย





5

นางสาวนัทธมน โลหิตหาญ

6

นายเจษฎา จงสืบสุข

7

นางพรรณอุษา พัฒนาวิวัฒนพร



8

นางสาววิภา มณีเนตร



9

นายนวพรรษ ตรีสูน



10

นางสาวสุกานดา หมูพยัคฆ

11

นางรุงเพ็ชร สรองศรี







15

0



2















แบบปรนัย





15

0

แบบอุปนัย













แบบโครงงาน













แบบสื่อประสม

แบบทดลอง/
ลงมือปฏิบัติ













แบบบทบาทสมมุติ

แบบจิกซอว

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
1 นางสาวธนวรรณ เมฆแดง
2 นางสาววนัสนันท คําแสน
3 นางสาวภิญญาพัชญ รักกุศล
4 นางสาวศิรธันย สามเชียง
5 นางสาวพัชรีย สวางวงษ
6 นางสาววิชณี เปรมประยูร
7 นางสาวสนธิกาญจน แสงมณี
8 นายอธิพงศ โชคเคลาลาภ
9 นายสิทธิศักดิ์ แกวเนตร
10 นายพิชาชาญ สุขประเสริฐ
11 นางสาวกัญญารัตน อาโรโจ
12 นางสาวดาวเรือง เกณฑสาคู
13 นางสาวสุวิมล จันตะสุรินทร
14 นางสาวธณัฐฐา สวางรักษ
15 นางสาวศิลาภรณ อ่ําเอี่ยม
รวม
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
1 นางนิธิวดี แพรวัฒนะสุข

แบบบรรยาย

ชื่อ-สกุล

แบบรวมมือ

ลําดับ
ที่

กระบวนการกลุม

ตารางแสดงเทคนิคการสอน เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน







15





15


































13

นางสาวประจบ แสงสีบับ

14

นางวัลวิภา เพ็งประสพ





15

นายศุภวัฒน คัมภิรานนท





16

นางจีรนันท ธํารงวิศว





17

นางสาวอรนันท จันทรประภาพ



18

นายโสภณ จุย จิตร



19

นายณัฐพล สุดหอม

20

นายวรางค สุจริต

21

น.ส.จิดาภา โสภณธรรมภาณ

22

นางสาวกฤษณา ชํานาญ

23

นายกัมปนาท สมชาติ

24

นางสาวปทมา ประพฤติงามพงศา
รวม

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
1 นางสาวธัญทิพย อริยอัครพงษ
2 นายธันวา เดชะสิริ
3 นางฐะปะนีย เอี่ยมศรี
4 นางศุภาวีร ศรีโท
5 นางนิภาวรรณ การุญ
6 นางสาววนิดา หลากจิตร
7 นายนเรศ ล้าํ เลิศวัฒนา
8 นายพิทักษ ชินสีห
9 นางสาวพัฒตวรรณ สีเลา
10 นางสาวณัฐมน ทองคํา
11 นางสาวธีราภรณ ผลกอง
12 นางสาวปยะมาศ เลิศความเพียร
13 นางสาวนันทนภัส อรุณไพร
14 นางสาวเยาวลักษณ วงศสิงห
15 นายถนอมศักดิ์ ทองประเทือง
16 นางสาวสุกานดา แกวทองพันธ



แบบปรนัย

แบบอุปนัย

แบบโครงงาน

แบบสื่อประสม


































































12

แบบบทบาทสมมุติ



นางสาวจรรจิรา ฤทธิชัย

แบบทดลอง/
ลงมือปฏิบัติ



12

แบบจิกซอว

แบบบรรยาย

ชื่อ-สกุล

แบบรวมมือ

ลําดับ
ที่

กระบวนการกลุม
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แบบปรนัย

แบบสื่อประสม
0

แบบอุปนัย

แบบบทบาทสมมุติ
1

แบบโครงงาน

แบบทดลอง/
ลงมือปฏิบัติ
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14

0

0

14 14

14

14





































 



 

 


แบบจิกซอว


นางสาวประภาวดี เจริญจิตร

นางสาวพรพิมล จงรักวิทย

นางสาววิภาวี เนียรมงคล

นางสาวภัณฑิรา กัณหาไชย

นายชัยณรงค ทรายทอง

นางสาวอรอนงค โสดามุข

นางสาวรัชนีกรณ นะรางวงษ
รวม
23
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1 นายประพจน
อังคเรืองรัตนา

2 นางจุฑามาศ
พัฒนชู

3 นางคมคาย
มากบัว

4 นางสาวอุไรวัลย สมร

5 นายธเนศ
วิริยะมนตรี

6 นายอาณาจักร แทงทอง

7 นางสาวไพลิน
ชยามาศ

8 นางสาวกนกลักษณ แปงปางใส

9 นางสาวสุนสิ า
วาริน

10 นายธีระวัฒน
สีหาบุญลี

11 นายวิชิต
จีนพวด

12 นางสาวสุรีพร ศรีขวัญเมือง

13 นางสาวณัฐณิชา จันทรฤทธิ์

นางสาวตรีรัก บุญเติม

รวม
14
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

1 นางสาวฉวีวรรณ เทียนสุน

2 นายกรัณฑ ปนสุวรรณ

3 นางสิรินิติ ไทยภักดี

4 นายณัฐพล มั่นเรือง

5 นางสาวนภวรรณ นาคอุไร

6 นางสาวธันยชนก อรัญญิก

7 นางสาววนัสนันท ถิ่นรัตน

8 นางสาวณัฐดา สาสกุล
17
18
19
20
21
22
23

แบบบรรยาย

ชื่อ-สกุล

แบบรวมมือ

ลําดับ
ที่

กระบวนการกลุม
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0








23

0



0




แบบโครงงาน

แบบอุปนัย

แบบปรนัย

แบบสื่อประสม

แบบบทบาทสมมุติ

1
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9

  
  



  
  
  
  
6 9 6










9










9













12





-













12

√
√
√
√

-

√
√
√
-

แบบทดลอง/
ลงมือปฏิบัติ

1


2

แบบจิกซอว


นายชุมพล เทพสูงเนิน

นางสาวมนัญญา ประสันแพงศรี
รวม
10
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษา
1 นายพีระชาต ศรีมหันต

2 นาวสาวเฉลิมศรี เกตุจําปา

3 นายไตรรัตน ศรีจิตรแจม

4 นายพลัฏฐ ตุม ทอง

5 นายพรชัย เกตุฉาย

6 นางสาวสุชินันท งามสมชนม

7 นางสาวกนกวรรณ อันบุรี

8 นางสาวสุกัญญา สุขเจริญ

9 นางสาวธนภรณ ไพบูลย

รวม
9
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

1 นางประทุม ปานชื่น
2 นายสมศักดิ์ พัฒนาวิวัฒนา

3 นางพิชญสินี คําแกว

4 นางสาวบุญรักษา อินทรเสน

5 นางดรุณี ลี้สกุล
6 นายพงษศักดิ์ บัวหุง

7 นางสาวลดาวัลย กันธมาลา

8 นายจตุพร ใจหาญ

9 นายวิชชวิทย จัวนาน

10 นางสาววีนัฐดา แกวโท

11 นางอรุณรัตน คัมภีรพจน
12 นางสาวจิราภรณ ปกรณ
รวม
9
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
1. นางสาวพิมพประภา ประทุมวรรณ
√
2. นางสาวจุฑาทิพย เจนธนานันท
√
3. นายทวิตย วรรณชัยมงคล
√
4. นางสาวเสาวลักษณ สภานนท
√
9
10

แบบบรรยาย

ชื่อ-สกุล

แบบรวมมือ

ลําดับ
ที่

กระบวนการกลุม
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11

√
√
√
√

√
√
√

-

-

√
√
-

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
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√
√
√
√
√
√
23

√ √
√ √
√ √ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √ √ √ √ √
√ √
- √
- √
√ √ - √
√ √ √
√ √ √
√ √
26 19

แบบปรนัย

√
√
√
3

แบบอุปนัย

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
29

แบบโครงงาน

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
29

แบบสื่อประสม

แบบทดลอง/
ลงมือปฏิบัติ

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
29

แบบบทบาทสมมุติ

แบบจิกซอว

นางศรานตา กฤษฎาสิมะ
นางสาวราตรี เหลาหะเกียรติ
นางสาวภัทราวรรณ ปริมิตร
นายกิตติพัทธ สุขลิ้ม
นางสาวกฤติยา ปะทังคะติ
นางสาวธัญธร เวชวิทยาขลัง
นางสาวประนอม สิงหโต
นางสาววีรสดุ า จันทโชติ
นางสาวอรพรรณ ปญญาไว
นางสาวขนิษฐา ผลาธัญญะ
นายชานนท สมคิด
นางสาวธนิสรา ภูไพบูลย
นางสาวณัฐธยาน กุลสิริวงศธร
นางสาวนิรชา สุวรรณมณี
นางสาวอนัญญา วันทยานันท
นางสาวเจนจิรา แองบัวใหญ
นางสาวประวิดา จันที
นายสัชฌุกร แกวชวย
นางสาวสุณิสา สอาดศรี
นางสาวอรอนงค องคนาม
นางสาวพรประภา ชัยนา
นางสาวชนิกานต ศรีนรา
นางสาวกฤษดาพร แซเวียน
นายเดียร สุขเพ็ชรี
นางสาวกัญญาทิพ มัคเจริญ
รวม

แบบบรรยาย

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.

ชื่อ-สกุล

แบบรวมมือ

ลําดับ
ที่

กระบวนการกลุม

117

√
√
√
√
√
7

√
√
√
3

√
√
√
3

118

กระบวนการกลุม

แบบรวมมือ

แบบบรรยาย

แบบจิกซอว

แบบทดลอง/
ลงมือปฏิบัติ

แบบบทบาทสมมุติ

แบบสื่อประสม

แบบโครงงาน

แบบอุปนัย

แบบปรนัย

สรุปตารางแสดงเทคนิคการสอน เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน

1
2

ภาษาไทย
คณิตศาสตร

15
12

15
10

15
24

0
-

0
2

15
-

0
10

0
-

15
16

15
-

3
4

วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพล
ศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ภาษาตางประเทศ
รวม

23
14

0
14

23
14

0
0

23
0

1
14

0
14

2
0

0
14

0
14

9

9

9

6

9

6

9

6

9

9

10

10

10

10

10

3

10

1

2

1

9

12

12

-

12

-

11

3

-

11

29
121

29
99

29
136

3
19

23
79

26
65

19
73

7
19

3
59

3
53

ลําดับ
ที่

5
6
7
8

กลุมสาระการ
เรียนรู
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การจัดกิจกรรมแนะแนว
วิสัยทัศน
งานแนะแนวมุงเนนใหผูเรียนรูจักตนเอง เปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรักและภูมิใจในตนเอง
สามารถคิด ตัดสินใจและแกปญหาได เรียนรูการอยูอยางพอเพียง อยูรวมกับผูอื่นในสังคมไทยและสังคมโลก
อยางดีและมีความสุข
ภารกิจ
1.สงเสริมผูเรียนใหรูจักตนเองทั้งดานความถนัดความสามารถและความสนใจ
2.สงเสริมผูเรียนใหตระหนักถึงความสําคัญของตนเอง มีความภาคภูมิใจในตนเอง
3.สงเสริมผูเรียนใหรูจักคิดวิเคราะหเรื่องราวตางๆ และนําประสบการณมาใชประกอบการตัดสินใจ
ในการแกปญหา
4.สงเสริมใหผูเรียนคิดเชิงบวกมีสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มองโลกในแงดีและเรียนรูการอยู
รวมกับผูอื่นในสังคมไทยและสังคมโลกไดอยางมีความสุข
5.สงเสริมผูเรียนใหรูแหลงขอมูลนําขอมูลทุกดานทั้งความถนัด ความสามารถ และความสนใจ มาใช
เปนองคประกอบในการตัดสินใจเลือกศึกษาและอาชีพ
เปาหมาย
1.เพื่อใหผูเรียนไดรูจักตนเองทั้งดานความถนัดความสามารถและความสนใจ
2.เพื่อใหผูเรียนตระหนักถึงความสําคัญของตนเอง มีความภาคภูมิใจในตนเอง
3.เพื่อใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะหเรื่องราวตางๆ และนําประสบการณมาใชประกอบการตัดสินใจในการ
แกปญหา
4.เพื่อเสริมสรางใหผูเรียนมีสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มองโลกในแงดีและเรียนรูอยูรวมกับ
ผูอื่นในสังคมไทยและสังคมโลกไดอยางมีความสุข
5.เพื่อใหผูเรียนนําขอมูลทุกดานทั้งความถนัด ความสามารถ และความสนใจ มาใชเปนองคประกอบ
ในการตัดสินใจเลือกศึกษาและอาชีพ
ภาระงานในการแนะแนว
ประกอบดวย 5 งานหลัก ดังนี้
1. งานศึกษารวบรวมขอมูล เปนการศึกษาสํารวจขอมูลเกี่ยวกับตัวผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ขอมูล
เหลานี้จะชวยใหครูรูจักผูเรียนแตละคนวาเปนอยางไร ตองการอะไร และควรใหความชวยเหลือ
ในลักษณะใด
2. งานสารสนเทศ เปนการใหขอมูลขาวสารความรูที่จําเปนในการตัดสินใจขอมูลที่ถูกตองทันสมัยมี
ความจําเปนมากในการชวยใหผูเรียนสามารถตัดสินใจไดอยางเหมาะสมมากขึ้นและปองกันการ
ลมเหลวไดอยางมาก
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3. งานใหคําปรึกษา มีจุดมุงหมายที่จะชวยใหผูเรียนที่มารับการปรึกษาเกิดการเรียนรูและเขาใจ
ตนเองรูวาปญหาของตนเองอยูที่ตรงไหน ควรจะแกไขตนเองอยางไร พรอมทั้งเกิดความรับผิดชอบ
ในการชวยตนเองอยางแทจริง
4. งานจัดวางตัวบุคคล เปนการจัดกิจกรรมดวยรูปแบบวิธีการที่หลากหลายเพื่อใหผูเรียนไดรับ
ประสบการณ ไดรับการฝกฝน หรือไดรับการชวยเหลือตามควรแตกรณี
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
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
2.1 มีความประพฤติดี ไมผิดกฎระเบียบของโรงเรียน เนนการแตงกายถูกตอง พฤติกรรมเหมาะสม
โดยตองผานการพิจารณาของครูที่ปรึกษา ครูหัวหนาระดับชั้น และผานความเห็นชอบจาก
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
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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
3. แนวปฏิบัติในการขอรับทุนของนักเรียนใหผานการสอบถามคุณสมบัติจากครูที่ปรึกษากอนแลวจึงขอ
ใบขอรับทุน
3.1 นักเรียนกรอกประวัติของผูขอรับทุนใหครบทุกหัวขอโดยเฉพาะเงินเดือน บิดา มารดา หรือ
ผูปกครอง
3.2 ครูที่ปรึกษาสัมภาษณนักเรียนที่ขอรับทุนเพิ่มเติม ลงความเห็นในแบบกรอกประวัติฯ (หนา 2)
3.3 จัดลําดับนักเรียนที่สมควรไดรับทุนฯ สงหัวหนาระดับ เพื่อสงตอใหกลุมบริหารงานบุคคล และ
กลุมบริหารงานวิชาการใหความเห็นชอบ
ตารางแสดงสถิติการใหบริการแนะแนวแกผูเรียน แยกประเภทตามภาคเรียน ปการศึกษา 2560
สถิติการใหบริการ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6
ประเภท
รับคําปรึกษา
ขอมูลการศึกษา,อาชีพ
บริการทางดานการศึกษา
หาขอมูลจากสื่อตางๆ
ชวยงานหองแนะแนว
อื่ๆ...........(ระบุ)
รวม
รวมทั้งสิ้น

พ.ค.
8
12
20

ภาคเรียนที่ 1
มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
12
31
35
20
22
14
6
6
6
38
59
55
228

ก.ย.
25
25
6
56

พ.ย.
25
41
6
72

ภาคเรียนที่ 2
ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
23
5
12
9
31
11
7
7
7
39
43
30
233

รวม
มี.ค. ทั้งสิ้น
40 216
5
190
4
55
49
461
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สรุปทุนการศึกษาที่นักเรียนไดรับ ประจําปการศึกษา 2560
จําแนกตามประเภททุนการศึกษา

สรุปทุนการศึกษา โรงเรียนสารวิทยา
ประจําปการศึกษา 2560
ที่

ชื่อทุน

จํานวนทุน

จํานวนเงิน

293

2,500

1

ทุนโรงเรียนสารวิทยา

2

มูลนิธิรวมจิตตนอมเกลาเพื่อเยาวชน

1

4,000

3

ทุนสภาสังคมสงเคราะห

1

2,500

4

มูลนิธิอีซูซุ

3

5,000

5

ทุนสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด

6

2,000

6

ทุนเจาอาวาสวัดบางบัว

5

1,500

7
8

ทุนผูชวยเจาอาวาสวัดบางบัว
ทุนพระมหาปริญณภัสทร รุจิธมโม ดร.

2
2

1,500
1,500

9

ทุนยุวพัฒน

1

2,000

หมายเหตุ
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การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
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 2560
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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รายชื่อชุมนุม ประจําปการศึกษา 2560
ลําดับ
ที่

ชื่อชมรม

ครูที่ปรึกษาชมรม

กลุมสาระ
การเรียนรู

หองเรียน

1

เกม หรรษา ภาษาไทยนารู

นางสาวภิญญาพัชญ รักกุศล

ภาษาไทย

427

2

เสียงตามสายหลากหลายนักอาน

นางสาวกัญญารัตน อาโรโจ

ภาษาไทย

ประชาสัมพันธ

3

ปริศนาพาเพลิน

นางสาวศิรธันย สามเชียง

ภาษาไทย

422

4
5

ลายลักษณอักษร
นิทานทะลุมิติ

นางสาวสุวิมล จันตะสุรินทร
นางสาวดาวเรือง เกณฑสาคู

ภาษาไทย
ภาษาไทย

424
425

6

เรื่องเลา เรารอบรู

นางสาววิชณี เปรมประยูร

ภาษาไทย

423

7

หนังสือทํามือ

นายพิชาชาญ สุขประเสริฐ

ภาษาไทย

445

8

อรรถรสลีลาภาษาวรรณคดี

นายอธิพงศ โชคเคลาลาภ

ภาษาไทย

426

9

สารานุกรมไทย

นางสาวสนธิกาญจน แสงมณี

ภาษาไทย

438

11

คิดเลขเร็ว

นางจีรนันท ธํารงวิศว

คณิตศาสตร

432

12

คลินิคคณิต ม.1

นางสาวปทมา ประพฤติงามพงศา

คณิตศาสตร

434

นางพรรณอุษา พัฒนาวิวัฒนพร
13
14

คลินิคคณิต ม.2
คลินิคคณิต ม.3

435

นางสาวจิดาภา โสภณธรรมภาณ
นางสาวสุกานดา หมูพยัคฆ

คณิตศาสตร

นางวัลวิภา เพ็งประสพ

คณิตศาสตร

437

นางสาววิภา มณีเนตร
15

คลินิคคณิต ม.4

นางสาวกฤษณา ชํานาญ

คลินิคคณิต ม.5

นายกัมปนาท สมชาติ

442
443

คณิตศาสตร

นางสาวจรรจิรา ฤทธิชัย
16

436

444
448

คณิตศาสตร

นางสาวปาวาริศา สมาฤกษ

446
443

17

เพชรสาระ (คณิตฯ) ม.ตน

นายณัฐพล สุดหอม

คณิตศาสตร

433

18

เพชรสาระ (คณิตฯ) ม.ปลาย

นางสาวประจบ แสงสีบับ

คณิตศาสตร

441

19

เพาะกาย

จาสิบเอกถนอมศักดิ์ ทองประเทือง

วิทยาศาสตร

20

นางศุภาวีร ศรีโท

วิทยาศาสตร

21

เยาวชนนักอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม ม.ตน
เกมส 24 hr.

ศูนยกีฬา
มวย-ยูโด
234

นายนเรศ ล้ําเลิศวัฒนา

วิทยาศาสตร

246

22

พฤกษศาสตร

นางฐะปะนีย เอี่ยมศรี

วิทยาศาสตร

ซุมการเวก

23

แคคัตส (cactus)

นางสาวพรพิมล จงรักวิทย

วิทยาศาสตร

231

125
ลําดับ
ที่
24

ชื่อชมรม
โลกสวยดวยมือเรา

ครูที่ปรึกษาชมรม
นางสาวธัญทิพย อริยอัครพงษ

กลุมสาระ
การเรียนรู

หองเรียน

วิทยาศาสตร

232

นางสาวธีราภรณ ผลกอง
26

วาดรูปวิทยาศาสตร

นายจิรวิทย สิริโชคสิทธิชัย

วิทยาศาสตร

232

27

คนดีศรีสาระ

นายพิทักษ ชินสีห

วิทยาศาสตร

นางนิภาวรรณ การุญ

วิทยาศาสตร

ศาลาขางหอง
ปกครอง
237

28
29

ผลิตภัณฑวิทยาศาสตร

30

นางสาวณัฐมน ทองคํา
นางสาวนันทนภัส อรุณไพร

31

Paper flower

นางสาวประภาวดี เจริญจิตร

วิทยาศาสตร

249

32

นางสาวเกศกัญญา สีเลา

วิทยาศาสตร

244

33

เยาวชนนักอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม ม.ปลาย
Animan Card Game

วิทยาศาสตร

236

34

นักคิด

นางสาวสุกานดา แกวทองพันธุ
นายวรางค สุจริต
นางสาวสุนสิ า วาริน

สังคมศึกษาฯ

533

35

นิทานพาสนุก

นางสาวอุไรวัลย สมร

สังคมศึกษาฯ

534

36

มารยาทไทย

นายธีระวัฒน สีหาบุญลี

สังคมศึกษาฯ

541

37

พุทธศาสน

นางคมคาย มากบัว

สังคมศึกษาฯ

523

38

The News

นายวิชิต จีนพวด

สังคมศึกษาฯ

531

39

เลาสูกันฟง

นางสาวสุรีพร ศรีขวัญเมือง

สังคมศึกษาฯ

532

40

นานาสาระ

นางจุฑามาศ พัฒนชู

สังคมศึกษาฯ

535

41

Paper design

นางสาวกนกลักษณ แปงปางใส

สังคมศึกษาฯ

542

42

สังคมศึกษาฯ

522

43

Life throgh the films : แงคิดชีวิต นางสาวไพลิน ชยามาศ
จากภาพยนต
จินตลีลารวมสมัย
นางสาวนภวรรณ นาคอุไร

ศิลปะ

229

44

วงโยธวาทิต

นายณัฐพล มั่นเรือง

ศิลปะ

341

45

ศิลปะสรางสรรค

นางสิรินิติ ไทยภักดี

ศิลปะ

217

46

นาฏศิลปไทย

นางสาววนัสนันท ถิ่นรัตน

ศิลปะ

228

47

Art Indy

นายชุมพล เทพสูงเนิน

ศิลปะ

227

48

เลนศิลป

นางสาวธันยชนก อรัญญิก

ศิลปะ

225

49

ดนตรีไทย

นางสาวฉวีวรรณ เทียนสุน

ศิลปะ

342

50

สะสมเหรียญกษาปณไทย

นายกรัณฑ ปนสุวรรณ

ศิลปะ

331

126
ลําดับ
ที่

ชื่อชมรม

ครูที่ปรึกษาชมรม

กลุมสาระ
การเรียนรู

หองเรียน
ศูนยกีฬาชั้น 2

51

Badminton Club

นายพีระชาติ ศรีมหันต

52

ตะกรอ (นักเรียนหญิง)

นายพลัฏฐ ตุมทอง

53

บาสเกตบอล

นายไตรรัตน ศรีจิตรแจม

54

ฟุตบอล (เฉพาะนักกีฬาโรงเรียน)

นายพรชัย เกตุฉาย

55

แปรรูปอาหาร

นางประทุม ปานชื่น

สุขศึกษาและ
พลศึกษา
สุขศึกษาและพล
ศึกษา
สุขศึกษาและพล
ศึกษา
สุขศึกษาและพล
ศึกษา
การงานอาชีพฯ

56

Compuret Design

นายสมศักดิ์ พัฒนาวิวัฒนพร

การงานอาชีพฯ

122

57

เขียนโปรแกรมภาษาซี

นางสาวลดาวัลย กันธมาลา

การงานอาชีพฯ

123

58

รอยมาลัย

นางสาวบุญรักษา อินทรเสน

การงานอาชีพฯ

314

59

ชางคอมพิวเตอร

นายวิชชวิทย จัวนาน

การงานอาชีพฯ

125

60

เย็บปกถักรอย

นางพิชญสินี คําแกว

การงานอาชีพฯ

323

61

วอลเลยบอล

นายพงษศักดิ์ บัวหุง

การงานอาชีพฯ

116

62

Spelling Bee

นางสาวขนิษฐา ผลาธัญญะ

ภาษาตางประเทศ

133

63

EAZY photography

นางสาวณัฐธยาน กุลสิริวงศธร
นางสาวอนัญญา วันทยานันท
นางสาวนิรชา สุวรรณมณี

ภาษาตางประเทศ

ใตอาคาร 9

64

Chinese Style

นางสาวธนิสรา ภูไพบูลย

ภาษาตางประเทศ

921

65

English Club

นางสาวเสาวลักษณ สภานนท

ภาษาตางประเทศ

147

66

French Club

นางสาวธัญธร เวชวิทยาขลัง

ภาษาตางประเทศ

935

67

DIY (Do it yourself)

นางสาวเจนจิรา แองบัวใหญ
นางสาวประวิดา จันที

ภาษาตางประเทศ

925

68

Learning English with Youtube

นางสาวพิมพประภา ประทุมวรรณ

ภาษาตางประเทศ

131

68

Have Fun with English

นางสาวจุฑาทิพย เจนธนานันท

ภาษาตางประเทศ

527

69

English is fun

นายชานนท สมคิด

ภาษาตางประเทศ

544

70

I like English

นางสาววีรสดุ า จันทโชติ

ภาษาตางประเทศ

135

71

Korean Club

ภาษาตางประเทศ

หองศูนยเกาหลี

72

Inter talk

นางสาวสุณิสา สอาดศรี
นายสัชฌุกร แกวชวย
นางสาวชนิกานต ศรีนรา
นางสาวอรอนงค องคนาม

ภาษาตางประเทศ

528

ศูนยกีฬาชั้น 1
ลานกีฬา 1
สนามฟุตบอล
611

127
ลําดับ
ที่

ชื่อชมรม

ครูที่ปรึกษาชมรม

กลุมสาระ
การเรียนรู

หองเรียน

73

Japanese Club

นางสาวภัทราวรรณ ปริมิตร

ภาษาตางประเทศ

หองศูนยญี่ปุน

74

Just Dance

นายทวิตย วรรณชัยมงคล

ภาษาตางประเทศ

ใตอาคาร 9

75

กองรอยพิเศษ

นางสาววนัสนันท คําแสน
นางสาวธนวรรณ เมฆแดง

กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน

ศาลาวันเฉลิม

76

เพื่อนแทดูแลกัน

ส.อ.หญิงปาริชาติ หมดมณทิล

แนะแนว

หองแนะแนว

77

เพื่อนใจวัยรุน

นางสาววิภาภร อําพันกาญจน

แนะแนว

147

78

นักอานอาโนเนะ

นายวราวุธ ช้ําเกตุ

งานหองสมุด

หองสมุด

79

Gian Show

นางสาวปาวาริศา สมาฤกษ

คณิตศาสตร

ใตถุนอาคาร 9

128

การวิจัยในชั้นเรียน
ความสําคัญ
ผลจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 มาตรา 24 (5) กลาววา“สงเสริม
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
การวิ จั ยในชั้ น เรี ย น คื อ กิ จ กรรมที่ เกิ ดขึ้ น ระหวางครู และนั กเรีย น และบทบาทครู คื อ การจั ด
ประสบการณ การเรียนรูตามหลักสูตรใหกับนักเรียนทั้งชั้น การสอนในชั้นเรียนไมใชการบอกหนังสือ หรือการ
บอกให จดหนังสืออยางเดียว การสอนในชั้นเรียนครูจะตองจัดประสบการณการเรียนรูใหกับนักเรียนทั้งชั้นซึ่ง
มีความสามารถพื้นฐานแตกตางกันออกไป ทําใหบางครั้งเกิดปญหากับผูสอนที่ตองจัดกิจกรรมหลากหลาย
สนองตอบตอผูเรียนแตล ะคน การสอนควบคูกับการสังเกต เก็บ รวบรวมขอมูลนักเรียนในชั้นมาวิเคราะห
ศึกษาสภาพ จึงเปนสิ่งจําเปนตองดําเนินการตลอดเวลา การวิจัยในชั้นเรียนจะเกิดขึ้นหลังจากครูสรุปไดวา
ปญหาคืออะไร เกิดที่ไหนและ มีแนวทางจะแกปญหานั้นไดอยางไร กลาวคือ ครูคิดหาวิธีการแกปญหาแลวได
นําไปทดลองใชจนไดผลแลวพัฒนาเปนนวัตกรรม สามารถนําไปเผยแพรไดตอไป การวิจัย ในชั้นเรียนควรมี
ลักษณะ คือเปนการวิจัยจากปญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนทําการวิจัยเพื่อนําผลวิจัยไป
พัฒนาการเรียนการสอนทําการวิจัยควบคูกับการเรียนการสอน คือ สอนไปวิจัยไป แลวนําผลการวิจัยไปใช
แกปญหาในชั้นเรียน และทําการเผยแพรใหเกิดประโยชนตอผูอื่น
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนแบบงายคืออะไร เหมาะกับครูอยางไร
“การวิ จั ย แบบง า ย” คื อ การศึ กษาเพื่อพัฒ นานักเรีย นอยางมีร ะบบ เชื่อถื อได สอดคลองกั บ
การปฏิบัติงานตามปกติของครู และเขียนรายงานสั้น ๆ มีความสมบูรณในตัวเอง
“การวิจัยแบบงาย” เปนแนวทางหนึ่งของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action
Research: CAR) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนของครู โดยการทําวิจัย
แบบงาย ซึ่งครอบคลุมประเด็นสําคัญ ดังนี้
- เปนการพัฒนานักเรียนอยางเปนระบบ เชื่อถือได
- ดําเนินการในสภาพการทํางานตามปกติของครู โดยครูเปนผูวิจัย

129

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
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน มุงแกปญหาที่เปนปญหาที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูในชั้น
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 ใชศึกษาในหองเรียนใดหองเรียนหนึ่งและมีเปาหมายคือการพัฒนา
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 จั ย ในชั้ น เรี ย น เป น การวิ จั ย โดยครูผูส อนในหองเรีย นกับ นั กเรี ย นเพื่ อแก ปญ 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
ปญหา คือ ความแตกตางระหวางสิ่งที่คาดหวังหรือผลที่ตองการใหเกิด กับสิ่งที่เปนจริงหรือผล
ที่เกิดขึ้นจริง หรือกลาวไดวา สภาพที่เกิดขึ้นจริงไมตรงกับสภาพที่ตองการใหเกิด ซึ่งเปนสิ่งจําเปนที่จะตอง
ไดรับการแกไข ปรับปรุงตอไป
ที่มาของปญหาการวิจัยในชั้นเรียน
การวิจัยในชั้นเรียน มาจากสภาพการปฏิบัติงานของครูผูสอน เชน สภาพการจัดการเรียนการสอน
การใชสื่อประกอบการเรียนการสอน วิธีสอนที่ใชในวิชาตาง ๆ หรือพฤติกรรมของนักเรียนที่เปนปญหาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เปนตน
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นอกจากนี้อาจมาจาก ผลสัมฤทธิ์ตามจุดประสงคในรายวิชา หรือจากบันทึกหลังการสอน หรือมาจาก
การประเมินตามเกณฑมาตรฐานของสถานศึกษา ซึ่งโดยสรุปไดวา หากตราบใดที่ครูผูสอนยังไมหยุดดําเนินการ
จัดกระบวนการเรียนการสอน จะมีประเด็นปญหาที่ใหครูดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนอยางไมมีที่สิ้นสุด
รายงานการวิจัยชั้นเรียน โรงเรียนสารวิทยา
ประจําปการศึกษา 2560
ลําดับ
1
2

ชื่อ – สกุล
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
นางสาวพิมพประภา
ประทุมวรรณ
นางสาวจุฑาทิพย
เจนธนานันท

3

นายทวิตย วรรณชัยมงคล

4

นางสาวเสาวลักษณ
สภานนท
นางศรานตา กฤษฎาสิมะ

5

6

7
8

9

10
11
12

ชื่อเรื่อง

การเสริมทักษะการอานโฆษณาสมัครงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 5 โรงเรียนสารวิทยา ปการศึกษา 2560
การศึกษาความสามารถในการอานจับใจความ เนื้อหาเชิงเปรียบเทียบ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1 โดยใชแผนภาพเวนน (Venn
Diagram) รวมกับวิธีการสอนแบบ 3 steps reading
การพัฒนาความสามารถการเขียนสะกดคําศัพทภาษาอังกฤษโดยใช
เกมส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
การแกปญหานักเรียนใชประโยค Indirect Speech ไมถูก

การพัฒนาการจดจําคําศัพทภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/7 โรงเรียนสารวิทยา
โดยใชกิจกรรมการเขียนคําศัพทและทําแบบฝกหัดเกีย่ วกับคําศัพท
นางสาวราตรี
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช
เหลาหะเกียรติ
แบบฝกทักษะการเขียนและการอานขอความที่ประกอบดวยประโยค
Past Simple Tense สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนสารวิทยา ปการศึกษา 2560
นางสาวภัทราวรรณ ปริมิตร การใชแบบฝกหัดภาษาญี่ปุนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/3
โดยใชหนังสือรวมขอสอบไวยากรณภาษาญี่ปุน
นายกิตติพัทธ สุขลิม้
การใชรูปแบบการอานเอริกาในการพัฒนาความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 5/4
โรงเรียนสารวิทยา
นางสาวกฤติยา ปะทังคะติ การพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 โดยวิธีการเรียนแบบรวมมือในรูปแบบผสมผสาน
( CIRC )
นางสาวธัญธร เวชวิทยาขลัง การพัฒนาทักษะการฟงภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 5 โดยใชสื่อมัลติมีเดีย
นางสาวประนอม สิงหโต
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/4 โรงเรียนสารวิทยา
นางสาววีรสดุ า จันทโชติ
การแกปญหาการไมสงใบงาน, ชิ้นงาน และการบานของนักเรียน
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ชื่อ – สกุล

ชื่อเรื่อง

13

นางสาวอรพรรณ ปญญาไว

14

นางสาวขนิษฐา ผลาธัญญะ

มัธยมศึกษาปที่ 2/5
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการอาน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5/5
การฝกอานคําอานใน dictionary ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/9

15

นายชานนท สมคิด

การพัฒนาและการสงเสริมทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ ม.2/3

16

นางสาวธนิสรา ภูไพบูลย

17
18

19

20

21
22

พัฒนาการจําคําศัพทภาษาจีนโดยใชบัตรคําศัพทระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ปการศึกษา 2560
นางสาวณัฐธยาน
การฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
กุลสิริวงศธร
โรงเรียนสารวิทยา
นางสาวนิรชา สุวรรณมณี
การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความสําคัญ โดยใช
การจัดการเรียนรู แบบรวมมือเทคนิคแอลที (LT) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5/6 โรงเรียนสารวิทยา
นางสาวอนัญญา
ผลของการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค 5W1H ที่มีตอการพัฒนา
วันทยานันท
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 4/2 โรงเรียนสารวิทยา
นางสาวเจนจิรา แองบัวใหญ การพัฒนาการจําคําศัพทภาษาจีน โดยใชชุดฝกทักษะหมวดคํา
ตัวอักษรจีนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หอง 8 จํานวน 20 คน
โรงเรียนสารวิทยา
นางสาวประวิดา จันที
การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยใชเพลงภาษาอังกฤษ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 20 คน โรงเรียนสารวิทยา
นายสัชฌุกร แกวชวย
การพัฒนาทักษะการเรียนรูค วามแตกตางของไวยากรณ 아/어서

23

นางสาวสุณิสา สอาดศรี

24

นางสาวอรอนงค องคนาม

25

นางสาวพรประภา ชัยนา

26

นางสาวชนิกานต ศรีนรา

27

นางสาวกฤษดาพร แซเวียน

28

นายเดียร สุขเพ็ชรี

กับ (으)니까 ในภาษาเกาหลี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 5/2
การติวสอบโทปคใหแกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/2
จํานวน 42 ชั่วโมง
การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยใชแบบฝกการอานของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/5 โรงเรียนสารวิทยา
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง Christmas
around the World ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการ
จัดการเรียนรูแ บบ Project Based Learning
การพัฒนาความสามารถในการจําคําศัพทภาษาอังกฤษดวยวิธีการจํา
คําศัพทสัมผัสคลองจองภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1/8
การพัฒนาความสามารถในการจําคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4/4 จํานวน 24 คน โดยใชแบบฝกทักษะ
ผลการใชชุดฝกปฏิบตั ิกิจกรรมดวยตนเอง “ชุดเพลงประกอบจังหวะ”
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29

ชื่อ – สกุล

นางสาวกัญญาทิพ
มัคเจริญ

ชื่อเรื่อง
เพื่อพัฒนาทักษะการอานออกเสียงคําในภาษาญี่ปุนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่4/3 โรงเรียนสารวิทยา
ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบกลุม
รวมมือ STAD เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
1

2

3
4
5
6
7
8

นายอธิพงศ โชคเคลาลาภ

การสรางคําเอก คําโท หรือคําเอกโทษ คําโทโทษ ในคํา ประพัน ธ
โคลงสี่สุภาพสําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสารวิทยา
เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
นางสาวกัญญารัตน อาโรโจ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ดา นการเรียนวรรณคดีโดยการใชผังกราฟฟก
Graphic Organizer แบบแผนภูมคิ วามคิด (Mind Map) ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/7
นางสาวสนธิกาญจน
การแกปญหาการอานจับใจความโดยใชเทคนิค DR-TA ของนักเรียน
แสงมณี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/6 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนสารวิทยา
นายพิชาชาญ สุขประเสริฐ
การพัฒนาการเขียนสะกดคํา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/4
โรงเรียนสารวิทยา
นางสาววนัสนันท คําแสน
การพัฒนานิสัยรักการอานสําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/5
โรงเรียนสารวิทยา
ครูธนวรรณ เมฆแดง
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4/10
โรงเรียนสารวิทยา ในเรื่องการไมสงงาน / การบาน
นางสาวดาวเรือง เกณฑสาคู การพัฒนาทักษะการอาน และจับใจความสําคัญ สําหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสารวิทยา
นางสาวธณัฐฐา สวางรักษ
การศึกษาเจตคติของนักเรียนทีม่ ีตอ การสอนวิชา รอยรสวรรณคดี

9

นางสาวพัชรีย สวางวงษ

10

นางสาวศิรธันย สามเชียง

11

นายสิทธิศักดิ์ แกวเนตร

12

นางสาวภิญญาพัชญ
รักกุศล

13

นางสาววิชณี เปรมประยูร

14

นางสาวสุวิมล
จันตะสุรินทร

(ท33204) ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนสารวิทยา
การอานสะกดคํา
การพัฒนาการอานออกเสียงควบกล้ําโดยใชแบบฝกการอานที่มตี ัว ร,ล
,ว ควบกล้ํา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/5
การทดลองสอนโดยใชแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคํากับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1
การพัฒนาทักษะการอานออกเสียงทํานองเสนาะ โดยใชชุดแบบฝก
ทักษะการอานออกเสียงทํานองเสนาะ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 โรงเรียนสารวิทยา เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
การแกปญหาการเขียนคําภาษาไทยไมถูกตองของนักเรียนชั้น ม.4/6
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง การวิเคราะห
คําบาลีและคําสันสกฤต
โดยการใชแบบฝกทักษะ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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ชื่อเรื่อง
โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

1

นายประพจน
อังคเรืองรัตนา

2

นางจุฑามาศ พัฒนาชู

3

นางคมคาย มากบัว

4

นางสาวอุไรวัลย สมร

5

นางสาวไพลิน ชยามาศ

6

นายอาณาจักร แทงทอง

7

นายธีระวัฒน สีหาบุญลี

8

นายธเนศ วิริยะมนตรี

9

นางสาวกนกลักษณ
แปงปางใส

10

นางสาวสุนสิ า วาริน

11

นายวิชิต จีนพวด

12

นางสาวสุรีพร ศรีขวัญเมือง

13

นางสาวณัฐนิชา จันทฤทธิ์

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา โดยใชชุดการ
เรียนแบบศึกษาดวยตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/10 ใน
รายวิชา ส23102 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนสารวิทยา
เรื่องผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใชผังมโนทัศนเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียน วิชาประวัตศิ าสตร สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3/4 โรงเรียนสารวิทยา
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเศรษฐศาสตร ส 32102
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชสื่อประสม
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม สาระหนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตใน
สังคม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/2 โรงเรียนสารวิทยา โดยใช
แบบฝกทักษะทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา
การศึกษาผลสัมฤทธิ์จากการจัดการเรียนรูเรื่องเงินเฟอเงินฝด โดยการ
ใชแบบทดสอบยอยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน
ชั้น ม.๕/๙
การแกปญหานักเรียนไมสงงาน
เรื่องผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐานเพื่อพัฒนา
ทักษะในการแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/8 โรงเรียน
สารวิทยา
การศึกษาผลสัมฤทธิ์จากการจัดการเรียนรูโดยการใชใบความรูแบบ
เติมคําลงในชองวางในวิชาเศรษฐศาสตร ส32102 กับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/6 โรงเรียนสารวิทยา
ผลการใชวิธีการทางประวัติศาสตรที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
ทักษะการคิดวิเคราะห เรื่อง พัฒนาการอาณาจักรสุโขทัย สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/2 โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสารวิทยา
โดยใชแบบฝกทักษะ
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2/7
โรงเรียนสารวิทยาในเรื่องการไมสง งาน / การบาน
การใชกลุมสัมพันธโดยเพื่อนชวยเพื่อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
1/6 รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสารวิทยา
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตรโดยวิธีการสอน
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14

นางสาวตรีรัก บุญเติม

1

นางสาวธัญทิพย
อริยอัครพงษ

2

นางฐะปะนีย เอี่ยมศรี

3

นายธันวา เดชศิริ

4

นางสาววนิดา หลากจิตร

5

นางนิภาวรรณ การุญ

6

นางสาวพัฒตวรรณ สีเลา

7

นางศุภาวีร ศรีโท

8

นายนเรศ ล้าํ เลิศวัฒนา

9

นางสาวณัฐมน ทองคํา

10

นางสาวปยะมาศ
เลิศความเพียร

11

นายพิทักษ ชินสีห

12

นางสาวธีราภรณ ผลกอง

13

นางสาวนันทนภัส อรุณไพร

ชื่อเรื่อง
แบบแผนผังความคิด (Mind Mapping) สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1

เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชแบบฝกเสริมทักษะ
ในรายวิชาหนาที่พลเมือง ส31102 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/3
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
การใชแบบฝกเสริมทักษะวิทยาศาสตร เรื่อง สารที่ใชในชีวิตประจําวัน
ในการพัฒนาการเรียนรูร ายวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2560
การปรับพฤติกรรมนักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการสงงาน ในการ
เรียนวิชา พันธุกรรมและสิ่งแวดลอม รหัส ว31142 โดยการสอนแบบ
กระบวนการกลุม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ดา นความสามารถการแกโจทยปญหา เรื่อง การ
เคลื่อนที่แบบหมุน โดยใชแบบฝกหัดพิเศษ
การแกปญหาการขาดทักษะเรื่องการแกโจทยปญ
 หาเรื่องการเคลื่อนที่
โดยใชแบบฝกทักษะ
การปรับพฤติกรรมนักเรียนที่ขาด
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบยอยอาหารของ
สิ่งมีชีวิต โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปภาพของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4/9 โรงเรียนสารวิทยา ปการศึกษา 2560
การสงเสริมพฤติกรรมการสงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/4
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
การใชแบบฝกทักษะเรื่องแรงระหวางประจุและกฎของคูลอมบทมี่ ีตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟกสิกส 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
5/10
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2/5 เมื่อใชการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบ
เสาะหาความรูแบบ 5E
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องธาตุละสารประกอบอนินทรียใ น
อุตสาหกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยการสอบแบบสืบ
เสาะหาความรู (Inquiry Method)
การสงเสริมทักษะการคนควาความรูวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4/10
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เคมี 3 ว30223
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสารวิทยา ปการศึกษา
2560 โดยวิธีการทดสอบยอยที่มเี นื้อหาแบงเปนหัวขอยอย วิธีการสอบ
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ชื่อเรื่อง

หมายเหตุ

14

นางสาวเยาวลักษณ
วงศสิงห

15

จาสิบเอกถนอมศักดิ์

ยอยโดยไมมีการแบงเนื้อหา
ผลการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู 5 ขั้น รวมกับหนัง
สั้น เรื่อง Hormone รายวิชา ว30243 ชีววิทยา 3 เรื่อง ระบบตอมไร
ทอ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
การศึกษาผลสัมฤทธิางการเรี
์
ยน เรื่องการสังเคราะหแสง โดยการจัด

ทองประเทือง

กิจกรรมการเรียนรูโ ดยใชผังมโนภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
1/11 โรงเรียนสารวิทยา ปการศึกษา 2560

16

นางสาวสุกานดา
แกวทองพันธุ

-

17

นางสาวประภาวดี เจริญจิตร การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร วิชาฟสิกสเพิม่ เติม
เรื่อง แสง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/9 หองเรียนพิเศษ โดยใช
กระบวนการสืบเสาะหาความรู 7E เสริมดวย

18

นางสาวพรพิมล จงรักวิทย

19

นางสาววิภาวี เนียรมงคล

20

นางสาวภัณฑิรา กัณหาไชย

21

นายชัยณรงค ทรายทอง

22

นางสาวรัชนีกร นะราวงษ

แบบฝกทักษะ

การพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้นตอน (5E)
โดยใชเกมส Kahoot เรื่องดาราศาสตรและอวกาศ สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสารวิทยา ปการศึกษา 2560
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียน
การสอนโดยใชสื่อสถานการณจําลอง โรงเรียนสารวิทยา
ผลการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการสงงานของนักเรียนชั้น
ม.1/7 โรงเรียนสารวิทยา โดยใชกระบวนการกลุม
-

23

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ตอการจัดการเรียนรูโ ดยใชกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Big
Five Learning หนวยที่ 1-4 เรื่อง เครื่องกล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
นางสาวอรอนงค โสดามุข
การพัฒนาผลการเรียนรูทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง นัยนตา
กับการมองเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสารวิทยา
โดยใชชุดกิจกรรมผังกราฟก
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

1

นางนิธิวดี แพรวัฒนะสุข

2

นายเจษฎา จงสืบสุข

3

นางสาวนัทธมน โลหิตหาญ

4

นางพรรณอุษา
พัฒนาวิวัฒนพร
นางสาววิภา มณีเนตร

5

แนวทางเสริมสรางการมีวินัยในตนเองโดยผานกระบวนการเรียน
การสอน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รหัส ค23102 โดยใชวิธีการเรียน
การสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การใชแบบฝกทักษะและการเสริมแรงวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 1
การพัฒนาทักษะการคิดคํานวณ เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดย
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ใชแบบฝกทักษะ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3
นายนวพรรษ ตรีสูน
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง ฟงกชันตรีโกณมิติ
โดยใชชุดแบบฝกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
โรงเรียนสารวิทยา
นางสาวสุกานดา
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น
หมูพยัคฆ
มัธยมศึกษาปที่ 2/1 โรงเรียนสารวิทยา เรื่อง “ทฤษฎีบทพีทาโกรัส”
โดยการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD
รวมกับเทคนิคการใชคําถาม
นางสาวปาวาริศา สมาฤกษ การศึกษาการใชวิธีสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน EIS ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสารวิทยา
นางรุงเพ็ชร สรองศรี
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชวิธีการเรียนการสอนแบบ
เพื่อนชวยเพื่อน
นางสาวจรรจิรา ฤทธิชัย
การใช Facebook ชวยในการเรียนการสอน

11

นางสาวประจบ แสงสีบับ

6

7

8

9

12
13
14

ชื่อ – สกุล

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การนําไปใช
(อัตราสวนตรีโกณมิติ) โดยใชแบบฝก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
5/7 จํานวน 42 คน โรงเรียนสารวิทยา
นางวัลวิภา เพ็งประสพ
ผลการใชแบบฝกทักษะในการสอนซอมเสริม เรื่อง ความนาจะเปน
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/5 โรงเรียนสารวิทยา
นายศุภวัฒน คัมภิรานนท
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร เรื่อง ตรรกศาสตร ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/4 จํานวน 45 คน โรงเรียนสารวิทยา
นางจีรนันท
ธํารงวิศว
-

15

นางสาวอรนันท
ประภาพ

จันทร

16
17

นางสาวจิดาภา
โสภณธรรมภาณ
นายโสภณ จุยจิตร

18

นายณัฐพล สุดหอม

19

นายวรางค สุจริต

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรมการทํางานกลุมและเจต
คติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6/11 โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร โดยใช
วิธีการสอนแบบแบงกลุม ผลสัมฤทธิ์ STAD
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/3
โรงเรียนสารวิทยา
การประเมินเพื่อการเรียนรูรายวิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร 6 เรื่อง
กรณฑทสี่ อง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/2
โรงเรียนสารวิทยา
การสอนซอมเสริม เรื่อง สมการและการแกสมการ โดยใชแบบฝก
ทักษะสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/7
ผลการใชแบบฝกทักษะทางคณิตศาสตร เรื่อง พื้นฐานการแกสมการ
เพื่อนําไปใชในขอสอบ O-Net ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
โปรแกรม อังกฤษ-ฝรั่งเศส โรงเรียนสารวิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
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20 นายกัมปนาท
สมชาติ
21

22

ชื่อเรื่อง
การแกปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การคูณทศนิยม โดยใชสอื่
การสอน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/6 โรงเรียนสารวิทยา
นางสาวกฤษณา ชํานาญ การวิเคราะหความผิดพลาดในการแกอสมการคาสัมบูรณของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4/7 โดยใชกระบวนการวิเคราะหความผิดพลาด
ของนิวแมน
นางสาวปทมา ประพฤติ การสอนซอมเสริม เรื่อง สมการและการแกสมการ โดยใชแบบฝก
งามพงศา
ทักษะสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/6
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

1

นายจตุพร ใจหาญ

การใช google classroom ในการสงงานของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1/9 ปการศึกษา 2560
การสํารวจการเลือกแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1 ปการศึกษา 2560
การสรางแรงจูงใจและการกระตุนในการเรียนวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
การพัฒนาทักษะปฏิบัติการประกอบอาหารในหนวยการเรียนรูที่ 1
อาหารมาเลเซีย รายวิชาอาหารอาเซียน โดยใชแหลงเรียนรู
อิเล็กทรอนิกส (Pinterest) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
โรงเรียนสารวิทยา
การแกปญหาการสงงานในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใชวิธีการ
สงงานผานระบบหองเรียนออนไลน (Google Classroom) ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/7
การพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5
การจัดการเรียนการสอนโดยใช Google Classroom รายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3
สาเหตุปญหาพฤติกรรมของนักเรียนที่ไมสงงานและสงลาชา

2

นางอรุณรัตน คัมภีรพจน

3

นางประทุม ปานชื่น

4

นางสาววีนัฐดา แกวโท

5

นายวิชชวิทย จัวนาน

6

นายสุรชัย ศรีชัยชนะ

7

นางสาวลดาวัลย กันธมาลา

8

นางพิชญสินี คําแกว

9

นางสาวจิราภรณ ปกรณ

10

นายสมศักดิ์
พัฒนาวิวัฒนพร

11
12

นางสาวบุญรักษา อินทรเสน ศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เรื่องการไมสงงาน
/ การบาน
นายพงษศักดิ์ บัวหุง
-

13

นางดรุณี ลีส้ กุล

การพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบรวมมือที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร
และการเลือกใชใหเหมาะสมกับงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนสารวิทยา
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมลั ติมเี ดีย เรื่อง การดูแลรักษา
อุปกรณคอมพิวเตอร

-

หมายเหตุ
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ชื่อ – สกุล
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

ชื่อเรื่อง

1

นายณัฐพล มั่นเรือง

2

นางสาวนภวรรณ นาคอุไร

3

นางสาวฉวีวรรณ เทียนสุน

การพัฒนาทักษะในดานการอานโนตสากลเพื่อสงผลตอการปฏิบตั ิ
เครื่องดนตรีวงโยธวาทิตของนักเรียนชมรมวงโยธวาทิต ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1
การเสริมสรางแรงจูงใจในการสรางสรรค ออกแบบผลงานการแสดง
ในรายวิชา เลือกเสรี 6 (นาฏศิลปรวมสมัย) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่
6 โรงเรียนสารวิทยา
การสงงานวิชาศิลปะ (ดนตรี) โดยใชวิธีสงทางออนไลน

4

นางสิรินิติ ไทยภักดี

การแกปญหานักเรียนทีไ่ มเขาชั้นเรียน

5

นายกรัณฑ ปนสุวรรณ

6

นางสาวธันยชนก อรัญญิก

7
8

9

10

-

การสงเสริมศักยภาพของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานศิลปะ
การวาดภาพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร
นางสาววนัสนันท ถิ่นรัตน การแกไขปญหาผูเ รียนทีไ่ มตั้งใจฝกทักษะการปฏิบัติทารํานาฎศิลป
ไทยของผูเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่5
นางสาวณัฐดา สาสกุล
การศึกษาผลการวาดภาพกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง หลักการจัด
องคประกอบศิลปโดยใชสื่อการสอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ที่มีความสามารถไมถึงเกณฑ
นายชุมพล เทพสูงเนิน
การเสริมแรงผูเรียนใหมีความรูอยางแมนยําในเรื่องทัศนศิลป
และความสามารถในการสรางสรรคงานศิลปะ ในรายวิชาศิลปะ
พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสารวิทยา
นางสาวมนัญญา
วิจัยในชั้นเรียน เรื่องการแกไขปญหาการไมสามารถปฏิบัติทาร า ร
ประสันแพงศรี
าวงมาตรฐานเพลงบูชานักรบได ของผูเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
โดยวิธกีารสอนซอมเสริม
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา

1

นายพีระชาติ ศรีมหันต

2

นางสาวเฉลิมศรี เกตุจําปา

3

นายไตรรัตน ศรีจิตรแจม

การแกปญหาสงงานไมตรงเวลาของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่
5/5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
ประสิ ท ธิ ผ ลของโปรแกรมสุ ข ศึ ก ษาเพื่ อ สร า งเสริ ม พฤติ ก รรมการ
รับประทานผักของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสารวิทยา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
การแกไขปญหานักเรียนที่ไมสามารถปฏิบัติทักษะการขึ้นพรหมยืนได

4

นายพลัฏฐ ตุม ทอง

การเตะลูกตะกรอแบบตาง ๆ อยางถูกตอง

5

นายพรชัย เกตุฉาย

6

นางสาวสุกัญญา สุขเจริญ

การแกปญหานักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ตีลูกเทเบิลเทนนิส
กระทบผนังไมได
การสรางแรงจูงใจในการทํางานโดยใชสื่อและเทคโนโลยีที่นักเรียน
สนใจ
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7
นางสาวธนภรณ ไพบูลย
8

นางสาวสุชินันท งามสมชนม

9

นางสาวกนกวรรณ อันบุรี

ชื่อเรื่อง
สงเสริมพฤติกรรมการเรียนรูของผูเ รียนโดยใชการเรียนรูแบบรวมมือ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสารวิทยา
การพัฒนาผลการเรียนรูร ายวิชาสุขศึกษาโดยใชแผนผังความคิด
กรณีศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสารวิทยา
ปการศึกษา 2560
ผลของการใชแบบฝกทักษะขั้นพื้นฐาน(การรับ-สง การเลี้ยงลูก การยิง
ประตู การเลนทีม) ที่มีผลตอการพัฒนาทักษะกีฬาแชรบอลของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสารวิทยา
ปการศึกษา 2560

กลุมงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
1

3

นางสาววิภากร
อําพันกาญจน
นางสาวปาริชาติ
หมดมณทิล
นางภควรรณ รัตนศุภสิน

4

นางอรจิรา ปฏินนทวานิช

5

นางสาวสุพัตรา อินทรศร

6

นายธีรวุฒิ เพ็ญบุญ

2

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนใหมีวินัยและความรับผิดชอบของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/9 โรงเรียนสารวิทยา ปการศึกษา 2560
การติดตามผลการตัดสินใจเลือกเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุมการเรียนคณิตศาสตร – วิทยาศาสตร
การศึกษาแรงจูงใจ เจตคติตอการเรียน และบรรยากาศในการเรียน
การสอนตอลักษณะมุงอนาคตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนสารวิทยา เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไมสงงาน/การบาน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสารวิทยา
การสํารวจความเครียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสาร
วิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
-
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รายงานสรุปการดําเนินงานวิจัยชั้นเรียน ประจําปการศึกษา 2560
การวิ จั ย ปฏิ บั ติการในชั้ น เรี ย น เป น กระบวนการแกป ญ หา และพั ฒ นาคุณภาพการศึกษา โดยมี
เปาหมายที่สําคัญคือ การพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีจิตใจที่ดีงาม และดํารงชีวิตอยูในสังคมได
อยางมีความสุข ซึ่งการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนนี้ มุงแกปญหาที่เปนปญหาที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการ
เรี ย นรู ในชั้ น เรี ย น เป น การวิ จั ย ป ญ หาของผูเรีย นในชั้น เรีย น เพื่อแกปญ หาการเรีย นการสอนเฉพาะของ
ชั้นเรียนนั้น ๆ
ดวยความสําคัญดังกลาวกลุมบริหารวิชาการ โรงเรียนสารวิทยา จึงสงเสริมใหครูผูสอนทุกกลุมสาระ
การเรียนรู จัดทําการวิจัยชั้นเรียนตลอดปการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงานสอนใหดีขึ้น โดยนํางานที่ปฏิบัติอยูมาวิเคราะหหาสาระสําคัญของสาเหตุที่เปนปญหาอันเปนเหตุให
งานที่ปฏิบัตินั้นไมประสบผลสําเร็จไปตามเปาหมายที่ครูคาดหวังไว และใชแนวคิดทางทฤษฎีและประสบการณ
การปฏิ บั ติ ที่ผ า นมาค น หาข อมู ล และวิ ธี การที่คาดวาจะแกปญ หาได ซึ่ง ผลการดําเนิน งานวิจัย ประจํา ป
การศึกษา 2560
วิธีการพัฒนา
1. ใหคําแนะนําในการดําเนินการวิจัยชั้นเรียน
2. ติดตามการดําเนินการวิจัยชั้นเรียน
ผลการพัฒนา
1. ครูผูสอนโรงเรียนสารวิทยา จํานวนทั้งสิ้น 140 คน ดําเนินการวิจัยเสร็จสิ้นจํานวน 132 คน
คิดเปนรอยละ 94.28 และครูจํานวน 4 คน อยูในระหวางการนําสงผลงาน คิดเปนรอยละ 2.86 นอกจากนั้น
ยังมีครูที่พึ่งรับการบรรจุแตงตั้งและอยูระหวางลาอีกจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 2.86
2. ครูผู สอนดํ าเนิน การวิจั ยชั้ นเรีย นโดยมีการเลือกปญหาที่เกิดขึ้นกับผูเรีย น และเลือกใชวิธีการ
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 2560

กลุมสาระการเรียนรู/
งาน
1. ภาษาตางประเทศ
2. ภาษาไทย
3. สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
4. วิทยาศาสตร

ปการศึกษา 2560
ดําเนินการ คิดเปน อยูระหวาง คิดเปน
จํานวน
เสร็จสิ้น เปอรเซ็นต
การ
เปอรเซ็นต
ครู
(คน)
รวบรวม
(คน)
29
29
100%
14
14
100%
14

14

100%

-

-

23

20

86.95%

1

4.35%

5. คณิตศาสตร

22

21

95.45%

-

-

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

13

11

84.62%

2

15.38%

10
9
6

9
9
5

90%
100%
83.33%

1
-

10%
-

140

132

94.28%

4

2.86%

หมายเหตุ

- บรรจุ 2/60 1 คน
คิดเปน 4.35%
- ลาปวย 2/60 1 คน
คิดเปน 4.35%
- ลาคลอด 1 คน
คิดเปน 4.55%

- บรรจุ 2/60 1 คน
คิดเปน 16.67%
- อื่น ๆ จํานวน 4 คน
คิดเปน 2.86%

(นายธเนศ วิริยะมนตรี)
หัวหนางานวิจัยโรงเรียนสารวิทยา
ผูรายงาน
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ผลการดําเนินงานวิจัยในชั้นเรียน ประจําปการศึกษา 2560
โรงเรียนสารวิทยา
120
100

100

100

ดําเนินการเสร็จสิ้น
100

95.45
86.95

80
60
40
20
0

อยูระหวางดําเนินการ

อื่น ๆ

100

90
84.62

83.33
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ผลการเปรียบเทียบการดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนแยกตามกลุมสาระการเรียนรู
ระหวางปการศึกษา 2558 – 2560
โรงเรียนสารวิทยา
120
2558

100

2559

2560

80
60
40
20
0

ภาษาตางประเ
ทศ

ภาษาไทย

สังคมศึกษา

วิทยาศาสตร

คณิตศาสตร

การงานอาชีพ
ฯ

ศิลปะ

สุขศึกษาฯ

กิจกรรม
พัฒนาผูเรียน

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

2560

100

100

100

86.95

95.45

84.62

90

100

83.33

ตอนที่ 4 สารสนเทศ
การบริหารจัดการ
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สภาพและบรรยากาศการเรียนรู
โรงเรียนสารวิทยาจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอม และบริหารจัดการทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรู โดย
การจัดการอาคารตางๆ รอบบริเวณโรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูตางๆ เพื่อชวยในการ
พัฒนาการเรียนการสอน
ขอมูลอาคารสถานที่
1. อาคารเรียนมี 5 หลัง อาคารประกอบ 2 หลัง สนามฟุตบอล 1 สนาม สนามบาสเก็ต-บอล 2 สนาม
สนามเทนนิ ส 1 สนาม โรงยิ ม 1 หลั ง หอประชุ ม รั ช มงคล 1 แห ง ห อ งปฏิ บั ติ ก าร 16 ห อ ง ได แ ก
หองปฏิบัติการทางภาษา 1 หอง หองเรียนคอมพิวเตอร 4 หอง หองวิทยาศาสตร 11 หอง หองสมุด 1 หอง
เรือนพักนักเรียนโครงการครอบครัวอุปถัมภ 1 หลัง เรือนพยาบาล 1 หลัง ศูนยกีฬามวย - ยูโด 1 ศูนย และ
บานพักนักการ 1 หลัง
2. จํานวนหองเรียนตามแผนการจัดการเรียนทั้งหมด 68 หองเรียน แบงเปน
ชวงชั้นที่ 3 ม. 1 - ม. 3 = 10 : 10 : 12
ชวงชั้นที่ 4 ม. 4 - ม. 6 = 12 : 12 : 12
แผนการเรียนรู/จุดเนนการพัฒนาผูเรียน คือ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาตางประเทศ
แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น
1) หองสมุดมีขนาด 720 ตารางเมตร จํานวนหนังสือในหองสมุดทั้งหมด 48,136 เลม
การสืบคนหนังสือและการยืม – คืนใชระบบ GP
จํานวนนักเรียนที่เขาใชหองสมุด 310 คนตอวัน คิดเปนรอยละ 11.52 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.....112...... คน ตอวัน
คิดเปนรอยละ.....4.16...........ของนักเรียนทั้งหมด
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- เครื่องพิมพที่จัดใหบริการนักเรียนในการพิมพรายงานของนักเรียน จํานวน ....1.... เครื่อง
- พื้นที่ ใหบริการ Wifi แกครู และนักเรียน.........ทั้งบริเวณโรงเรียน.......
4) แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน
แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน
ชื่อแหลงเรียนรู
หองศูนยการเรียนรูภาษาไทย
หองสมุดกลุม สาระการเรียนรูภ าษาไทย
หองศูนยการเรียนรูคณิตศาสตร
หองสมุดกลุม สาระการเรียนรูคณิตศาสตร
หองสมุดกลุม สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
หองศูนยวิทยาศาสตร
หองสารเคมี
หองปฏิบัติการวิชาเคมี
หองปฏิบัติการวิชาชีววิทยา
หองปฏิบัติการวิชาฟสิกส
หองปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร ม.ปลาย
หองปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร ม.1
หองปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร ม.2
หองปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร ม.3
หองศูนยวิชาสังคมศึกษาฯ
หองสมุดกลุม สาระการเรียนรูส ังคมฯ
หองจริยธรรม
หองศูนยดนตรีไทย
หองโสตทัศนศึกษา
หองศูนยวงโยธวาทิต
หองศูนยดนตรีสากล
หองศูนยทัศนศิลป
หองศูนยนาฏศิลป
หองสมุดกลุม สาระการเรียนรูส ุขศึกษา
ศูนยสุขศึกษาและพลศึกษา
สนามบาสเกตบอล
สนามวอลเลยบอล
สนามฟุตซอล
สนามเทนนิส

สถิติการใช
จํานวน
ครั้ง/ป
250
150
147
12
20
200
100
200
200
200
200
200
200
200
640
50
332
100
215
100
100
100
100
125
1,760
375
290
145
175

แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน
ชื่อแหลงเรียนรู
เบาะยูโด
สนามฟุตบอล
สนามกีฬาเทเบิลเทนนิส(โตะฯ)
เวทีมวยฯ
ศูนยวิชากลุมสาระการงานอาชีพฯ
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
หองปฏิบัติการงานคหกรรม
หอง resource center
หองศูนยภาษาฝรั่งเศส
หองปฏิบัติการทางภาษา
หองศูนยภาษาเกาหลี
หองศูนยภาษาจีน
หองศูนยภาษาญี่ปุน
หองแนะแนว
หองอเนกประสงค
ระเบียงความรู อาคาร 2
ระเบียงความรู อาคาร 4
ระเบียงความรู อาคาร 5
สวนหยอมภายในโรงเรียน
ตนไมภายในโรงเรียน
สวนพฤกษศาสตร
ปายนิเทศบอรดกาแล
หอประชุมรัชมงคล
ศาลาไทย
บอรดนิทรรศการ
ซุมหวงใยลูก
สวนธรรมะ
หองสมุดโรงเรียนสารวิทยา
โดมโรงเรียน

สถิติการใช
จํานวน
ครั้ง/ป
243
285
410
175
392
1,919
1,312
2,758
1,920
900
3,280
3,520
1,500
30
23
400
120
20
55
52
42
20
331
15
12
15
40
473
ตลอดป
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5) แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน
ที่

1
2
3
4

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2

แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน
ชื่อแหลงเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วัดบางบัว
วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
รวม
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
มหาลัยราชภัฎพระนคร
วัดพระศรีมหาธาตุบางเขน
วัดบางบัว
รวม
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
ศูนยบริการสาธารณสุข 24 บางเชน
สนามกีฬาศุภชลาศัย
สนามกีฬาฟุตบอล คลอง 6
สนามกีฬา กกท.
สนามกีฬาโรงเรียนตางๆ
สนามกีฬาโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
สนามกีฬาโรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม
รวม
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
Sea life Bangkok Ocean World
ปราสาทสัจธรรม
เวโรนา ทับลาน ปราจีนบุรี
โรงละครนันทา กทม.
วิหารเซียน จ.ชลบุรี
Frost Magical Ice of Siam พัทยา จ.ชลบุรี
โครงการชั่งหัวมัน อ.ทายาง จ.เพชรบุรี
ศูนยการเรียนรูเ ศรษฐกิจพอเพียงชุมชน เรือนจําชั่วคราวเขากลิ้ง เพชรบุรี
เวเนเซีย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขนั ธ
รวม
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สถิติการใชจํานวน
ครั้ง/ป
2
2
1
3
10
3
5
3
11
4
12
6
4
14
3
2
45
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
1
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แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน
ชื่อแหลงเรียนรู

สถิติการใชจํานวน
ครั้ง/ป

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC )
บริษัททาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
คายลูกเสือภูริทัศน
คายลูกเสือธนาสัมฤทธิ์ ชั้นปที่ 1,2
ศูนยฝกนักศึกษาวิชาการทหาร กรมทหารราบที1่ 1
ศูนยฝกนักศึกษาวิชาทหาร หนวยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปที่3
ศูนยฝกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก ชั้นป1-3
รวมพิธีวางพวงมาลา ชั้นป 1,2 หนวยบัญชาการรักษาดินแดน
รวมพิธีสัตยปฎิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหารประจําปการศึกษา 2560 ชั้นปที่ 2
โครงการจิตอาสา ชั้นปที่ 3 ม.ธรรมศาสตร
โครงการจิตอาสา ชั้นปที่ 3 โรงเรียนสารวิทยา
วันสถาปนาโรงเรียน ชั้นปที่ 3
รวมพิธีไหวครู ชั้นปที่ 1,2 กรมทหารราบที่ 11
รวมพิธีวันสถาปนา ร.ด. ชั้นปที่ 2 กรมทหารราบที่ 11
รวม
รวมทั้งสิ้น

2
2
1
1
1
1
20
20
11
1
1
1
1
1
1
1
68
143

ที่
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

6) ปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถิ่น ผูทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาใหความรูแกครู นักเรียน
ที่

ชื่อวิทยากร
เรื่อง
กลุมสาระการเรียนรูส ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

1

พระครูพสิ ณห วิหารกิจ

- ธรรมศึกษาสําหรับนักเรียนที่เขาสอบธรรมศึกษา
- สอนวิชาพระพุทธศาสนา
กลุมสาระการเรียนรูก ารงานอาชีพและเทคโนโลยี

วัดพระศรีมหาธาตุ
วรมหาวิหาร

1

อ.สิทธิ วรโชติกําจร

คณะมัลติมีเดีย
มศว.ประสานมิตร

2
3

- การเขียนโปรแกรมเบื้องตน 1
- การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการมือ
ถือ
- การพัฒนาเว็บเพจดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
อ.ศิริพร เมฆอโนทัย
- โปรแกรมประยุกตเชิงมัลติมีเดีย
- แอนิเมชั่น 1
อ.เอกลักษณ โภคทรัพยไพบูลย - แอนิเมชั่น 2

หนวยงาน

คณะมัลติมีเดีย
มศว.ประสานมิตร
คณะมัลติมีเดีย
มศว.ประสานมิตร
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ที่

ชื่อวิทยากร
กลุมสาระการเรียนรูภ าษาตางประเทศ

1

นางสาวสุณีย วงเวียน

2

นายจิรัฐ พรหมมิ

3

นางสาวมนัสวี พรหมสกาวงศ

4

นายอภิชาต บุญมี

5

นายอัครวิชญ พิวงษงาม

6

นายพิสิทธา กาชัย

7

นางสาวจุฑาวรรณ ซื่อสัตย

8

นายอภิชาต บุญมี

9

นายอัครวิชญ พิวงษงาม

10 นายพิสิทธา กาชัย
11 นางเยาวธิดา เสียงกลอม
12 ศ.ดร.ปริศวร ยิ้นเสน

เรื่อง

วิทยากรจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร มาติว PAT 7 ภาษาฝรั่งเศส
วิทยากรติวสอบวัดระดับความรูภาษาฝรั่งเศส
(Delf)
การติวสอบ Hsk 4 และ Pat 7.4 ภาษาจีน
กิจกรรมสอนเสริมวิชาคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร
โครงการหองเรียนพิเศษ MEP
กิจกรรมสอนเสริมวิชาคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร
โครงการหองเรียนพิเศษ MEP
กิจกรรมสอนเสริมวิชาคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร
โครงการหองเรียนพิเศษ MEP
กิจกรรมสอนเสริมวิชาคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร
โครงการหองเรียนพิเศษ MEP
กิจกรรมสอนเสริมวิชาคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร
โครงการหองเรียนพิเศษ MEP
กิจกรรมสอนเสริมวิชาคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร
โครงการหองเรียนพิเศษ MEP
กิจกรรมสอนเสริมวิชาคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร
โครงการหองเรียนพิเศษ MEP
กิจกรรมสอนเสริมวิชาคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร
โครงการหองเรียนพิเศษ MEP
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีนารู

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
1

อ.ชัยสิทธิ์ ใหมรุงโรจน

เข็มทิศ Entrance 4.0

2

ศูนยวิชาการ FAM

Addmission 4.0

3

-วิทยาลัยอาชีวสันติราษฎร
-วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย
บริหารธุรกิจ
-วิทยาลัยสยามบริหารธุรกิจ
-วิทยาลัยปญญาภิวัฒน
-โรงเรียนการบัญชีวิทยาลัย
-วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษสวัสดิ์

การแนะแนวการศึกษาตอสายอาชีพ

หนวยงาน

สถาบันสอนภาษาจีน V
Chinese
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ
โรงเรียนพระขโนงพิทยาลัย
คณบดีคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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งานสารบรรณ
สรุปจํานวนหนังสือสง จําแนกตามหนวยงาน ปการศึกษา 2560
ภาคเรียน
ภาคเรียนที่
1
ภาคเรียนที่
2
รวม

สพฐ./
สพม.2
250

176

วิทยาลัย/
มหาวิทยาลัย
160

หนวยงาน
ราชการอื่น
133

สมาคม/
มูลนิธิ
35

202

93

119

105

48

144

114

825

452

269

279

238

83

327

205

1,853

โรงเรียน

หนวยงาน ผูปกครอง
เอกชน
183
91

รวม
1,028

สรุปจํานวนหนังสือรับ จําแนกตามหนวยงาน ปการศึกษา 2560
ภาคเรียน
ภาคเรียนที่
1
ภาคเรียนที่
2
รวม

สพฐ./
สพม.2
869

361

วิทยาลัย/
มหาวิทยาลัย
609

หนวยงาน
ราชการอื่น
223

สมาคม/
มูลนิธิ
173

614

228

416

150

99

222

45

1,774

1,483

589

1,025

373

272

596

65

4,403

โรงเรียน

หนวยงาน ผูปกครอง
เอกชน
374
20

รวม
2,629

งานโสตทัศนศึกษา
ตารางแสดงจํานวนการขอใชบริการหองโสตทัศนศึกษา และโสตทัศนูปกรณ
ลําดับ
ที่
1
2

จํานวนครั้งของรายการขอใชบริการ
หองโสตฯ โทรทัศน เครื่องฉาย overhead projector วิชัวสไรเซอร
ภาคเรียนที่ 1
32
30
30
10
ภาคเรียนที่ 2
32
32
32
รวม
64
62
62
10
ภาคเรียน

ไมคฯ
32
32
64

ตารางแสดงจํานวนการใหบริการยืมสื่อการเรียนการสอน
โรงเรียนสารวิทยา ปการศึกษา 2560
ลําดับที่

ภาคเรียน

1

จํานวนครั้งของรายการขอใชบริการ

ภาคเรียนที่ 1

CD
-

VCD
1

DVD
8

VDO เทป
-

สไลค
-

2

ภาคเรียนที่ 2

-

-

8

-

-

3

รวม

-

1

16

-

-
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ขอมูลอาคารสถานที่
ตารางแสดงอาคารเรียน อาคารประกอบ สิงกอสราง สนาม สิ่งอํานวยความสะดวก
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

รายการ
อาคารเรียน 1
อาคารเรียน 2
อาคารเรียน 3
อาคารเรียน 4
อาคารเรียน 5
อาคารเรียน 6
อาคารเรียน 7 (หอพักนักเรียนแลกเปลี่ยน)
อาคารเรียน 9 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา)
อาคารโรงยิมฯ
หอประชุมรัชมงคล
อาคารหองบริหารทั่วไป
อาคารเรือนประชาสัมพันธ
โดม (ลานกีฬาฯ) สนามบาสฯ 2 สนามวอลเลย 1
สนามเทนนิส
โรงอาหาร
แฟลตคนงาน
โรงจอดรถ
สนามฟุตบอล

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

ตารางแสดงการใหบริการ/ซอม/สิ่งอํานวยความสะดวกงานอาคารสถานที่ ปการศึกษา 2560
ระยะเวลา

การใชบริการ (ครั้ง)
ไฟฟา โทรทัศน ประปา ประตูหนาตาง โตะเกาอี้ หองน้ํา พัดลม ความสะอาด อื่นๆ

รวม

ภาคเรียนที่ 1

34

1

12

15

117

6

28

12

225

ภาคเรียนที่ 2

32

0

14

9

101

6

9

12

183

66

1

26

24

218

12

37

24

รวม

-

408
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ตารางแสดงการใหบริการยานพาหนะ ปการศึกษา 2560
ที่

เดือน

1

ภาคเรียนที่ 1

รถตู
393

2

ภาคเรียนที่ 2

219

รวม

ประเภทของยานพาหนะ
รถบัส รถปกอัพ รถบรรทุก
41
25
23

612

รวม
482

หนวยงาน
ภายใน ภายนอก
478
4

รวม
482

16

16

25

276

272

4

276

57

41

48

758

750

8

758

การใหบริการของงานอนามัยโรงเรียนสารวิทยา ปการศึกษา 2560

ที่
1
2

ม.ตน

เดือน
ช.
913
628
1,541

ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รวม

บุคลากร
ทางการศึกษา
ช.
ญ.
103
90
47
44
150
134

ม.ปลาย

ญ.
734
567
1,301

ช.
480
337
817

ญ.
454
413
867

รวม
2,769
2,036
4,805

อุบัติเหตุที่ตองนําสงโรงพยาบาล ปการศึกษา 2560
ระดับชั้น
ที่
1
2

เดือน
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รวม

ม.1
ช.
1
0
1

ม.2
ญ.
0
0
0

ช.
1
0
1

ม.3
ญ.
4
0
4

ช.
1
1
2

ม.4
ญ.
3
0
3

ช.
3
6
3

ม.5
ญ.
1
0
1

ช.
2
1
3

ม.6
ญ.
2
1
3

ช.
2
4
6

รวม
ญ.
0
3
3

20
16
36

155

นักเรียนปวยที่ผูปกครองมารับกลับบาน ปการศึกษา 2560
ระดับชั้น
ที่
1
2

เดือน

ม.1
ช.
1
1
2

ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รวม

ม.2
ญ.
0
0
0

ช.
0
0
0

ม.3
ญ.
2
0
2

ช.
1
0
1

ม.4
ญ.
1
0
1

ช.
1
0
1

ม.5
ญ.
1
0
1

ช.
0
0
0

รวม

ม.6
ญ.
0
2
2

ช.
1
1
2

ญ.
0
0
0

7
4
11

ตารางแสดงการเจริญเติบโตของนักเรียน ปการศึกษา 2560
สวนสูงตามมาตรฐาน
ลําดับที่ ระดับชั้น ต่ํากวาเกณฑ

เกณฑปกติ

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

น้ําหนักตามมาตรฐาน
สูงกวาเกณฑ

ต่ํากวาเกณฑ

ชาย หญิง ชาย

เกณฑปกติ

หญิง

ชาย

หญิง

สูงกวาเกณฑ
ชาย หญิง

1

ม.1

3

0

133

157

36

32

2

10

130

168

37

16

2

ม.2

0

0

137

183

41

36

7

2

135

157

38

26

3

ม.3

0

2

163

203

35

33

10

8

138

194

36

27

4

ม.4

0

0

133

229

34

35

10

7

109

210

22

31

5

ม.5

0

0

132

205

15

30

3

8

100

179

20

24

6

ม.6

0
3

0
2

136 239
834 1216

15
176

27
193

4
36

4
39

112
724

217
1125

12
165

21
145

รวม

จํานวนนักเรียนที่วัดสวนสูง ทั้งหมด……2695…

จํานวนนักเรียนที่ชั่งน้ําหนักทั้งหมด…2695………
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ตารางแสดงจํานวนนักเรียนที่เขารับบริการหองพยาบาล
จําแนกตามอาการ ปการศึกษา 2560

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

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

จํานวนนักเรียนที่เขารับการบริการ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 รวม ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 รวม
344
315
659
154
138
292
107
72
179
88
65
153
152
97
249
91
65
156
91
77
168
155
37
192
194
166
360
100
72
172
34
15
49
33
7
40
44
29
73
80
58
138
189
152
341
82
52
134
40
40
80
30
18
48
13
7
20
9
5
14
79
51
130
42
36
78
10
1
11
10
16
26
11
10
21
5
10
15
69
39
108
33
37
70
6
0
6
4
2
6
5
2
7
2
1
3
1,386
1,073
2,459
795
619
1,414
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ตารางสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพงานโภชนาการ
โรงเรียนสารวิทยา ปการศึกษา 2560
การตรวจสอบคุณภาพงานโภชนาการ
ลําดับ
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

ชื่อรานคา
บุญสง
นงลักษณ

อรณี
ลินดา
นุสรณ
เพ็ญศรี
อําภา
นิรันดรา
สุพัตรา
เข็มพร
จีรวรรณ
เสาวลักษณ
มณฑา
สุภัทรา
ราตรี
วัฒนชิระ
บัวไล
เดชาบดินทร
เพียงใจ
ทิพยสุดา
มนัสนันท
กฤษกร
วรรณเพ็ญ
วาสนา
ฐิตารีย

ประเภท

คุณภาพ
อาหาร

เครื่อง
แตงกาย

การแตง
กาย
เจาของ/
ผูชวย

ขาว
จานเดียว
ยํา
ขาว
น้ํา
กวยเตี๋ยว
ขาว
ขนมหวาน
ไกทอด
ผลไม
ขาว
กวยเตี๋ยว
เบเกอรี
ไอศกรีม
ลูกชิ้นทอด
กวยเตี๋ยว
ราดหนา
ผลไม
ขาว
กวยเตี๋ยว
ขาว
กวยเตี๋ยว
ขาว
ขาวมัน
ไอศกรีม

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ความ
ความ
ราคา/
สะอาด สะอาดเคา ปริมาณ
บริเวณโรง เตอร/
เหมาะสม
อาหาร
ภาชนะ

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ขอเสนอแนะ/สิ่งที่ควรปรับปรุง
ควรอบรมสุขาภิบาลอาหาร ควรมีเครื่องดูดควัน ใหมีตูเก็บของใช ภาชนะใสน้ําสมควรเปนแกว
บอดักใขมันหมั่นทําความสะอาด และควรลดหวาน

สรุป
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
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งานหองสมุด

159

160

161

162

สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจตอการบริหารโรงเรียนสารวิทยา ปการศึกษา 2560
ของผูปกครองนักเรียน
ปญหาที่ผูปกครองตองการใหแกไข เรงดวน เรียงตามลําดับ
ปญหาอันดับที่ 1 ควรปรับปรุงหองน้ําใหเพียงพอ และสะอาดมากขึ้น
ปญหาอันดับที่ 2 การสั่งการบานของนักเรียนในแตละรายวิชา ควรชี้แจงใหชัดเจน เหมาะสม
ปญหาอันดับที่ 3 ปรับปรุงสภาพแวดลอม อุปกรณตางๆ ในหองเรียน ระบบสารธารณูปโภค
ขอเสนอแนะ
1. อยากใหลดการบานของนักเรียน
2. ยามประจําประตูโรงเรียนไมสุภาพ
3. กิจกรรมโรงเรียนมีมากจะเกินเวลา ทําใหกระทบตอการจัดการเรียนการสอน
4. การจายเงินคาเทอมคอนขางวุนวาย และยุงยาก อยากใหมีการแจงลวงหนาในระยะเวลาพอสมควร
5. การแจงขาวสารจากทางโรงเรียนลาชา
6. เจาหนาที่หองพยาบาลไมสุภาพ
7. อยากใหเพิ่มจํานวนอาจารยตางชาติ
8. ปรับปรุงพัฒนาระเบียบวินัยของนักเรียน
9. อยากใหมีการประสานงานระหวางครู และผูปกครองมากขึ้น
10. กิจกรรมของหองศิลปภาษาตางๆ ควรจัดใหเหมาะสม เทากัน
11. ครูอาจารยบางทานพูดจาไมสุภาพ ไมเหมาะสมกับนักเรียน
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ปญหาและความตองการ จากการสอบถามความพึงพอใจตอการบริหารโรงเรียนสารวิทยา ปการศึกษา
2560
ปญหาที่ตองการให ผูอํานวยการ ปรับปรุงแกไข เรงดวน
ปญหาอันดับที่ 1. ความเรียบรอยของหองเรียน อุปกรณในหองเรียนมีการชํารุดบอยครั้ง และมีความ
ลาชาในการซอมแซม รวมไปถึงการรักษาความสะอาดตางๆ ของหองเรียน
ปญหาอันดับที่ 2. ปรับปรุงในเรื่องระเบียบวินัยของนักเรียนทั้งดานการแตงกาย การมาสาย ความ
เคารพกาลเทศะ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฏระเบียบของโรงเรียน
ปญหาอันดับที่ 3. ปรับปรุงความชัดเจนในดานการประสานงานฝายตางๆ พัฒนาความรับผิดชอบของ
บุคลากร และลดภาระงานที่ซ้ําซอนของครูผูสอน
ขอเสนอแนะ
ดานวิชาการ
1. นโยบายในการทํางานไมชัดเจน ขาดการประสานงานที่ดี
2. การชี้แจงเรื่องแผนการสอนไมชัดเจน ทําใหเกิดความเขาใจไมตรงกัน เกิดความซ้ําซอนในการ
ทํางาน
3. ครูผูสอนแตละรายวิชาในระดับชั้นควรมีการประสานงานเพื่อลดภาระการบานของนักเรียนไมใหมี
การบานมากเกินไป
4. งานวัดผลผลักภาระใหครูมากจนเกินไป
5. ฝายบริหารวิชาการควรมีการสงเสริมดานวิชาการของครู นักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียน
6. การจัดหองเรียนของนักเรียนชั้นม.1ขึ้นม.2 ควรมีการคละเด็กเกง และเด็กออนในแตละหอง
7. ควรปรับปรุงความชัดเจนในการทํางาน งานเอกสารตางๆ
8. อยากใหการตรวจขอสอบกลางภาคเรียนใชเครื่องตรวจ
ดานงบประมาณ
1. ควรจัดทําแบบฟอรมโครงการตางๆ ใหมีรูปแบบที่ชัดเจนและเปนเอกภาพเดียวกัน
2. การจัดเก็บเงินระดมทุนทรัพยากรและอื่นๆ มีความยุงยากและใชคนเยอะ หลายขั้นตอนทําให
ผูปกครองเสียเวลา การรายงานยอดนักเรียนคางชําระยอดไมชัดเจน เมื่อนักเรียนมาติดตอใน
ภายหลังไดรับความไมสะดวก
3. ควรจัดอบรมครูในโรงเรียนเรื่องการดําเนินการเบิกเงินงบประมาณเวลาทําโครงการตางๆ ใหชัดเจน
เนื่องจากมีครูหลายคนที่ยังไมเขาใจและทําไมถูกตอง
4. ควรมีการชี้แจงคาใชจายตางๆ
5. การเบิกจายพัสดุไมคอยสะดวกไมมีของใหเบิก
ดานบุคคล
1. ควรจัดบุคลากรเดินตรวจตราเด็กนักเรียนทั่วโรงเรียนมีเจาหนาที่เวรประจําจุดเสริมมากขึ้น
2. กิจกรรมหนาแถวมีความยืดเยื้อ กินเวลาคาบสอน กิจกรรมเสร็จแลวใหนักเรียนรอชมการถายรูป
หนาเวทีซึ่งเปนการเสียเวลา
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3. การดําเนินงานฝายปกครองซ้ําซอน ไมชัดเจน ขาดการวางแผนที่ดี
4. ระบบแจงการเขาเรียนหรือมาโรงเรียนควรหาระบบที่เชื่อมตอกันสามารถเขาถึงไดงายเพื่อลด
ขั้นตอนการทํางานซ้ําซอนของครู
5. ควรศึกษาดานสิทธิประโยชนตางๆ ของบุคลากรในโรงเรียนจากเขตเพื่อที่จะไดตอบคําถามไดอยาง
ชัดเจน
6. ควรจัดอบรมพฤติกรรมนักเรียนอยางจริงจัง มีบทลงโทษที่ชัดเจนเวลากระทําผิดไมควรเปลี่ยน
กฎเกณฑไปมา ทําใหดูไมนาเชื่อถือ สงผลใหนักเรียนไมปฏิบัติตาม
7. กิจการนักเรียน งานมีความซับซอนไมเปนเอกภาพอยากใหมีความชัดเจนมากกวานี้
8. แกปญหาเรื่องชูสาวของนักเรียน
9. การดูแลนักเรียนโดยเฉพาะระเบียบวินัย การแตงกายคอนขางแยลงมาก
10. การควบคุมระเบียบวินัยของนักเรียนยังไมเครงครัดเทาที่ควร
ดานบริหารทั่วไป
1. ควรใหนักการทําความสะอาดหองพักครูและหองน้ําของคุณครูดวย
2. กําจัดนกพิราบเนื่องจากจะนําเชื้อโรคมาสูรางกายได
3. การประกาศประชาสัมพันธหากเปนเรื่องทั่วไป ไมเรงดวนเฉพาะกิจใหดูเวลาพักของทั้งสองระดับ
จึงจะประชาสัมพันธ เพราะบางอาคารลําโพงติดตั้งในหองเรียนเปนการรบกวนเวลาเรียน
4. แจงซอมเกี่ยวกับอุปกรณการเรียนการสอนไปแลวแตไมไดรับการซอมแซม
5. อาคารวิทยอุปกรณบางชิ้น เชน smart board ใชไมไดควรถอดออกและเปลี่ยนเปนกระดานแทน
6. ควรมีการชักจูงและรณรงคการทิ้งขยะใหเปนที่
7. ในหองน้ําควรมีสมุนไพรดับกลิ่น เชน ตะไครหอม , มีกระดาษชําระและกระดาษ ไวสําหรับให
ผูหญิงไวใชหอผาอนามัย เปนตน
8. การทิ้งขวดหรือขยะรีไซเคิลตางๆ ควรใหแยกทิ้ง หรือสรางแรงจูงใจโดยการทําเปนคณะสี เพื่อให
นักเรียนเห็นคุณคาและนักพัฒนาจะไดเก็บทิ้งไดงาย
9. ปลูกตนไมบริเวณปายหนาโรงเรียนใหม
10. อยากใหสรางหองน้ําครูเพิ่มมากขึ้น
11. อาคารสถานที่จัดประดับตนไมสวยงามขึ้นมาก
12. ระเบียงหนาหองเรียนควรนําตนไมมาปลูกตรงระเบียงและใหนักเรียนแตละหองเรียนดูแลตนไมที่
อยูหนาหองของตนเอง
13. ความสะอาดของอาคารเรียนและหองน้ําครูอยากใหกําชับนักการดูแลใหสะอาดอยูเสมอ
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ทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวก
การจัดสรรงบประมาณ กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระฯ/งาน ประจําปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนสารวิทยา
จําแนกตามกลุ่มบริหาร / กลุ่มสารฯ / งาน
จํานวนเงินที�ได้รับจัดสรร

ที�
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

งาน / โครงการ
งานพัฒนาระบบบริหาร/งานพัฒนาการเรียนการสอน
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ�ทางการเรียน
โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ
โครงการพัฒนาสื�อ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
โครงการพัฒนาคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล
โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่านและคิด
โครงการเสริมสร้างสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการส่งเสริมศักยภาพและความสามารถตามอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา

11 โครงการส่งเสริมศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้
12 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามศักยภาพ
13
และบริบทของสถานศึกษา
14 โครงการห้องเรียนพิเศษ 9 โครงการ
โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความ
15
เชี�ยวชาญทางวิชาชีพ
16 โครงการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
โครงการการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
17
ประสงค์ และค่านิยม12 ประการ
18 โครงการการบริหารกิจการนักเรียน
19 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โครงการพัฒนาผู้นําการเปลี�ยนแปลงเพื�อรองรับการกระจาย
20
อํานาจ โดยบริหารโรงเรียนเป็นฐาน(SBM)
21 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โครงการพัฒนาสิ�งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ�น
22
ที�เอื�อต่อการเรียนรู้
23 โครงการโรงเรียนสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
24 ค่าสาธารณูปโภค
25 *** งบประมาณสํารอง ***
รวม
รวมทั�งสิ�น

เงินอุดหนุน
รายหัว

เงินอุดหนุน
เรียนฟรี 15ปี

3,505,402
11,000
215,750
45,000
44,175
3,000
15,000
37,000

296,450
166,640
16,000
-

6,034,995
3,015,000
1,903,400
23,000
320
1,000
1,000

3,075,000
-

218,600

275,200

90,000

28,000

-

-

-

-

32,957
98,541

1,423,150

-

34,760

-

-

-

-

156,000
269,180
56,725

292,990
-

เงินรายได้
สถานศึกษา

4,222,820
7,411,044
-

เงินอื�น ๆ

5,693,420
220,000
150,000
607,800

-

-

10,000

-

-

-

41,000

-

-

-

1,774,000

-

5,000,000
176,870
9,885,200

2,505,190
48,348,684

396,494.83
24,924,073.83

เงินอุดหนุน
ครอบครัว
อุปถัมภ์

60,000 1,200,000
9,834,220 1,200,000

หมาย
เหตุ
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การจัดสรรงบประมาณ กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระฯ/งาน ประจําปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนสารวิทยา
จําแนกตามกลุ่มบริหาร / กลุ่มสารฯ / งาน
ที�
1
2
3
4
5
6

กลุ่มบริหาร
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารทั�วไป
ค่าสาธารณูปโภค
*** งบประมาณสํารอง ***
รวม
รวมทั�งสิ�น

จํานวนเงินที�ได้รับจัดสรร
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินรายได้
เงินอื�น ๆ
รายหัว
เรียนฟรี 15ปี สถานศึกษา
2,934,240
706,963
153,776
913,351
5,000,000
176,870
9,885,200

เงินอุดหนุน
ครอบครัวอุปถัมภ์

1,941,500
292,990
270,700

10,542,578
7,411,044
3,178,200
3,395,757

5,721,420
983,800
3,129,000

1,200,000

2,505,190
48,348,684

396,495
24,924,074

9,834,220

1,200,000

หมาย
เหตุ
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การพัฒนาวิชาชีพ
การอบรม/สัมมนา และศึกษาดูงานของบุคลากร ประจําปการศึกษา 2560
ลําดับ

ชื่อผูเขาอบรม

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
1
นายอธิพงศ โชคเคลาลาภ

ว/ด/ป
17 ก.ค.60
26 ก.ค.60
17 ก.ย.
2560

สรุปการพัฒนา 3 ครั้ง 19 ชั่วโมง
2
นางสาวธนวรรณ เมฆแดง 14–15
ก.ค.60
17 ก.ค.60
26 ก.ค.60
30 ก.ย.60
สรุปการพัฒนา 4 ครั้ง 40 ชั่วโมง
3
นางสาววนัสนันท คําแสน
17 ก.ค.60
26 ก.ค.60
สรุปการพัฒนา 2 ครั้ง 16 ชั่วโมง
4
นางสาวภิญญาพัชญ รักกุศล 17 ก.ค.60
26 ก.ค.60
30 ก.ย.60

หัวขอ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

สถานที่/หนวยงาน

การสรางชุมชนการเรียนรูทาง
โรงเรียนสารวิทยา
วิชาชีพ PLC
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
โรงเรียนสารวิทยา
( DLTV )
โครงการหลักสูตรการอบรมเพื่อเพิ่ม เมอรเคียว กรุงเทพฯ สยาม
ผลสัมฤทธิ์ของการสอบทาง
การศึกษาระดับชาติวิชาภาษาไทย
โดยการใชแบบทดสอบเฉพาะบุคคล
(personalized test) ชวงชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน
การยกระดับความสามารถการอาน
การเขียน โดยใชกระบวนการ PLC
การสรางชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ PLC
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
( DLTV )
พลังของนิทานในศตวรรษที่ 21
(Thailand 4.0)

โรงแรม Sea Breeze จอมเทียน
พัทยา จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนสารวิทยา

การสรางชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ PLC
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
( DLTV )

โรงเรียนสารวิทยา

การสรางชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ PLC
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
( DLTV )
พลังของนิทานในศตวรรษที่ 21
(Thailand 4.0)

โรงเรียนสารวิทยา

โรงเรียนสารวิทยา
โรงแรมมิรามา

โรงเรียนสารวิทยา

โรงเรียนสารวิทยา
โรงแรมมิรามา
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ลําดับ

ชื่อผูเขาอบรม

ว/ด/ป

หัวขอ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

สรุปการพัฒนา 3 ครั้ง 24 ชั่วโมง
5
นางสาวศิรธันย สามเชียง
17 ก.ค.60

การสรางชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ PLC
26 ก.ค.60 การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
( DLTV )
30 ก.ย.60 พลังของนิทานในศตวรรษที่ 21
(Thailand 4.0)
3-4 มิ.ย.60 การเขียนรายงานและตรวจประเมิน
รายงาน ตามเกณฑรางวัลคุณภาพ
OBECQA 2559-2560

สรุปการพัฒนา 4 ครั้ง 40 ชั่วโมง
6
นางสาวพัชรีย สวางวงษ
17 ก.ค.60
26 ก.ค.60
30 ก.ย.60

การสรางชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ PLC
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
( DLTV )
พลังของนิทานในศตวรรษที่ 21
(Thailand 4.0)

สรุปการพัฒนา 3 ครั้ง 24 ชั่วโมง
7
นางสาววิชณี เปรมประยูร 17 ก.ค.60

การสรางชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ PLC
26 ก.ค.60 การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
( DLTV )
30 ก.ย.60 พลังของนิทานในศตวรรษที่ 21
(Thailand 4.0)
17-18 ม.ค. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวคิด
61
ใหมในการพัฒนาระบบการประเมิน
และการประกันคุณภาพการศึกษา

สรุปการพัฒนา 4 ครั้ง 40 ชั่วโมง
8
นางสาวสนธิกาญจน
17 ก.ค.60
แสงมณี
26 ก.ค.60

การสรางชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ PLC
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
( DLTV )
30 ก.ย.60 พลังของนิทานในศตวรรษที่ 21
(Thailand 4.0)
17 ก.ย. 60 โครงการหลักสูตรการอบรมเพื่อเพิ่ม

สถานที่/หนวยงาน
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงแรมมิรามา
ณ หอประชุม ฯพณฯ ศ.มล.
ปน มาลากุล โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงแรมมิรามา

โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงแรมมิรามา
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศ
บํารุง

โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงแรมมิรามา
เมอรเคียว กรุงเทพฯ สยาม
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ลําดับ

ชื่อผูเขาอบรม

ว/ด/ป

สรุปการพัฒนา 4 ครั้ง 27 ชั่วโมง
9
นายสิทธิศักดิ์ แกวเนตร
17 ก.ค.60

หัวขอ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
ผลสัมฤทธิ์ของการสอบทาง
การศึกษาระดับชาติวิชาภาษาไทย
โดยการใชแบบทดสอบเฉพาะบุคคล
(personalized test) ชวงชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน

สถานที่/หนวยงาน

การสรางชุมชนการเรียนรูทาง
โรงเรียนสารวิทยา
วิชาชีพ PLC
26 ก.ค.60 การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
โรงเรียนสารวิทยา
( DLTV )
17 ก.ย. 60 โครงการหลักสูตรการอบรมเพื่อเพิ่ม เมอรเคียว กรุงเทพฯ สยาม
ผลสัมฤทธิ์ของการสอบทาง
การศึกษาระดับชาติวิชาภาษาไทย
โดยการใชแบบทดสอบเฉพาะบุคคล
(personalized test) ชวงชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน
สรุปการพัฒนา 3 ครั้ง 19 ชั่วโมง
10 นายพิชาชาญ สุขประเสริฐ
17 ก.ค.60 การสรางชุมชนการเรียนรูทาง
โรงเรียนสารวิทยา
วิชาชีพ PLC
26 ก.ค.60 การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
โรงเรียนสารวิทยา
( DLTV )
17 ก.ย. 60 โครงการหลักสูตรการอบรมเพื่อเพิ่ม เมอรเคียว กรุงเทพฯ สยาม
ผลสัมฤทธิ์ของการสอบทาง
การศึกษาระดับชาติวิชาภาษาไทย
โดยการใชแบบทดสอบเฉพาะบุคคล
(personalized test) ชวงชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน
สรุปการพัฒนา 3 ครั้ง 19 ชั่วโมง
11 นางสาวกัญญารัตน อาโรโจ 17 ก.ค.60 การสรางชุมชนการเรียนรูทาง
โรงเรียนสารวิทยา
วิชาชีพ PLC
26 ก.ค.60 การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
โรงเรียนสารวิทยา
( DLTV )
30 ก.ย.60 พลังของนิทานในศตวรรษที่ 21
โรงแรมมิรามา
(Thailand 4.0)
22 ต.ค-22 อรมภาษาอังกฤษแบบกลุมออนไลน ออนไลน
ธ.ค 60
EF Education First
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ลําดับ

ชื่อผูเขาอบรม

ว/ด/ป

สรุปการพัฒนา 4 ครั้ง 102 ชั่วโมง
12 นางสาวดาวเรือง เกณฑสาคู 14–15
ก.ค.60
17 ก.ค.60

หัวขอ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

การยกระดับความสามารถการอาน
การเขียน โดยใชกระบวนการ PLC
การสรางชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ PLC
26 ก.ค.60 การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
( DLTV )
30 ก.ย.60 พลังของนิทานในศตวรรษที่ 21
(Thailand 4.0)
30 พ.ย. อบรมเชิงปฏิบัติการ
-1 ธ.ค. 60 ผูบริหารและผูปฏิบัติงานพัสดุ
โรงเรียน ประจําปงบประมาณ 2561
สรุปการพัฒนา 5 ครั้ง 56 ชั่วโมง
13 นางสาวสุวิมล จันตะสุรินทร 17 ก.ค.60 การสรางชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ PLC
26 ก.ค.60 การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
( DLTV )
30 ก.ย.60 พลังของนิทานในศตวรรษที่ 21
(Thailand 4.0)
19 ม.ค. 61 กลยุทธการพิชิตขอสอบระดับชาติ
วิชาภาษาไทย
สรุปการพัฒนา 4 ครั้ง 32 ชั่วโมง
14 นางสาวธณัฐฐา สวางรักษ 17 ก.ค.60 การสรางชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ PLC
26 ก.ค.60 การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
( DLTV )
30 ก.ย.60 พลังของนิทานในศตวรรษที่ 21
(Thailand 4.0)
21 ส.ค. 60 ผูดําเนินการคัดกรองคนพิการทาง
การศึกษา
19 ม.ค. 61 กลยุทธการพิชิตขอสอบระดับชาติ
วิชาภาษาไทย
สรุปการพัฒนา 5 ครั้ง 40 ชั่วโมง
15 นางสาวศิลาภรณ อ่ําเอี่ยม 17 ก.ค.60 การสรางชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ PLC

สถานที่/หนวยงาน
โรงแรม Sea Breeze จอมเทียน
พัทยา จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงแรมมิรามา
โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระ
ราชูปถัมภฯ

โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงแรมมิรามา
โรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม

โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงแรมมิรามา
โรงเรียนบางกะป
โรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม

โรงเรียนสารวิทยา
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ลําดับ

ชื่อผูเขาอบรม

ว/ด/ป
26 ก.ค.60

สรุปการพัฒนา 2 ครั้ง 16 ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
1.
นางนิธิวดี แพรวัฒนะสุข
3/05/60
17/07/60
13/08/60
14/08/60
10/09/60
27/03/61
28/03/61
สรุปการพัฒนา 4 ครั้ง 54 ชั่วโมง
2.
นางอุไรวรรณ สังวรเจต
3/05/60
17/07/60
สรุปการพัฒนา 2 ครั้ง 16 ชั่วโมง
3.
นางสมพร ทานธรรม
3/05/60
17/07/60
สรุปการพัฒนา 2 ครั้ง 16 ชั่วโมง
4.
นางรีนา เพิ่มศิริวาณิชย
3/05/60
17/07/60
สรุปการพัฒนา 2 ครั้ง 16 ชั่วโมง
5.
นางสาวนัทธมน โลหิตหาญ 3/05/60
17/07/60
สรุปการพัฒนา 2 ครั้ง 16 ชั่วโมง
6.
นายเจษฎา จงสืบสุข
3/05/60

หัวขอ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
( DLTV )

สถานที่/หนวยงาน
โรงเรียนสารวิทยา

การสรางและการใชนวัตกรรมผาน
google app for education
การสรางชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ
(PLC)
สะเต็มศึกษา (STEM Education)
เพื่อพัฒนาศักยภาพผูเ รียนสู
ศตวรรษที่ 21
การอบรมพัฒนาครูโครงการ
หองเรียนพิเศษ EIS

ณ หองคอมพิวเตอร
รร. สารวิทยา
ณ หอประชุม
รร. สารวิทยา
ณ KU Home
ม. เกษตรศาสตร

การสรางและการใชนวัตกรรมผาน
google app for education
การสรางชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ
(PLC)

ณ หองคอมพิวเตอร
รร. สารวิทยา
ณ หอประชุม
รร. สารวิทยา

การสรางและการใชนวัตกรรมผาน
google app for education
การสรางชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ
(PLC)

ณ หองคอมพิวเตอร
รร. สารวิทยา
ณ หอประชุม
รร. สารวิทยา

การสรางและการใชนวัตกรรมผาน
google app for education
การสรางชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ
(PLC)

ณ หองคอมพิวเตอร
รร. สารวิทยา
ณ หอประชุม
รร. สารวิทยา

การสรางและการใชนวัตกรรมผาน
google app for education
การสรางชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ
(PLC)

ณ หองคอมพิวเตอร
รร. สารวิทยา
ณ หอประชุม
รร. สารวิทยา

การสรางและการใชนวัตกรรมผาน
google app for education

ณ หองคอมพิวเตอร
รร. สารวิทยา

รร. สารวิทยา

172
ลําดับ

ชื่อผูเขาอบรม

ว/ด/ป
17/07/60

สรุปการพัฒนา 2 ครั้ง 16 ชั่วโมง
7.
นางพรรณอุษา
3/05/60
พัฒนาวิวัฒนพร
17/07/60
สรุปการพัฒนา 2 ครั้ง 16 ชั่วโมง
8
นางสาววิภา มณีเนตร
3/05/60
17/07/60
สรุปการพัฒนา 2 ครั้ง 16 ชั่วโมง
9
นายนวพรรษ ตรีสูน
3/05/60
17/07/60
สรุปการพัฒนา 2 ครั้ง 16 ชั่วโมง
10 นางสาวสุกานดา
3/05/60
หมูพยัคฆ
17/07/60
สรุปการพัฒนา 2 ครั้ง 16 ชั่วโมง
11 นางสาวปวาริศา สมาฤกษ 3/05/60
17/07/60
สรุปการพัฒนา 2 ครั้ง 16 ชั่วโมง
12 นางรุงเพ็ชร สรองศรี
3/05/60
17/07/60
สรุปการพัฒนา 2 ครั้ง 16 ชั่วโมง
13 นางสาวจรรจิรา ฤทธิชัย
3/05/60

หัวขอ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
การสรางชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ
(PLC)

ณ หอประชุม
รร. สารวิทยา

การสรางและการใชนวัตกรรมผาน
google app for education
การสรางชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ
(PLC)

ณ หองคอมพิวเตอร
รร. สารวิทยา
ณ หอประชุม
รร. สารวิทยา

การสรางและการใชนวัตกรรมผาน
google app for education
การสรางชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ
(PLC)

ณ หองคอมพิวเตอร
รร. สารวิทยา
ณ หอประชุม
รร. สารวิทยา

การสรางและการใชนวัตกรรมผาน
google app for education
การสรางชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ
(PLC)

ณ หองคอมพิวเตอร
รร. สารวิทยา
ณ หอประชุม
รร. สารวิทยา

การสรางและการใชนวัตกรรมผาน
google app for education
การสรางชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ
(PLC)

ณ หองคอมพิวเตอร
รร. สารวิทยา
ณ หอประชุม
รร. สารวิทยา

การสรางและการใชนวัตกรรมผาน
google app for education
การสรางชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ
(PLC)

ณ หองคอมพิวเตอร
รร. สารวิทยา
ณ หอประชุม
รร. สารวิทยา

การสรางและการใชนวัตกรรมผาน
google app for education
การสรางชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ
(PLC)

ณ หองคอมพิวเตอร
รร. สารวิทยา
ณ หอประชุม
รร. สารวิทยา

การสรางและการใชนวัตกรรมผาน
google app for education

ณ หองคอมพิวเตอร
รร. สารวิทยา

สถานที่/หนวยงาน
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ว/ด/ป
17/07/60

สรุปการพัฒนา 2 ครั้ง 16 ชั่วโมง
14 นางสาวประจบ แสงสีบับ
3/05/60
17/07/60
สรุปการพัฒนา 2 ครั้ง 16 ชั่วโมง
15 นางวัลวิภา เพ็งประสพ
3/05/60
17/07/60
18/03/61
21/03/61

27/03/61
28/03/61
สรุปการพัฒนา 4 ครั้ง 64 ชั่วโมง
16 นายศุภวัฒน คัมภิรานนท
3/05/60
17/07/60
13/08/60
14/08/60
10/09/60
สรุปการพัฒนา 3 ครั้ง 38 ชั่วโมง
17 นางจีรนันท ธํารงวิศว
3/05/60
17/07/60
13/08/60
14/08/60
10/09/60
สรุปการพัฒนา 3 ครั้ง 38 ชั่วโมง

หัวขอ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
การสรางชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ
(PLC)

ณ หอประชุม
รร. สารวิทยา

การสรางและการใชนวัตกรรมผาน
google app for education
การสรางชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ
(PLC)

ณ หองคอมพิวเตอร
รร. สารวิทยา
ณ หอประชุม
รร. สารวิทยา

การสรางและการใชนวัตกรรมผาน
google app for education
การสรางชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ
(PLC)
การพัฒนาขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้ง
ใหมีและเลื่อนเปนวิทยฐานะครู
ชํานาญการพิเศษ
การอบรมพัฒนาครูโครงการ
หองเรียนพิเศษ EIS

ณ หองคอมพิวเตอร
รร. สารวิทยา
ณ หอประชุม
รร. สารวิทยา
ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณในพระ
บรมราชูปถัมภ

การสรางและการใชนวัตกรรมผาน
google app for education
การสรางชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ
(PLC)
สะเต็มศึกษา (STEM Education)
เพื่อพัฒนาศักยภาพผูเ รียนสู
ศตวรรษที่ 21

ณ หองคอมพิวเตอร
รร. สารวิทยา
ณ หอประชุม
รร. สารวิทยา
ณ KU Home
ม. เกษตรศาสตร

การสรางและการใชนวัตกรรมผาน
google app for education
การสรางชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ
(PLC)
สะเต็มศึกษา (STEM Education)
เพื่อพัฒนาศักยภาพผูเ รียนสู
ศตวรรษที่ 21

ณ หองคอมพิวเตอร
รร. สารวิทยา
ณ หอประชุม
รร. สารวิทยา
ณ KU Home
ม. เกษตรศาสตร

สถานที่/หนวยงาน

รร. สารวิทยา
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ชื่อผูเขาอบรม
นางสาวอรนันท
จันทรประภาพ

ว/ด/ป
3/05/60
17/07/60

13/08/60
14/08/60
10/09/60
สรุปการพัฒนา 3 ครั้ง 38 ชั่วโมง
19 นายโสภณ จุย จิตร
3/05/60
17/07/60
สรุปการพัฒนา 2 ครั้ง 16 ชั่วโมง
20 นายณัฐพล สุดหอม
3/05/60
17/07/60
สรุปการพัฒนา 2 ครั้ง 16 ชั่วโมง
21 นายวรางค สุจริต
3/05/60
17/07/60
สรุปการพัฒนา 2 ครั้ง 16 ชั่วโมง
22 นางสาวจิดาภา
3/05/60
โสภณธรรมภาณ
17/07/60
สรุปการพัฒนา 2 ครั้ง 16 ชั่วโมง
23 นายกัมปนาท สมชาติ
3/05/60
17/07/60
สรุปการพัฒนา 2 ครั้ง 16 ชั่วโมง
24 นางสาวกฤษณา ชํานาญ
3/05/60

หัวขอ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
การสรางและการใชนวัตกรรมผาน
google app for education
การสรางชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ
(PLC)
สะเต็มศึกษา (STEM Education)
เพื่อพัฒนาศักยภาพผูเ รียนสู
ศตวรรษที่ 21

สถานที่/หนวยงาน
ณ หองคอมพิวเตอร
รร. สารวิทยา
ณ หอประชุม
รร. สารวิทยา
ณ KU Home
ม. เกษตรศาสตร

การสรางและการใชนวัตกรรมผาน
google app for education
การสรางชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ
(PLC)

ณ หองคอมพิวเตอร
รร. สารวิทยา
ณ หอประชุม
รร. สารวิทยา

การสรางและการใชนวัตกรรมผาน
google app for education
การสรางชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ
(PLC)

ณ หองคอมพิวเตอร
รร. สารวิทยา
ณ หอประชุม
รร. สารวิทยา

การสรางและการใชนวัตกรรมผาน
google app for education
การสรางชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ
(PLC)

ณ หองคอมพิวเตอร
รร. สารวิทยา
ณ หอประชุม
รร. สารวิทยา

การสรางและการใชนวัตกรรมผาน
google app for education
การสรางชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ
(PLC)

ณ หองคอมพิวเตอร
รร. สารวิทยา
ณ หอประชุม
รร. สารวิทยา

การสรางและการใชนวัตกรรมผาน
google app for education
การสรางชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ
(PLC)

ณ หองคอมพิวเตอร
รร. สารวิทยา
ณ หอประชุม
รร. สารวิทยา

การสรางและการใชนวัตกรรมผาน
google app for education

ณ หองคอมพิวเตอร
รร. สารวิทยา
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หัวขอ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
17/07/60 การสรางชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ
(PLC)
27/03/61 การอบรมพัฒนาครูโครงการ
28/03/61 หองเรียนพิเศษ EIS
30/04/60 การอบรมพัฒนาครูโครงการ
-04/05/60 หองเรียนพิเศษ EIS
ว/ด/ป

สรุปการพัฒนา 4 ครั้ง 62 ชั่วโมง
25 นางสาวปทมาประพฤติงาม 3/05/60
พงศา
17/07/60

การสรางและการใชนวัตกรรมผาน
google app for education
การสรางชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ
(PLC)
27/03/61 การอบรมพัฒนาครูโครงการ
28/03/61 หองเรียนพิเศษ EIS
30/04/60 การอบรมพัฒนาครูโครงการ
-04/05/60 หองเรียนพิเศษ EIS

สรุปการพัฒนา 4 ครั้ง 62 ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
1
น.ส.ธัญทิพย อริยอัครพงษ
17 ก.ค.60 ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
26 ก.พ. 61 การประชุมปฏิบัติการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การเรียนรูและตัวชี้วัดของกลุมสาระ
การเรียนรู
สรุปการพัฒนา 2 ครั้ง 16 ชั่วโมง
2
นายธันวา เดชะศิริ
17 ก.ค.60 ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
5 ส.ค.60 การประชุมเชิงฏิบัติการ การ
ขับเคลื่อนการอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน
สรุปการพัฒนา 2 ครั้ง 14 ชั่วโมง
3
นางฐะปะนีย เอี่ยมศรี
17 ก.ค.60 ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
17 ส.ค.60 รักจตุจักร รักตนไม
6-7 ต.ค.60 การอบรมดูแลรักษาตนไมใหญใน
งานภูมิทัศนเมือง (รุกขกรไทย)
สรุปการพัฒนา 3 ครั้ง 26 ชั่วโมง
4
นางศุภาวีร ศรีโท
17 ก.ค.60 ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
สรุปการพัฒนา 1 ครั้ง 8 ชั่วโมง

สถานที่/หนวยงาน
ณ หอประชุม
รร. สารวิทยา
รร. สารวิทยา
ระยอง

ณ หองคอมพิวเตอร
รร. สารวิทยา
ณ หอประชุม
รร. สารวิทยา
รร. สารวิทยา
ระยอง

โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนบดินทรเดชา
(สิงห สิงหเสนี)

โรงเรียนสารวิทยา
โรงแรมแอมบาสเดอร

โรงเรียนสารวิทยา
สํานักงานเขตจตุจักร
กรมปาไม

โรงเรียนสารวิทยา
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ชื่อผูเขาอบรม
น.ส.ธีราภรณ ผลกอง

ว/ด/ป
17 ก.ค.60

หัวขอ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)

สรุปการพัฒนา 1 ครั้ง 8 ชั่วโมง
6
นายพิทักษ ชินสีห
17 ก.ค.60 ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
สรุปการพัฒนา 1 ครั้ง 8 ชั่วโมง
7
น.ส.วนิดา หลากจิตร
17 ก.ค.60 ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
สรุปการพัฒนา 1 ครั้ง 8 ชั่วโมง
8
นางนิภาวรรณ การุญ
17 ก.ค.60 ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
สรุปการพัฒนา 1 ครั้ง 8 ชั่วโมง
9
นางสาวพัฒตวรรณ สีเลา
17 ก.ค.60 ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
19 ส.ค. 60 การประยุกตใชไมโครคอนโทรลเลอร
1-4 พ.ย.
60

สถานที่/หนวยงาน
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา

โรงเรียนสารวิทยา
อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย
(สวทช)
โครงการสานฝนเยาวชนนักประดิษฐ จ. พิษณุโลก
ปที่ 10

สรุปการพัฒนา 3 ครั้ง 24 ชั่วโมง
10 นายนเรศ ล้ําเลิศวัฒนา
17 ก.ค.60 ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
สรุปการพัฒนา 1 ครั้ง 8 ชั่วโมง
11 น.ส.ณัฐมน ทองคํา
17 ก.ค.60 ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
สรุปการพัฒนา 1 ครั้ง 8 ชั่วโมง
12 น.ส.ปยะมาศ เลิศความเพียร 17 ก.ค.60 ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
สรุปการพัฒนา 1 ครั้ง 8 ชั่วโมง
13 น.ส.นันทนภัส อรุณไพร
17 ก.ค.60 ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
สรุปการพัฒนา 1 ครั้ง 8 ชั่วโมง
14 น.ส.เยาวลักษณ วงศสิงห
17 ก.ค.60 ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
สรุปการพัฒนา 1 ครั้ง 8 ชั่วโมง
15 จาสิบเอกถนอมศักดิ์
17 ก.ค.60 ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
ทองประเทือง
สรุปการพัฒนา 1 ครั้ง 8 ชั่วโมง
16 น.ส.สุกานดา แกวทองพันธุ
17 ก.ค.60 ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
23 ส.ค. 60 กิจกรรมพัฒนาครูผูชวยสูครูมือ
อาชีพ
26 ก.พ. 61 การประชุมปฏิบัติการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การเรียนรูและตัวชี้วัดของกลุมสาระ
การเรียนรู

โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา

โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนหอวัง
โรงเรียนบดินทรเดชา
(สิงห สิงหเสนี)
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ชื่อผูเขาอบรม

ว/ด/ป

หัวขอ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

สรุปการพัฒนา 1 ครั้ง 24 ชั่วโมง
17 น.ส.ประภาวดี เจริญจิตร
17 ก.ค.60 ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
23 ส.ค. 60 กิจกรรมพัฒนาครูผูชวยสูครูมือ
อาชีพ
สรุปการพัฒนา 2 ครั้ง 16 ชั่วโมง
18 น.ส.พรพิมล จงรักวิทย
17 ก.ค.60 ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
สรุปการพัฒนา 1 ครั้ง 8 ชั่วโมง
19 นางสาววิภาวี เนียรมงคล
23 ส.ค. 60 กิจกรรมพัฒนาครูผูชวยสูครูมือ
อาชีพ
สรุปการพัฒนา 1 ครั้ง 8 ชั่วโมง
20 นางสาวภัณฑิรา กัณหาไชย 23 ส.ค. 60 กิจกรรมพัฒนาครูผูชวยสูครูมือ
อาชีพ
สรุปการพัฒนา 1 ครั้ง 8 ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
1
นายประพจน อังคเรืองรัตนา 17 ก.ค.
การสรางชุมชนการเรียนรูทาง
2560
วิชาชีพ PLC
26 ก.ค
การศึกษาทางไกลผานดางเทียม
2560
(DLTV)
24 ม.ค
ประชุมการปฏิบัติการทําแผนพัฒนา
2561
รายบุคคล ID-Plan
สรุปการพัฒนา 3 ครั้ง 24 ชั่วโมง
2
นางจุฑามาศ
พัฒนชู 17 ก.ค.
การสรางชุมชนการเรียนรูทาง
2560
วิชาชีพ PLC
26 ก.ค
การศึกษาทางไกลผานดางเทียม
2560
(DLTV)
สรุปการพัฒนา 2 ครั้ง 16 ชั่วโมง
3
นางคมคาย มากบัว
17 ก.ค.
2560
26 ก.ค
2560
13-14 ส.ค
2560
4 ส.ค
2560

การสรางชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ PLC
การศึกษาทางไกลผานดางเทียม
(DLTV)
อบรมหลักสูตรสะเต็มศึกษา (STEM
Education) เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผูเรียนสูศตวรรษที่ 21
การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธใหเปน
ธรรมทานแกสังคม

สถานที่/หนวยงาน
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนหอวัง

โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนหอวัง

โรงเรียนหอวัง

ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ
ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ออนไลน
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ชื่อผูเขาอบรม

ว/ด/ป

สรุปการพัฒนา 4 ครั้ง 58 ชั่วโมง
4
นางสาวอุไรวัลย สมร
17 ก.ค.
2560
26 ก.ค
2560
19 ม.ค
2561
สรุปการพัฒนา 3 ครั้ง 24 ชั่วโมง
5
นายธเนศ วิริยะมนตรี
17 ก.ค.
2560
26 ก.ค
2560
19 ม.ค
2561
สรุปการพัฒนา 3 ครั้ง 24 ชั่วโมง
6
นายอาณาจักร แทงทอง 17 ก.ค.
2560
26 ก.ค
2560
19 ม.ค
2561
26 ม.ค
2561
สรุปการพัฒนา 4 ครั้ง 32 ชั่วโมง
7
นางสาวไพลิน
ชยามาศ 17 ก.ค.
2560
26 ก.ค
2560
17-18 ส.ค
2560
26 ม.ค

หัวขอ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

สถานที่/หนวยงาน

การสรางชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ PLC
การศึกษาทางไกลผานดางเทียม
(DLTV)
โครงการบริการวิชาการ เรื่อง “การ
เขียนรายงานวิจัยเพื่อใชเปนผลงาน
วิชาการ”

ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา

การสรางชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ PLC
การศึกษาทางไกลผานดางเทียม
(DLTV)
โครงการบริการวิชาการ เรื่อง “การ
เขียนรายงานวิจัยเพื่อใชเปนผลงาน
วิชาการ”

ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา

การสรางชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ PLC
การศึกษาทางไกลผานดางเทียม
(DLTV)
โครงการบริการวิชาการ เรื่อง “การ
เขียนรายงานวิจัยเพื่อใชเปนผลงาน
วิชาการ”
ประชุมวิชาการของสมาคม
ประวัติศาสตร เรื่อง “จารึกกับ
การศึกษาประวัติศาสตรอยุธยา”

ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา

การสรางชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ PLC
การศึกษาทางไกลผานดางเทียม
(DLTV)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสอน
วิชาประวัติศาสตรและวิชาหนาที่
พลเมือง
ประชุมวิชาการของสมาคม

ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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ชื่อผูเขาอบรม

ว/ด/ป
2561

สรุปการพัฒนา 4 ครั้ง 40 ชั่วโมง
8
นางสาวกนกลักษณ
17 ก.ค.
2560
แปงปางใส
26 ก.ค
2560
26 ม.ค
2561
สรุปการพัฒนา 3 ครั้ง 24 ชั่วโมง
9
นางสาวสุนสิ า
วาริน
17 ก.ค.
2560
26 ก.ค
2560
17-18 ส.ค
2560

สรุปการพัฒนา 4 ครั้ง 40
10 นายธีระวัฒน สีหาบุญลี

สรุปการพัฒนา 5 ครั้ง 36
11 นายวิชิต
จีนพวด

23 ส.ค
2560
ชั่วโมง
17 ก.ค.
2560
26 ก.ค
2560
15 ก.ค
2560
23 ส.ค
2560
24 ม.ค
2561
ชั่วโมง
17 ก.ค.
2560
26 ก.ค
2560

หัวขอ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
ประวัติศาสตร เรื่อง “จารึกกับ
การศึกษาประวัติศาสตรอยุธยา”

สถานที่/หนวยงาน

การสรางชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ PLC
การศึกษาทางไกลผานดางเทียม
(DLTV)
ประชุมวิชาการของสมาคม
ประวัติศาสตร เรื่อง “จารึกกับ
การศึกษาประวัติศาสตรอยุธยา”

ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การสรางชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ PLC
การศึกษาทางไกลผานดางเทียม
(DLTV)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสอน
วิชาประวัติศาสตรและวิชาหนาที่
พลเมือง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดาน
วินัยครู และสรางเสริมบุคลิกภาพครู

ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ

การสรางชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ PLC
การศึกษาทางไกลผานดางเทียม
(DLTV)
อบรมปฏิบตั ิการการใชหองสมุด
E-Book
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดาน
วินัยครู และสรางเสริมบุคลิกภาพครู
ประชุมการปฏิบัติการทําแผนพัฒนา
รายบุคคล ID-Plan

ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา

การสรางชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ PLC
การศึกษาทางไกลผานดางเทียม
(DLTV)

ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา

โรงเรียนหอวัง

โรงเรียนหอวัง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ
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ว/ด/ป

23 ส.ค
2560
สรุปการพัฒนา 3 ครั้ง 24 ชั่วโมง
12 นางสาวสุรีพร ศรีขวัญเมือง 17 ก.ค.
2560
26 ก.ค
2560
23 ส.ค
2560
สรุปการพัฒนา 3 ครั้ง 24 ชั่วโมง
13 นางสาวณัฐณิชา จันทรฤทธิ์ 17 ก.ค.
2560
26 ก.ค
2560
15 ก.ค
2560
23 ส.ค
2560
สรุปการพัฒนา 4 ครั้ง 28 ชั่วโมง
14 นางสาวตรีรัก บุญเติม
17 ก.ค.
2560
26 ก.ค
2560
19 ม.ค
2561
สรุปการพัฒนา 3 ครั้ง 24 ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
1.
นายณัฐพล มั่นเรือง
3 พ.ค.60
9 มิ.ย.60

หัวขอ
สถานที่/หนวยงาน
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดาน
โรงเรียนหอวัง
วินัยครู และสรางเสริมบุคลิกภาพครู
การสรางชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ PLC
การศึกษาทางไกลผานดางเทียม
(DLTV)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดาน
วินัยครู และสรางเสริมบุคลิกภาพครู

ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนหอวัง

การสรางชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ PLC
การศึกษาทางไกลผานดางเทียม
(DLTV)
อบรมปฏิบตั ิการการใชหองสมุด
E-Book
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดาน
วินัยครู และสรางเสริมบุคลิกภาพครู

ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา

การสรางชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ PLC
การศึกษาทางไกลผานดางเทียม
(DLTV)
โครงการบริการวิชาการ เรื่อง “การ
เขียนรายงานวิจัยเพื่อใชเปนผลงาน
วิชาการ”

DLIT
ระบบ star software และคลัง
ขอสอบออนไลน
17 ก.ค. 60 การสรางชุมชนวิชาชีพ
24 ม.ค. 61 ID Plan

สรุปการพัฒนา 4 ครั้ง 25

ชั่วโมง

โรงเรียนหอวัง

ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
ณ หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา

โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ รัชดา
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ชื่อผูเขาอบรม

2.

นางสาวฉวีวรรณ เทียนสุน

หัวขอ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
3 พ.ค.60 DLIT
9 มิ.ย.60 ระบบ star software และคลัง
ขอสอบออนไลน
17 ก.ค. 60 การสรางชุมชนวิชาชีพ
ว/ด/ป

สรุปการพัฒนา 3 ครั้ง 17 ชั่วโมง
3.
นางสาวนภวรรณ นาคอุไร
3 พ.ค.60
9 มิ.ย.60

DLIT
ระบบ star software และคลัง
ขอสอบออนไลน
17 ก.ค.60 การสรางชุมชนวิชาชีพ
23 ส.ค.60 อบรมเพื่อพัฒนาครูผูชวยสูครูมือ
อาชีพ สหวิทยาเขตรัชโยธิน

สรุปการพัฒนา 4 ครั้ง 25 ชั่วโมง
4.
นางสิรินิติ ไทยภักดี
3 พ.ค.60
9 มิ.ย.60

DLIT
ระบบ star software และคลัง
ขอสอบออนไลน
17 ก.ค.60 การสรางชุมชนวิชาชีพ

สรุปการพัฒนา 3 ครั้ง 17 ชั่วโมง
5.
นายกรัณฑ ปนสุวรรณ
3 พ.ค.60
9 มิ.ย.60

DLIT
ระบบ star software และคลัง
ขอสอบออนไลน
17 ก.ค.60 การสรางชุมชนวิชาชีพ

สรุปการพัฒนา 3 ครั้ง 17 ชั่วโมง
6.
นางสาวธัญชนก อรัญญิก
3 พ.ค.60
9 มิ.ย.60

DLIT
ระบบ star software และคลัง
ขอสอบออนไลน
17 ก.ค.60 การสรางชุมชนวิชาชีพ
23 ส.ค.60 อบรมเพื่อพัฒนาครูผูชวยสูครูมือ
อาชีพ สหวิทยาเขตรัชโยธิน
สรุปการพัฒนา 4 ครั้ง 25 ชั่วโมง
7.
นางสาววนัสนันท ถิ่นรัตน
3 พ.ค.60 DLIT
9 มิ.ย.60 ระบบ star software และคลัง
ขอสอบออนไลน
17 ก.ค.60 การสรางชุมชนวิชาชีพ
23 ส.ค.60 อบรมเพื่อพัฒนาครูผูชวยสูครูมือ
อาชีพ สหวิทยาเขตรัชโยธิน

สถานที่/หนวยงาน
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนหอวัง

โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนหอวัง

โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนหอวัง
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หัวขอ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
24 ม.ค. 61 ID Plan
ว/ด/ป

สรุปการพัฒนา 5 ครั้ง 33 ชั่วโมง
8.
นางสาวณัฐดา สาสกุล
สรุปการพัฒนา - ครั้ง - ชั่วโมง
9.
3 พ.ค.60
นายชุมพล เทพสูงเนิน
9 มิ.ย.60

-

DLIT
ระบบ star software และคลัง
ขอสอบออนไลน
17 ก.ค.60 การสรางชุมชนวิชาชีพ
ชั่วโมง
-

สรุปการพัฒนา 3 ครั้ง 17
10. นางสาวมนัญญา
ประสันแพงศรี
สรุปการพัฒนา
ครั้ง
ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
1.
นายพีระชาต ศรีมหันต
24 ม.ค. 61 การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนพัฒนารายบุคคล ID PLAN ของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
17 ก.ค.
2560
สรุปการพัฒนา 2 ครั้ง 16 ชั่วโมง
2.
นาวสาวเฉลิมศรี เกตุจําปา
17 ก.ค.
2560
สรุปการพัฒนา 1 ครั้ง 8 ชั่วโมง
3.
นายไตรรัตน ศรีจิตรแจม
17 ก.ค.
2560

สถานที่/หนวยงาน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ รัชดา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
-

การอบรมเรื่อง การสรางชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพ

สหวิทยาเขตรัชโยธิน โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
รัชดา เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2
หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา

การอบรมเรื่อง การสรางชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพ

หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา

การอบรมเรื่อง การสรางชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพ

หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา

สรุปการพัฒนา 1 ครั้ง 8 ชั่วโมง
4.
นายพลัฏฐ ตุม ทอง
17 ก.ค.
2560
สรุปการพัฒนา 1 ครั้ง 8 ชั่วโมง
5.
นายพรชัย เกตุฉาย
17 ก.ค.
2560

การอบรมเรื่อง การสรางชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพ

หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา

การอบรมเรื่อง การสรางชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพ

หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา

สรุปการพัฒนา 1 ครั้ง 8 ชั่วโมง
6.
นางสาวสุกัญญา สุขเจริญ 17 ก.ค.
2560

การอบรมเรื่อง การสรางชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพ

หอประชุมรัชมงคล
โรงเรียนสารวิทยา
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ชื่อผูเขาอบรม

ว/ด/ป

หัวขอ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

สถานที่/หนวยงาน

สรุปการพัฒนา 1 ครั้ง 8 ชั่วโมง
7.
นางสาวธนภรณ ไพบูลย 24 ม.ค. 61 การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา สหวิทยาเขตรัชโยธิน โรงเรียน
แผนพัฒนารายบุคคล ID PLAN ของ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
รัชดา เขตพืน้ ที่การศึกษา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2
17 ก.ค.
การอบรมเรื่อง การสรางชุมชนการ หอประชุมรัชมงคล
2560
เรียนรูทางวิชาชีพ
โรงเรียนสารวิทยา
สรุปการพัฒนา 2 ครั้ง 16 ชั่วโมง
8.
นางสาวสุชินันท งามสมชนม 17 ก.ค.
การอบรมเรื่อง การสรางชุมชนการ หอประชุมรัชมงคล
2560
เรียนรูทางวิชาชีพ
โรงเรียนสารวิทยา
สรุปการพัฒนา 1 ครั้ง 8 ชั่วโมง
9.
การอบรมเรื่อง การสรางชุมชนการ หอประชุมรัชมงคล
นางสาวกนกวรรณ อันบุรี 17 ก.ค.
2560
เรียนรูทางวิชาชีพ
โรงเรียนสารวิทยา
สรุปการพัฒนา 1 ครั้ง 8 ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1.
นางประทุม ปานชื่น
8-9 พ.ค.
การสรางและการใชสื่อนวัตกรรม
โรงเรียนสารวิทยา
2560
ผาน google app for education
สรุปการพัฒนา 1 ครั้ง 16 ชั่วโมง
2.
นายสมศักดิ์ พัฒนาวิวัฒนพร 8-9 พ.ค.
การสรางและการใชสื่อนวัตกรรม
โรงเรียนสารวิทยา
2560
ผาน google app for education
สรุปการพัฒนา 1 ครั้ง 16 ชั่วโมง
3.
น.ส.ลดาวัลย กันธมาลา
8-9 พ.ค.
การสรางและการใชสื่อนวัตกรรม
โรงเรียนสารวิทยา
2560
ผาน google app for education
สรุปการพัฒนา 1 ครั้ง 16 ชั่วโมง
4.
นางดรุณี ลีส้ กุล
8-9 พ.ค.
การสรางและการใชสื่อนวัตกรรม
โรงเรียนสารวิทยา
2560
ผาน google app for education
สรุปการพัฒนา 1 ครั้ง 16 ชั่วโมง
5.
นางพิชญสินี คําแกว
8-9 พ.ค.
การสรางและการใชสื่อนวัตกรรม
โรงเรียนสารวิทยา
2560
ผาน google app for education
สรุปการพัฒนา 1 ครั้ง 16 ชั่วโมง
6.
นางสาวบุญรักษา อินทรเสน 8-9 พ.ค.
การสรางและการใชสื่อนวัตกรรม
โรงเรียนสารวิทยา
2560
ผาน google app for education
สรุปการพัฒนา 1 ครั้ง 16 ชั่วโมง
7.
นายพงษศักดิ์ บัวหุง
8-9 พ.ค.
การสรางและการใชสื่อนวัตกรรม
โรงเรียนสารวิทยา
2560
ผาน google app for education
สรุปการพัฒนา 1 ครั้ง 16 ชั่วโมง
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8.

ชื่อผูเขาอบรม
นายจตุพร ใจหาญ

ว/ด/ป

8-9 พ.ค.
2560
สรุปการพัฒนา 1 ครั้ง 16 ชั่วโมง
9.
นายวิชชวิทย จัวนาน
8-9 พ.ค.
2560
สรุปการพัฒนา 1 ครั้ง 16 ชั่วโมง
10. นางสาววีนัฐดา แกวโท
8-9 พ.ค.
2560
สรุปการพัฒนา 1 ครั้ง 16 ชั่วโมง
11. นางอรุณรัตน คัมภีรพจน
8-9 พ.ค.
2560
สรุปการพัฒนา 1 ครั้ง 16 ชั่วโมง
12. นางสาวจิราภรณ ปกรณ
8-9 พ.ค.
2560
สรุปการพัฒนา 1 ครั้ง 16 ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภ าษาตางประเทศ
1.
นางสาวพิมพประภา
3 พ.ค. 60
ประทุมวรรณ
26 มิ.ย. 60
–
14 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
26 ก.ค. 60

หัวขอ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
การสรางและการใชสื่อนวัตกรรม
ผาน google app for education

สถานที่/หนวยงาน
โรงเรียนสารวิทยา

การสรางและการใชสื่อนวัตกรรม
ผาน google app for education

โรงเรียนสารวิทยา

การสรางและการใชสื่อนวัตกรรม
ผาน google app for education

โรงเรียนสารวิทยา

การสรางและการใชสื่อนวัตกรรม
ผาน google app for education

โรงเรียนสารวิทยา

การสรางและการใชสื่อนวัตกรรม
ผาน google app for education

โรงเรียนสารวิทยา

Google classroom
อบรมโครงการพัฒนาครูแกนนําดาน
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน
ระดับภูมิภาค Boot Camp
PLC
การจัดการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียม DLTV
17–18 อบรมโครงการพัฒนาครูแกนนําดาน
ส.ค. 60 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน
ระดับภูมิภาค Boot Camp Follow
Up Program
24 ม.ค.61 โครงการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล
(ID Plan)
3 มี.ค. 61 Worldwide Education and How
to teach English Properly
สรุปการพัฒนา 7 ครั้ง 214 ชั่วโมง
2.
นางสาวจุฑาทิพย
15-16 ก.ย. การพัฒนาการจัดการศึกษาในสื่อ
เจนธนานันท
60
การเรียนการสอนใหมีคณ
ุ ภาพสู
ประเทศไทย 4.0 Properly
17 ก.ค.60 PLC

หองคอมพิวเตอร ร.ร.สารวิทยา
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา/
กระทรวงศึกษาธิการ
หอประชุมรัชมงคล
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา/
กระทรวงศึกษาธิการ

ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
รัชดา
โรงแรมริชมอนด นนทบุรี

จ. สุราษฎรธานี

หอประชุมรัชมงคล ร.ร.สารวิทยา
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ชื่อผูเขาอบรม

ว/ด/ป
3 มี.ค. 61

สรุปการพัฒนา 3 ครั้ง 28 ชั่วโมง
3.
นายทวิตย
3 พ.ค.60
วรรณชัยมงคล
17 ก.ค.60
สรุปการพัฒนา 2 ครั้ง 12 ชั่วโมง
4.
นางศรานตา
3 พ.ค.60
กฤษฎาสิมะ
17 ก.ค.60
สรุปการพัฒนา 2 ครั้ง 12 ชั่วโมง
5.
นางสาวเสาวลักษณ
3 พ.ค.60
สภานนท
17 ก.ค.60
24 ม.ค.61
สรุปการพัฒนา 3 ครั้ง 18 ชั่วโมง
6.
นางสาวราตรี
3 พ.ค.60
เหลาหะเกียรติ
1-2 มิ.ย.
60

หัวขอ
สถานที่/หนวยงาน
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
Worldwide Education and How โรงแรมริชมอนด นนทบุรี
to teach English
Google classroom
PLC

หองคอมพิวเตอร ร.ร.สารวิทยา
หอประชุมรัชมงคล ร.ร.สารวิทยา

Google classroom
PLC

หองคอมพิวเตอร ร.ร.สารวิทยา
หอประชุมรัชมงคล ร.ร.สารวิทยา

Google classroom
PLC
โครงการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล
(ID Plan)

หองคอมพิวเตอร ร.ร.สารวิทยา
หอประชุมรัชมงคล ร.ร.สารวิทยา
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
รัชดา

Google classroom
การจัดสอบดวยขอสอบ Online
ระบบ SOTS 5910

หองคอมพิวเตอร ร.ร.สารวิทยา
สพม.2

17 ก.ค.60 PLC
3-4 ส.ค.60 โครงการพัฒนาบุคลากรดานการวัด
และประเมินผล
สรุปการพัฒนา 4 ครั้ง 44 ชั่วโมง
7.
นางสาวภัทราวรรณ ปริมติ ร 3 พ.ค.60 Google classroom
17 ก.ค.60 PLC

หอประชุมรัชมงคล ร.ร.สารวิทยา
สพม.2

29 มี.ค. 60 อบรม การแนะนําตําราภาษาญี่ปนุ
อะกิโกะโตะโทโมดาจิ ฉบับปรับปรุง
และวิธีการใชตํารา
3-4 พ.ย.
อบรมการสอนภาษาญี่ปุนใหดียิ่งขึน้
60
สรุปการพัฒนา 4 ครั้ง 33 ชั่วโมง
8.
นายกิตติพัทธ สุขลิ้ม
3 พ.ค.60 Google classroom
17 ก.ค.60 PLC
สรุปการพัฒนา 2 ครั้ง 12 ชั่วโมง
9.
นางสาวกฤติยา ปะทังคะติ มิ.ย.60
Google classroom
17 ก.ค.60 PLC

เจแปนฟาวนเดชั่น กรุงเทพฯ

หองคอมพิวเตอร
หอประชุมรัชมงคล ร.ร.สารวิทยา

สมาคมนักเรียนเกาญี่ปุน รวมกับ
สมาคมโตชิบา
หองคอมพิวเตอร ร.ร.สารวิทยา
หอประชุมรัชมงคล ร.ร.สารวิทยา
หองคอมพิวเตอร ร.ร.สารวิทยา
หอประชุมรัชมงคล ร.ร.สารวิทยา
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ชื่อผูเขาอบรม

ว/ด/ป

สรุปการพัฒนา 2 ครั้ง 12 ชั่วโมง
10. นางสาวธัญธร เวชวิทยาขลัง 3 พ.ค.60
17 ก.ค.60
สรุปการพัฒนา 2 ครั้ง 12 ชั่วโมง
11. นางสาวประนอม สิงหโต
3 พ.ค.60
17 ก.ค.60
27-30 พ.ย.
60
สรุปการพัฒนา 3 ครั้ง 36 ชั่วโมง
12. นางสาววีรสดุ า จันทโชติ
3 พ.ค.60
17 ก.ค.60
สรุปการพัฒนา 2 ครั้ง 12 ชั่วโมง
13. นางสาวอรพรรณ ปญญาไว 3 พ.ค.60
17 ก.ค.60
9-11 พ.ย
60
14-15 ธ.ค.
60
สรุปการพัฒนา 4 ครั้ง 42 ชั่วโมง
14. นางสาวขนิษฐา ผลาธัญญะ 3 พ.ค.60
17 ก.ค.60
สรุปการพัฒนา 2 ครั้ง 12 ชั่วโมง
15. นายชานนท สมคิด
3 พ.ค.60
17 ก.ค.60
สรุปการพัฒนา 2 ครั้ง 12 ชั่วโมง
16. นางสาวธนิสรา ภูไ พบูลย
3 พ.ค.60
17 ก.ค.60
สรุปการพัฒนา 2 ครั้ง 12 ชั่วโมง
17. นางสาวณัฐธยาน
3 พ.ค.60
กุลสิริวงศธร
17 ก.ค.60
สรุปการพัฒนา 2 ครั้ง 12 ชั่วโมง
18. นางสาวนิรชา สุวรรณมณี
3 พ.ค.60
17 ก.ค.60
29, 30
มิ.ย. -

หัวขอ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

สถานที่/หนวยงาน

Google classroom
PLC

หองคอมพิวเตอร ร.ร.สารวิทยา
หอประชุมรัชมงคล ร.ร.สารวิทยา

Google classroom
PLC
ระบบการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ

หองคอมพิวเตอร ร.ร.สารวิทยา
หอประชุมรัชมงคล ร.ร.สารวิทยา
ประเทศฟลิปปนส

Google classroom
PLC

หองคอมพิวเตอร ร.ร.สารวิทยา
หอประชุมรัชมงคล ร.ร.สารวิทยา

Google classroom
หองคอมพิวเตอร ร.ร.สารวิทยา
PLC
หอประชุมรัชมงคล ร.ร.สารวิทยา
อบรมเชิงปฏิบัติการ AFS ระดับภาค โรงแรมริชมอนด นนทบุรี
อบรมประจําป 2560 AFS

โรงแรมมิราเคิล แกรนด

Google classroom
PLC

หองคอมพิวเตอร ร.ร.สารวิทยา
หอประชุมรัชมงคล ร.ร.สารวิทยา

Google classroom
PLC

หองคอมพิวเตอร ร.ร.สารวิทยา
หอประชุมรัชมงคล ร.ร.สารวิทยา

Google classroom
PLC

หองคอมพิวเตอร ร.ร.สารวิทยา
หอประชุมรัชมงคล ร.ร.สารวิทยา

Google classroom
PLC

หองคอมพิวเตอร ร.ร.สารวิทยา
หอประชุมรัชมงคล ร.ร.สารวิทยา

Google classroom
PLC
โครงการพัฒนาศักยภาพครูสอน
ภาษาอังกฤษ BRAND’S Tutor

หองคอมพิวเตอร ร.ร.สารวิทยา
หอประชุมรัชมงคล ร.ร.สารวิทยา
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร
บางเขน
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ลําดับ

ชื่อผูเขาอบรม

ว/ด/ป
1 ก.ค.60
3 มี.ค. 61

สรุปการพัฒนา 4 ครั้ง 40 ชั่วโมง
19. นางสาวอนัญญา วัน
3 พ.ค.60
ทยานันท
17 ก.ค.60
29, 30
มิ.ย. 1 ก.ค.60
3 มี.ค. 61

หัวขอ
สถานที่/หนวยงาน
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
Summer Camp
Worldwide Education and How โรงแรมริชมอนด นนทบุรี
to teach English
Google classroom
PLC
โครงการพัฒนาศักยภาพครูสอน
ภาษาอังกฤษ BRAND’S Tutor
Summer Camp
Worldwide Education and How
to teach English Properly

สรุปการพัฒนา 4 ครั้ง 40 ชั่วโมง
20. นางสาวเจนจิรา
3 พ.ค.60 Google classroom
แองบัวใหญ
17 ก.ค. 60 PLC
3 ส.ค. 60

การอบรมเทคนิคการสอนภาษาจีน

23 ส.ค. 60 การอบรมเพื่อพัฒนาครูผูชวยสูครู
มืออาชีพ
19 ต.ค. 60 งานอบรมครูภาษาจีน ในงาน
มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 22
“รวมหลักความรูทสี่ ําคัญ เพื่อ
ยกระดับการสอนไวยากรณ
ภาษาจีน”
สรุปการพัฒนา 5 ครั้ง 30 ชั่วโมง
21. นางสาวประวิดา จันที
3 พ.ค.60 Google classroom
17 ก.ค. 60 PLC
3 มี.ค. 61 Worldwide Education and How
to teach English Properly
สรุปการพัฒนา 3 ครั้ง 16 ชั่วโมง
22. นายสัชฌุกร แกวชวย
28-30 มี.ค. สัมมนาวิชาการนานาชาติ การ
60
จัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลีใน
ประเทศไทย ประจําป 2560
3-5 พ.ค.60 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เกาหลีศึกษา
Korean Study Workshop for
Non-Korean Educators

หองคอมพิวเตอร ร.ร.สารวิทยา
หอประชุมรัชมงคล ร.ร.สารวิทยา
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร
บางเขน
โรงแรมริชมอนด นนทบุรี

หองคอมพิวเตอร ร.ร.สารวิทยา
หอประชุมรัชมงคล ร.ร.สาร
วิทยา
โรงเรียนศรีอยุธยา
ในพระอุปถัมภฯ
สหวิทยาเขตรัชโยธิน
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด
(มหาชน)

หองคอมพิวเตอร ร.ร.สารวิทยา
หอประชุมรัชมงคล ร.ร.สารวิทยา
โรงแรมริชมอนด นนทบุรี

มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทรและ Korea
foundation
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ลําดับ

ชื่อผูเขาอบรม

ว/ด/ป
23 ส.ค.60
17 ก.ค.60
30 ก.ย. 1 ต.ค.60
9-11 ต.ค.
60

หัวขอ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
วินัยขาราชการครูและการสรางเสริม
บุคลิกภาพของครู
PLC
สอนอยางไรใหการศึกษาไทยกาวทัน
นานาชาติ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเกาหลีศึกษา
และพัฒนาตําราเรียนภาษาเกาหลีใน
ประเทศไทย ประจําป 2560
Korean Ginseng

20 พ.ย.60
สรุปการพัฒนา 7 ครั้ง 78 ชั่วโมง
23. นางสาวสุณิสา สอาดศรี
28-30 มี.ค. สัมมนาวิชาการนานาชาติ การ
60
จัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลีใน
ประเทศไทย ประจําป 2560
3-5 พ.ค.60 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เกาหลีศึกษา
Korean Study Workshop for
Non-Korean Educators

17-22 ก.ค. สัมมนาทางวิชาการระหวางประเทศ
60
สําหรับผูที่เกี่ยวของทางการศึกษา
ภาษาเกาหลี ประจําป 2017
30 ก.ย. - สอนอยางไรใหการศึกษาไทยกาวทัน
1 ต.ค.60 นานาชาติ
9-11 ต.ค. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเกาหลีศึกษา
60
และพัฒนาตําราเรียนภาษาเกาหลีใน
ประเทศไทย ประจําป 2560
20 พ.ย.60 Korean Ginseng
สรุปการพัฒนา 6 ครั้ง 105 ชั่วโมง
24. นางสาวอรอนงค องคนาม 3 พ.ค.60
17 ก.ค.60
สรุปการพัฒนา 2 ครั้ง 12 ชั่วโมง
25. นางสาวพรประภา ชัยนา
3 พ.ค.60
17 ก.ค.60
2 ก.ย. 60

สถานที่/หนวยงาน
สหวิทยาเขตรัชโยธิน โรงเรียน
หอวัง สพม.2
หอประชุมรัชมงคล ร.ร.สารวิทยา
สมาคมนักธุรกิจ SME รุนใหม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

aT center
มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทรและ Korea
foundation
The Educational Foundation
for Korean Abroad
สมาคมนักธุรกิจ SME รุนใหม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

aT center

Google classroom
PLC

หองคอมพิวเตอร ร.ร.สารวิทยา
หอประชุมรัชมงคล ร.ร.สารวิทยา

Google classroom
PLC
โครงการเสริมสรางศักยภาพการ
จัดการเรียนรูของผูเรียน : กิจกรรม
การจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน

หองคอมพิวเตอร ร.ร.สารวิทยา
หอประชุมรัชมงคล ร.ร.สารวิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

189
ลําดับ

ชื่อผูเขาอบรม

ว/ด/ป
5 พ.ย. 60

สรุปการพัฒนา 4 ครั้ง 20 ชั่วโมง
26. นางสาวชนิกานต ศรีนรา
3 พ.ค.60
17 ก.ค.60
27 มิ.ย.60
9-11 พ.ย.
3 มี.ค. 61

หัวขอ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
Valuing Diversity in Higher
Education
Google classroom
PLC
สอนอังกฤษใหเลิศไดดวยครูไทย
อบรมเชิงปฏิบัติการ AFS ระดับภาค
Worldwide Education and How
to teach English Properly

สรุปการพัฒนา 5 ครั้ง 42 ชั่วโมง
27. นางสาวกฤษดาพร แซเวียน 14-15 ธ.ค. อบรมประจําป 2560 AFS
60
3 มี.ค. 61 Worldwide Education and How
to teach English Properly
สรุปการพัฒนา 2 ครั้ง 16 ชั่วโมง
28. นายเดียร สุขเพ็ชรี
23 ส.ค.60 วินัยขาราชการครูและการสรางเสริม
บุคลิกภาพของครู
28-30
โครงการพัฒนาครูเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ส.ค.60
รุนที่ 3 ปงบประมาณ 2560
16-14
การจัดการเรียนการสอนแบบ
ก.ย.61
Active Learning
17-18
การวัดผลและประเมินผลในการ
ก.พ.61
สอนภาษาญี่ปุน
สรุปการพัฒนา 4 ครั้ง 56 ชั่วโมง
29. นางสาวกัญญาทิพ
3 มี.ค. 61 Worldwide Education and How
มัคเจริญ
to teach English Properly
สรุปการพัฒนา 1 ครั้ง 4 ชั่วโมง
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
1.
น.ส.วิภาภร อําพันกาญจน
5 มิ.ย.60 ประชุมจัดทําแผนปฏิบตั ิงานศูนย
แนะแนว
17 ก.ค.60 อบรมพัฒนาวิชาชีพ PLC
15-16 มิ.ย. สัมมนาเครือขายสถาบันการศึกษา
60
เรือ่ งการแนะแนวเด็กยุคใหมและ
ระบบ TCAS
24 ม.ค.61 อบรม ID PLAN
สรุปการ 4

ครั้ง 30 ชั่วโมง

สถานที่/หนวยงาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หองคอมพิวเตอร ร.ร.สารวิทยา
หอประชุมรัชมงคล ร.ร.สารวิทยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โรงแรมริชมอนด นนทบุรี
โรงแรมริชมอนด นนทบุรี

โรงแรมมิราเคิล แกรนด
โรงแรมริชมอนด นนทบุรี

สหวิทยาเขตรัชโยธิน โรงเรียนหอ
วัง สพม.2
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2
The Japan Foundation
Bangkok
The Japan Foundation
Bangkok
นนทบุรี
โรงแรมริชมอนด นนทบุรี

ร.ร.สตรีวิทยา2
ร.ร.สารวิทยา
ม.หอการคาไทย

ร.ร.เตรียมพัฒฯรัชดา
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หัวขอ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
2.
สอ.หญิงปาริชาติ หมดมณฑิล 17 ก.ค.60 อบรมพัฒนาวิชาชีพ PLC
15-16 มิ.ย. สัมมนาเครือขายสถาบันการศึกษา
60
เรื่องการแนะแนวเด็กยุคใหมและ
ระบบ TCAS
22-23 ก.ค. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือขายครู
60
แนะแนว
สรุปการพัฒนา 3 ครั้ง 30 ชั่วโมง
3.
นางภควรรณ รัตนศุภสิน
17 ก.ค.60 อบรมพัฒนาวิชาชีพ PLC
ลําดับ

ชื่อผูเขาอบรม

ว/ด/ป

สรุปการพัฒนา 1 ครั้ง 6 ชั่วโมง
4.
น.ส.สุพตั รา อินทรศร
1-2 มิ.ย.60 อบรมพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนภาษาไทยและคณิตสา
สตรสําหรับเด็กพิการเรียนรวม
21 ก.ค.60 การแนะแนวเพื่อสรางความรูความ
เขาใจคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
16 มิ.ย.60 อบรมงานประกันคุณภาพ
17 ก.ค.60 อบรมพัฒนาวิชาชีพ PLC
22-23 ก.ค.
60
30 ก.ค.-1
ส.ค. 60
9-10 ส.ค.
60
18 ส.ค. 60

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือขาย
ครูแนะแนว
อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพครูผูชวยที่
ไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหม
อบรมการปรับปรุงแผนแนะแนว

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู
และนวัตกรรมเพื่องานแนะแนว 4.0
5 ม.ค. 61 อบรมโครงการแบรดซัมเมอรแคมป
ครั้งที่ 30
20 ม.ค.61 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน
เพื่อกาวสู Thailana 4.0
24 ม.ค.61 อบรม ID PLAN
16-17 มี.ค. โครงการมหาวิทยาลัยพี-่ โรงเรียน
61
นอง
สรุปการพัฒนา 12 ครั้ง 102 ชั่วโมง
5.
นางอรจิรา ปฏินนทวานิช
17 ก.ค.60 อบรมพัฒนาวิชาชีพ PLC
30 ก.ค.-1 อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพครูผูชวยที่

สถานที่/หนวยงาน
ร.ร.สารวิทยา
ม.หอการคาไทย

สถาบันเทคโนโลยีไทยบริหาร

ร.ร.สารวิทยา
ร.ร.สารวิทยา

ร.พ.ศิริราช

สพม.2
ร.ร.สารวิทยา
สถาบันเทคโนโลยีไทยบริหาร
สพม.2
ร.ร.สตรีวิทยา 2
ม.ธุรกิจบัณฑิต
ม.เกษตรศาสตร
สวนลุมไนทบารซารรัชดาลาดพราว
ร.ร.เตรียมพัฒฯรัชดา
ม.ธุรกิจบัณฑิต

ร.ร.สารวิทยา
สพม.2
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ลําดับ

ชื่อผูเขาอบรม

ว/ด/ป
ส.ค. 60
5 ม.ค. 61
20 ม.ค.61

สรุปการพัฒนา 4

หัวขอ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
ไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหม

สถานที่/หนวยงาน

อบรมโครงการแบรดซัมเมอรแคมป
ครั้งที่ 30
โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน
เพื่อกาวสู Thailana 4.0

ม.เกษตรศาสตร
สวนลุมไนทบารซารรัชดาลาดพราว

ครั้ง 30 ชั่วโมง

ตารางสรุปการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน แยกตามกลุมสาระการเรียนรู
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

กลุมสาระการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูภ าษาไทย
กลุมสาระการเรียนรูค ณิตศาสตร
กลุมสาระการเรียนรูว ิทยาศาสตร
กลุมสาระการเรียนรูส ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุมสาระการเรียนรูศ ลิ ปะ
กลุมสาระการเรียนรูส ุขศึกษาและพลศึกษา
กลุมสาระการเรียนรูก ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุมสาระการเรียนรูภ าษาตางประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

สรุปจํานวนหัวขอ
การอบรม สัมมนา และ
ศึกษาดูงาน
11
6
8
10
5
2
1
32
14

สรุปจํานวนชั่วโมง
การอบรม สัมมนา และ
ศึกษาดูงาน
185
116
50
110
33
16
16
558
120

ผลงานดีเดนของครู ปการศึกษา 2560
ที่
1

ชื่อ -ชื่อสกุล
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
นางสาวสนธิกาญจน แสงมณี

2

นางสาววนัสนันท คําแสน

3

นางสาวกัญญารัตน อาโรโจ

4

นางสาวศิลาภรณ อ่ําเอี่ยม

รางวัลที่ไดรับ
ครูผฝู กซอมรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 การ
แขงขันตอบคําถามจากสารานุกรมไทยสําหรับ
เยาวชนฯครั้งที่ 23 ประจําป พ.ศ.2560 และ
เปนตัวแทนเขาแขงขันระดับภาคกลาง
รางวัลชนะเลิศ การแขงขันประกวด บทกลอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับภาค
รางวัลเหรียญทอง ลําดับที่ 3 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน คัดลายมือสื่อภาษาไทย การแขงขันงาน
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67
รางวัลเหรียญทอง ลําดับที่ 2 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย คัดลายมือสื่อภาษาไทย การแขงขัน

หนวยงานที่จัด
สโมสรไลออนส

สโมสรไลออนส
โรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม

โรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม

192
ที่

ชื่อ -ชื่อสกุล

5

นางสาวภิญญาพัชร รักกุศล

6

นางสาวธณัฐฐา สวางรักษ

7

นางสาววิชณี เปรมประยูร

8

นายอธิพงศ โชคเคลาลาภ

9

นางสาวสุวิมล จันตะสุรินทร

10 นางสาวดาวเรือง เกณฑสาคู

11 นางสาวธนวรรณ เมฆแดง

12 นายสิทธิศักดิ์ แกวเนตร

13 นางสาววนัสนันท คําแสน

14 นางสาวพัชรีย สวางวงษ

รางวัลที่ไดรับ
งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67
รางวัลเหรียญทอง ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
อานเอาเรื่องตามแนวPISA การแขงขันงาน
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67
รางวัลเหรียญทอง ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
อานเอาเรื่องตามแนวPISA การแขงขันงาน
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67
รางวัลเหรียญทอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เรียงรอยถอยความ การแขงขันงาน
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67
รางวัลเหรียญเงิน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทองอาขยานทํานองเสนาะ การแขงขันงาน
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67
รางวัลเหรียญทองแดง ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน ปริศนาสรางสรรควรรณคดีไทย
(ทีม 3 คน) การแขงขันงานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 67
รางวัลเหรียญเงิน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปริศนาสรางสรรควรรณคดีไทย
(ทีม 3 คน) การแขงขันงานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 67
รางวัลเหรียญเงิน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปริศนาสรางสรรควรรณคดีไทย (ทีม 3 คน)
การแขงขันงานศิลปหัตถกรรม ครัง้ ที่ 67
รางวัลเหรียญทองแดง ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน กวีเยาวชนคนรุนใหม (กาพยยานี)
(ทีม 2 คน) การแขงขันงานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 67
รางวัลเหรียญทองแดง ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน กวีเยาวชนคนรุนใหม (กาพยยานี)
(ทีม 2 คน) การแขงขันงานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 67
รางวัลเหรียญทอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กวีเยาวชนคนรุนใหม (อินทรวิเชียรฉันท)
(ทีม 2 คน) การแขงขันงานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 67

หนวยงานที่จัด

โรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม

โรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม

โรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม

โรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม

โรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม

โรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม

โรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม

โรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม

โรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม

โรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม

193
ที่
ชื่อ -ชื่อสกุล
15 นายพิชาชาญ สุขประเสริฐ

16 นางสาวศิรธันย สามเชียง

1
2
3
4
5
6

1
2

3

1

รางวัลที่ไดรับ
รางวัลเหรียญทองแดง ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน ตอคําศัพทภาษาไทย(ทีม 2 คน)
การแขงขันงานศิลปหัตถกรรม ครัง้ ที่ 67
รางวัลเหรียญเงิน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ตอคําศัพทภาษาไทย การแขงขันงาน
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
นางสาวภัณฑิรา กัณหาไชย
กิจกรรมการแขงขันวิทยาศาสตรเพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 13 ระดับ ม.1-3
นางสาวพัฒตวรรณ สีเลา
การแขงขันสิ่งประดิษฐเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อ
การกีฬา
นางสาวเยาวลักษณ วงศสิงห
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร
นางสาวพัฒตวรรณ สีเลา
ระดับ ม.4-6
นางสาวเยาวลักษณ วงศสิงห
การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร
นางสาวพัฒตวรรณ สีเลา
ระดับชั้น ม.4-6
นางสาวเยาวลักษณ วงศสิงห
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภท
นางสาวปยะมาศ เลิศความเพียร ทดลอง ระดับชั้น ม.4-6
นางสาวธีราภรณ ผลกอง
การแขงขันการตอบปญหาเคมี ระดับชั้น
นางสาวนันทนภัส อรุณไพร
มัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูอุไรวัลย สมร
เกียรติบตั รเขารวมเศรษฐศาสตรเพชรยอดมงกุฎ
ครูสุนสิ า วาริน
ครูจุฑามาศ พัฒนชู
รางวัลชนะเลิศ การตอบปญหาธรรมศึกษา
ครูไพลิน ชยามาศ
ครูสุนสิ า วาริน
ครูสรุ ีพร ศรีขวัญเมือง
เกียรติบตั รเขารวม การแขงขันตอบปญหา
ครูณัฐณิชา จันทรฤทธิ์
อาเซียน
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
นายณัฐพล มั่นเรือง
1. เหรียญทองการแขงขันขับรองเพลงไทย
ลูกทุง ประเภทหญิง ม.4-6
2. เหรียญเงินการแขงขันขับรองเพลงไทย
ลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-6
3. เหรียญเงินการแขงขันขับรองเพลงไทย
ลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-6
4. ชนะเลิศระดับเหรียญทองการแขงขันขับรอง
เพลงสากล ประเภทชาย ม.4-6
5.รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญทองการ

หนวยงานที่จัด
โรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม

โรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม

มูลนิธิรม ฉัตร
BRIDGESTONE
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2
คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
โรงเรียนสตรีวิทยา 2
วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ
สพม.2

194
ที่

2

ชื่อ -ชื่อสกุล

นางสาวฉวีวรรณ เทียนสุน

3

นางสาวธัญชนก อรัญญิก

4

นายชุมพล เทพสุงเนิน

รางวัลที่ไดรับ
แขงขันขับรองเพลงสากล ประเภทหญิง
ม.4-6
6. เหรียญเงินการแขงขันขับรองเพลงพระราช
นิพนธประเภทหญิง ม.1-3
7. เหรียญทองการประกวดดนตรีประเภท
เครื่องลม (wind ensemble) ม.4-6
8. เหรียญทองการแขงขันขับรองเพลงสากล
ประเภทชาย ม.4-6 ระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออก
9. Brassline Battle
1. เหรียญทองชนะเลิศการแขงขันเดี่ยว
ระนาดเอก ม.4-6
2. เหรียญทองรองชนะเลิศการแขงขันเดี่ยว
ระนาดทุม ม.1-3
3. เหรียญเงินการแขงขันวงปพาทยไมนวมผสม
เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-6
4. เหรียญทองการแขงขันระนาดเดี่ยว ดับระ .
ภาคกลางและภาคตะวันออกม.4-6
1. เหรียญเงินการแขงขันเขียนภาพไทย
ประเพณี ม.1-3
2. เหรียญเงินการแขงขันเขียนภาพจิตรกรรม
ไทนสีเอกรงค ม.1-3
3. เหรียญทองการแขงขันวาดภาพลายเสน
ม.4-6
4. เหรียญทองแดง การแขงขันศิลปสรางสรรค
ม.1-3
5. เหรียญทองแดง การแขงขันศิลปสรางสรรค
ม.4-6
1. เหรียญเงินการแขงขันเขียนภาพจิตรกรรม
ไทนสีเอกรงค ม.4-6
2. เหรียญทองแดงการแขงขันวาดภาพลายเสน
ม.1-3
3. เหรียญทองชนะเลิศการแขงขันภาพวาด
ระบายสี ม.1-3
4. เหรียญเงินการแขงขันภาพวาดระบายสี
ม.4-6

หนวยงานที่จัด

คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สมาคมวงโยธวาธิตโลก
สพม.2

สํานักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
สพม.2

สพม.2
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ที่

1

2

3

4

5

6

7

1

ชื่อ -ชื่อสกุล

รางวัลที่ไดรับ
5. เหรียญเงินการแขงขันเขียนภาพไทย
ประเพณี ม.4-6
6. เหรียญทองการแขงขันวาดภาพระบายสี
ม.1-3
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางประทุม ปานชื่น
ครูผูฝกสอนนักเรียนการแขงขันการทําน้ําพริก
นางสาววีนัฐดา แกวโท
ผักสด เครื่องเคียงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
ระดับเหรียญทอง
ครูผูฝกสอนนักเรียนการแขงขันการทําน้ําพริก
ผักสด เครื่องเคียงระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ระดับเหรียญทอง
นางสาวบุญรักษา อินทรเสน
ครูผูฝกสอนนักเรียนการแขงขันการจัดสวนถาด
แบบชื้นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
ระดับเหรียญทอง
ครูผูฝกสอนนักเรียนการแขงขันการจัดสวนแกว
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับเหรียญทอง
นายสมศักดิ์ พัฒนาวิวัฒนพร
ครู ผู ฝ ก สอนนั ก เรี ย นการแข ง ขั น การสร า ง
นายวิชชวิทย จัวนาน
การตูนอนิเมชั่นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
ระดับเหรียญเงิน
นายสมศักดิ์ พัฒนาวิวัฒนพร
ครูผู ฝก สอนนัก เรี ยนการแขง ขัน การสร างเกม
ส ร า งส ร ร ค จ า ก ค อ ม พิ ว เ ต อร ร ะ ดั บ ชั้ น
นางสาวลดาวัลย กันธมาลา
มัธยมศึกษาตอนปลายระดับเหรียญทองแดง
นายจตุพร ใจหาญ
ครูผูฝก สอนนั กเรีย นการแขงขัน การออกแบบ
สิ่ ง ของเครื่ อ งใช ด ว ยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร
มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับเหรียญทอง
นายจตุพร ใจหาญ
ครู ผู ฝ ก สอนนั ก เรี ย นการแข ง ขั น การตั ด ต อ
นางสาวจิราภรณ ปกรณ
ภาพยนตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับเหรียญทอง
นางสาวลดาวัลย กันธมาลา
ครู ผู ฝ ก สอนนั ก เรี ย นการแข ง ขั น การประกวด
โครงงานคอมพิ ว เตอร ป ระเภทซอฟท แ วร
มัธยมศึกษาตอนตน ระดับเหรียญทอง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
นางสาวธัญธร เวชวิทยาขลัง
1. ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การ
แขงขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ระดับชั้น
ม.4-ม.6

หนวยงานที่จัด
สํานักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้ง
ที่ 67 สพม.2
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้ง
ที่ 67 สพม.2
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้ง
ที่ 67 สพม.2
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้ง
ที่ 67 สพม.2
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้ง
ที่ 67 สพม.2
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้ง
ที่ 67 สพม.2
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้ง
ที่ 67 สพม.2
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้ง
ที่ 67 สพม.2
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้ง
ที่ 67 สพม.2

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
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ที่

2

ชื่อ -ชื่อสกุล

นางสาวนิรชา สุวรรณมณี

3

นางสาวเจนจิรา แองบัวใหญ

4

นายสัชฌุกร แกวชวย

รางวัลที่ไดรับ
2. ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง การแขงขันกิจกรรมพูดเพื่ออาชีพ
ภาษาฝรั่งเศสและการแขงขันเลาเรื่องจากภาพ
ภาษาฝรั่งเศส
1. ครูผูฝกสอนนักเรียนไดรับรางวัลระดับเหรียญ
เงิน การแขงขัน Multi Skills
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
2. รางวัลชมเชย โครงการพัฒนาศักยภาพครู
สอนภาษาอังกฤษ BRAND’S Tutor Summer
Camp
1. ครูผูฝกสอนนักเรียนไดรับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง การแขงขันเลานิทานภาษาจีน งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
2. ครูผูฝกสอนนักเรียนไดรับรางวัลระดับเหรียญ
เงิน การแขงขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
1. รางวัลครูผูฝกสอนนักเรียนไดรบั รางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ การแขงขันเลาเรื่องจาก
ภาพ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
(ระดับเขต)
2. รางวัลครูผูฝกสอนนักเรียนไดรบั รางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ การแขงขันพูดเพื่ออาชีพ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 (ระดับ
เขต)
3. รางวัลครูผูฝกสอนนักเรียนไดรบั รางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ การแขงขันละครสั้น งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 (ระดับเขต)
4. รางวัลครูผูฝกสอนนักเรียนไดรบั รางวัลระดับ
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขัน
พูดเพื่ออาชีพ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่
67 (ระดับภาค)
5. รางวัลครูผูฝกสอนนักเรียนไดรบั รางวัลระดับ
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขัน
ละครสั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
(ระดับภาค)
6. รางวัลครูผูฝกสอนนักเรียนไดรบั รางวัลระดับ
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขัน

หนวยงานที่จัด

สพม.2

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร
บางเขน
สพม.2

สพฐ.

สพฐ.

สพฐ.

สพฐ.

สพฐ.

สพฐ.
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ชื่อ -ชื่อสกุล

นายสัชฌุกร แกวชวย (ตอ)

5

นางสาวสุณิสา สะอาดศรี

รางวัลที่ไดรับ
เขียนเรียงความ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 67 (ระดับภาค)
7. รางวัลครูผูฝกสอนนักเรียนไดรบั รางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ การแขงขันพูดเพื่ออาชีพ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
(ระดับชาติ)
8. รางวัลครูผูฝกสอนนักเรียนไดรบั รางวัลระดับ
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขัน
ละครสั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
(ระดับชาติ)
9. รางวัลครูผูฝกสอนนักเรียนไดรบั รางวัลระดับ
เหรียญทอง อันดับ 8 การแขงขันเขียน
เรียงความ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่
67 (ระดับชาติ)
1. รางวัลครูผูฝกสอนนักเรียนไดรบั รางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ การแขงขันเลาเรื่องจาก
ภาพ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
(ระดับเขต)
2. รางวัลครูผูฝกสอนนักเรียนไดรบั รางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ การแขงขันละครสั้น งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 (ระดับเขต)
3. รางวัลครูผูฝกสอนนักเรียนไดรบั รางวัลระดับ
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขัน
พูดเพื่ออาชีพ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่
67 (ระดับภาค)
4. รางวัลครูผูฝกสอนนักเรียนไดรบั รางวัลระดับ
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขัน
ละครสั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
(ระดับภาค)
5. รางวัลครูผูฝกสอนนักเรียนไดรบั รางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ การแขงขันเลาเรื่องจาก
ภาพ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
(ระดับภาค)
6. รางวัลครูผูฝกสอนนักเรียนไดรบั รางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ การแขงขันพูดเพื่ออาชีพ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
(ระดับชาติ)

หนวยงานที่จัด

สพฐ.

สพฐ.

สพฐ.

สพฐ.

สพฐ.

สพฐ.

สพฐ.

สพฐ.

สพฐ.
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ที่

6

7

ชื่อ -ชื่อสกุล

รางวัลที่ไดรับ
7. รางวัลครูผูฝกสอนนักเรียนไดรบั รางวัลระดับ
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขัน
ละครสั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
(ระดับชาติ)
8. รางวัลครูผูฝกสอนนักเรียนไดรบั รางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ การแขงขันเลาเรื่องจาก
นางสาวสุณิสา สะอาดศรี (ตอ) ภาพ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
(ระดับภาค)
นางสาวอนัญญา วันทยานันท 1.ครูผฝู กสอนนักเรียนไดรับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง การแขงขัน Crossword
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
2.ครูผฝู กสอนนักเรียนไดรับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง การแขงขันเลานิทานภาษาอังกฤษ (Story
Telling) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
3. รางวัลชมเชย โครงการพัฒนาศักยภาพครู
สอนภาษาอังกฤษ BRAND’S Tutor Summer
Camp
นางสาวพรประภา ชัยนา
1. ครูผูฝกสอนนักเรียนไดรับรางวัลระดับเหรียญ
เงิน การแขงขันเลานิทานภาษาอังกฤษ (Story
Telling) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67

หนวยงานที่จัด
สพฐ.

สพฐ.

สพม.2

สพม.2

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร
บางเขน
สพม.2
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ตารางอัตรากําลังครู ตามกลุมสาระการเรียนรู ปการศึกษา 2560

ที่

ชื่อ - สกุล

ม.ตน

ม.ปลาย

รวม

(คาบ/ชม.)

(คาบ/ชม.)

(คาบ/ชม.)

ภาค 1

ภาค 2

ภาค 1

ภาค 2

ภาค 1

ภาค 2

งานพิเศษ

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
1

ครูภิญญาพัชญ รักกุศล

18

17

18

17

2

ครูสิทธิศักดิ์ แกวเนตร

17

17

17

17

3
4

ครูพิชาชาญ สุขประเสริฐ
ครูกัญญารัตน อาโรโจ

17
18

17
18

17
18

17
18

5

ครูอธิพงศ โชคเคลาลาภ

13

13

13

13

6
7

ครูสนธิกาญจน แสงมณี
ครูสุวิมล จันตีะสุรินทร

18
18

18
18

18
18

18
18

8

ครูธนวรรณ เมฆแดง

15

17

15

17

9

ครูศิรธันย สามเชียง

16

12

16

12

10 ครูดาวเรือง เกณฑสาคู

18

17

18

17

11 ครูวิชณี เปรมประยูร
12 ครูพัชรีย สวางวงษ

17
14

12
16

17
14

12
16

13 ครูธณัฐฐา สวางรักษ

19

18

19

18

- รองหัวหนากลุมสาระฯ
- รองหัวหนาระดับ ม.1
- หัวหนากิจกรรมสังคมฯ
- หัวหนาลูกเสือ-เนตรนารี
- สวัสดิการ รร.
- หัวหนาระดับ ม.1
- หัวหนาลูกเสือ-เนตรนารี ม.1
- หัวหนายานพาหนะโรงเรียน
- งานประชาสัมพันธ
- หัวหนาลูกเสือ-เนตรนารี ม.2
- หัวหนากลุมสาระฯ
- งานอาคารสถานที่
- งานจัดสอน มสธ.
- หัวหนาควบคุมภายใน
- หัวหนาชมรม
- รองหัวหนาระดับ ม.3
- หัวหนาลูกเสือ-เนตรนารี ม.2
- เจาหนาที่ศูนย มสธ.
- หัวหนางานแผนงาน
- รองหัวหนากลุมสาระฯ
- เจาหนาที่พัสดุโรงเรียน
- รองหัวหนาระดับ ม.5
- เลขานุการประชุมครู รร.ส.ย.
- งานการเงิน มสธ.
- หัวหนางานประกันคุณภาพ
- ผูชวยรองกลุมบริหาร
งานบุคคล
- งานกิจกรรมนักศึกษา
วิชาทหาร
- งานประชาสัมพันธ
- หัวหนาลูกเสือ-เนตรนารี ม. 3
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ที่

ชื่อ - สกุล

ม.ตน

ม.ปลาย

รวม

(คาบ/ชม.)

(คาบ/ชม.)

(คาบ/ชม.)

ภาค 1

ภาค 2

ภาค 1

ภาค 2

ภาค 1

ภาค 2

14 ครูวนัสนันท คําแสน

15

15

15

15

15 ครูศิลาภรณ อ่ําเอี่ยม
กลุมสาระการเรียนรูค ณิตศาสตร
1 นางนิธิวดี แพรวัฒนะสุข

18

18

18

18

-

-

15

15

15

15

2

นางปวีณา ศิริภาพ

-

-

8

8

8

8

3

นางอุไรวรรณ สังวรเจต

-

-

9

9

9

9

4

นางสมพร ทานธรรม

15

15

-

-

15

15

5

นางรีนา เพิ่มศิริวาณิชย

-

-

12

12

12

12

6

นางสาวนัทธมน โลหิตหาญ

16

16

-

-

16

16

7
8
9

นายเจษฎา จงสืบสุข
นางพรรณอุษา พัฒนาวิวัฒนพร
นางสาววิภา มณีเนตร

17
16

17
16

12
-

12
-

12
17
16

12
17
16

10 นายนวพรรณ ตรีสูน

-

-

18

18

18

18

11 นางสาวสุกานดา หมูพยัคฆ
12 นางสาวปวาริศา สมาฤกษ
13 นางรุงเพ็ชร สรองศรี

14
14
3

14
14
3

15

15

14
14
18

14
14
18

14 นางสาวจรรจิรา ฤทธิชัย

-

-

15

15

15

15

15 นางสาวประจบ แสงสีบับ

6

6

12

12

18

18

งานพิเศษ
- หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
- ผูประสานงาน มสธ.
- งานโครงการโรงเรียนอุปถัมภ
- สารวัตรนักเรียน
1. หัวหนากลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร
1. ผูชวยรองฯกลุมบริหารงาน
ทั่วไป
1. ผูชวยรองฯกลุมบริหารงาน
วิชาการ
1. หัวหนางานอนามัยโรงเรียน
2. งานโภชนาการ
1. ผูชวยรองฯกลุมบริหาร
งบประมาณ
2. พัสดุกลุมสาระฯ
1. หัวหนาคณะสีพิบูลสงคราม
2. หัวหนางานจัดตารางสอน
1. รองหัวหนาระดับชั้น ม.1
1. หัวหนางานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน
1. หัวหนาคณะสีพหลพล
พยุหเสนา
1. งานทะเบียนวัดผล
1. งานทะเบียนวัดผล
1. หัวหนางานธนาคารโรงเรียน
2. งานอนามัยโรงเรียน
1. ผูจัดการสวัสดิการออมทรัพย
โรงเรียนสารวิทยา
2. งานทะเบียนวัดผล
1. แผนงานกลุมบริหารงาน
ทั่วไป
2. ประชาสัมพันธกลุม สาระฯ
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ที่

ชื่อ - สกุล

ม.ตน

ม.ปลาย

รวม

(คาบ/ชม.)

(คาบ/ชม.)

(คาบ/ชม.)

ภาค 1

ภาค 2

ภาค 1

ภาค 2

ภาค 1

ภาค 2

16 นางวัลวิภา เพ็งประสพ

16

16

-

-

16

16

17 นายศุภวัฒน คัมภิรานนท

-

-

16

16

16

16

18 นางจีรนันท ธํารงวิศว

3

3

14

14

17

17

19 นางอรนันท จันทรประภาพ
20 นายโสภณ จุยจิตร

16

16

16
-

16
-

16
16

16
16

21 นายณัฐพล สุดหอม

16

16

-

-

16

16

22 นายวรางค สุจริต
23 นายกัมปนาท สมชาติ
24 นางสาวกฤษณา ชํานาญ
25 นางสาวปทมา ประพฤติงามพงศา
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
1 นางสาวธัญทิพย อริยอัครพงษ

16
18
18
18

16
18
18
18

2
-

2
-

18
18
18
18

18
18
18
18

10

12

0

0

10

12

2

นายธันวา เดชะสิริ

4

0

9

8

13

8

3

นางฐะปะนีย เอี่ยมศรี

0

0

14

16

14

16

4

นางศุภาวีร ศรีโท

12

12

0

0

12

12

5
6

นางนิภาวรรณ การุญ
นางสาววนิดา หลากจิตร

0
2

0
2

14
12

16
12

14
14

16
14

7

นายนเรศ ล้ําเลิศวัฒนา

0

0

16

16

16

16

งานพิเศษ
1. หัวหนาคณะสีพันทายนรสิงห
2. บัญชีเงินสด
1. หัวหนาระดับชั้น ม.4
2. หัวหนาโครงการ SAP
1. รองหัวหนากลุมสาระฯ
2. งานตารางสอน
1. รองหัวหนากลุมสาระฯ
1. หัวหนาระดับ ม.3
2. คณะกรรมการสวัสดิการ
โรงเรียนสารวิทยา
1. หัวหนาระบบคะแนน
พฤติกรรมนักเรียน
1. งานคณะกรรมการนักเรียน
1. งานทะเบียนวัดผล
1. งานธนาคารโรงเรียน
1. งานประกันอุบัติเหตุ
- หัวหนากลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร
- งานบุคคลากร
- ผูชวยรองกลุมบริหารงาน
ทั่วไป (งานอาคารสถานที่)
- สํานักงานกลุมบริหาร
งานบุคคล
- งานการเงินกลุมบริหารทั่วไป
- งานโครงการโรงเรียนอุปถัมภ
- หัวหนางานประกันอุบัติเหตุ
- งานสวัสดิการ เบิกจายคา
รักษาพยาบาล
- งานรักษาดินแดน กิจกรรม
พัฒนาผูเรียน
- ฝายโสตฯกลุมบริหารงาน
ทั่วไป
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ที่

ชื่อ - สกุล

ม.ตน

ม.ปลาย

รวม

(คาบ/ชม.)

(คาบ/ชม.)

(คาบ/ชม.)

ภาค 1

ภาค 2

ภาค 1

ภาค 2

ภาค 1

ภาค 2

8

นายพิทักษ ชินสีห

15

9

0

4

15

13

9

นางสาวพัฒตวรรณ สีเลา

5

0

9

16

14

16

นางสาวณัฐมน ทองคํา

15

15

0

0

15

15

11 นางสาวธีราภรณ ผลกอง
นางสาวปยะมาศ เลิศความเพียร
12

7
0

2
0

3
12

12
12

10
12

14
12

13 นางสาวนันทนภัส อรุณไพร
14 นางสาวเยาวลักษณ วงศสิงห

0
4

0
0

16
12

16
12

16
16

16
12

15 นายถนอมศักดิ์ ทองประเทือง

15

5

3

12

18

15

16 นางสาวสุกานดา แกวทองพันธ
0
0
17 นางสาวประภาวดี เจริญจิตร
2
6
18 นางสาวพรพิมล จงรักวิทย
19
16
19 นางสาววิภาวี เนียรมงคล
0
17
20 นางสาวภัณฑิรา กัณหาไชย
0
16
21 นายชัยณรงค
0
0
22 นางสาวอรอนงค โสดามุข
0
12
23 นางสาวรัชนีกรณ นะรางวงษ
0
15
กลุมสาระการเรียนรูส ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1 นางสาวกนกลักษณ แปงปางใส
17
19

18
17
0
0
0
0
0
0

16
4
0
0
0
0
0
0

18
19
19
0
0
0
0
0

16
10
16
17
16
0
12
15

17

19

17

19

10

2

นางสาวสุรีพร ศรีขวัญเมือง

17

19

งานพิเศษ
- งานตอตานยาเสพติด
กลุมบริหารงานบุคคล
- งานรับนักเรียนหองเรียนพิเศษ
- สํานักงานกลุมบริหาร
งานวิชาการ
- หัวหนาลูกเสือ ม.3
- งานประกันคุณภาพ
- งานธนาคารออมสิน
- หัวหนาโครงการ GIFTED
- งานสํานักงานกลุมบริหาร
วิชาการ
- โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
- งานสํานักงานกลุมบริหาร
วิชาการ
- หัวหนาระดับ ม.2
- หัวหนางานสภานักเรียน
- งานแผนงาน
- งานพัสดุ
- หัวหนาโครงการ EIS
- งานบุคลากร
- งานบุคลากร
- งานพัสดุ กลุมบริหาร
งบประมาณ
- งานสงเสริมคานิยม 12
ประการ กลุมบริหารงานบุคคล
- งานแผนงาน กลุมสาระการ
เรียนรูส ังคมศึกษา
หัวหนางานอนามัยโรงเรียน
กลุมบริหารทั่วไป
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ที่

ชื่อ - สกุล

ม.ตน

ม.ปลาย

รวม

(คาบ/ชม.)

(คาบ/ชม.)

(คาบ/ชม.)

ภาค 1

ภาค 2

ภาค 1

ภาค 2

ภาค 1

ภาค 2

3

นางสาวณัฐณิชา จันทฤทธิ์

-

17

-

17

4

นายวิชิต จีนพวด

18

17

18

17

5

นางสาวอุไรวัลย สมร

17

17

17

17

6

นางจุฑามาศ พัฒนชู

16

17

16

17

7

นางสาวสุนสิ า วาริน

18

17

18

17

8

นายประพจน อังคเรืองรัตนา

12

12

12

12

9

นายธีระวัฒน สีหาบุญลี

16

17

17

17

10 นางสาวเทียมแข ผิวบุญเรือง

16

17

17

17

งานพิเศษ
- งานพัสดุ กลุมบริหาร
งบประมาณ
- งานพัสดุ กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา
- งานประชาสัมพันธ
กลุมบริหารทั่วไป
- งานประชาสัมพันธ กลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษา
- รองหัวหนากลุมสาระการ
เรียนรูส ังคมศึกษา
- งานโภชนาการ กลุมบริหาร
ทั่วไป
- งานโครงการโรงเรียนอุปถัมภ
กลุมบริหารทั่วไป
- เหรัญญิก กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา
- รองหัวหนากลุมสาระการ
เรียนรูส ังคมศึกษา
- หัวหนาคณะพหลพลพยุหเสนา
- งานสงเสริมคานิยม 12
ประการ กลุมบริหารงานบุคคล
- งานสารสนเทศ กลุมบริหาร
งบประมาณ
- งานอนามัยโรงเรียน กลุม
บริหารทั่วไป
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา
- หัวหนาคณะสีหราชเดโช
- กรรมการคานิยม 12 ประการ
กลุมบริหารงานบุคคล
- งานแผนงาน กลุมสาระการ
เรียนรูส ังคมศึกษา
- กรรมการคานิยม 12 ประการ
กลุมบริหารงานบุคคล
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ที่

ชื่อ - สกุล

ม.ตน

ม.ปลาย

รวม

(คาบ/ชม.)

(คาบ/ชม.)

(คาบ/ชม.)

ภาค 1

ภาค 2

ภาค 1

ภาค 2

ภาค 1

16

ภาค 2

11 นางสาวอัจฉรา อารีรตั น
12 นางสาวไพลิน ชยามาศ

12
15

16

12
15

13 นางคมคาย มากบัว

18

18

18

18

14 นางอรฉาย บุนนาค

10

-

10

-

15 นายธเนศ วิริยะมนตรี

17

18

17

18

16 นายอาณาจักร แทงทอง

16

16

16

16

กลุมสาระการเรียนรูศ ิลปะ
1 นายณัฐพล มั่นเรือง

งานพิเศษ

4

4

11

12

15

16

2

นางสาวฉวีวรรณ เทียนสุน

11

12

6

6

17

18

3
4
5

นางสิรินิติ ไทยภักดี
นายกรัณฑ ปนสุวรรณ
นางสาวนภวรรณ นาคอุไร

16
18
5

16
18
5

2
13

2
13

16
20
18

16
20
18

6

นางสาวธันยชนก อรัญญิก

1

1

17

17

18

18

- ครูเกษียณอายุราชการป 2560
- หัวหนาคณะรณยุต
- งานตรวจสอบภายใน กลุม
บริหารงบประมาณ
- งานเศรษฐกิจพอเพียง กลุม
บริหารวิชาการ
- ดูแลอาคาร 5 งานอาคาร
สถานที่ กลุมบริหารทั่วไป
- งานหองศูนยสังคมศึกษา 541
กลุมสาระการเรียนรูส ังคมศึกษา
- หัวหนางานแผนงานและ
สารสนเทศ กลุม บริหาร
งบประมาณ
- รองหัวหนากลุมสาระการ
เรียนรูส ังคมศึกษา
- หัวหนางานวิจัย กลุมบริหาร
วิชาการ
- งานพัสดุ กลุมบริหาร
งบประมาณ
งานรักษาดินแดน กลุม
บริหารงานบุคคล
- หัวหนากลุมสาระฯ
- รองหัวหนางานยานพาหนะ
- วงโยธวาทิต
- รองแผนงานกลุมสาระฯ
- วิชาการกลุมสาระฯ
- วงดนตรีไทย
- งานสมาคม
- ประชาสัมพันธกลุม สาระฯ
- รองหัวหนากลุมสาระฯ
- ฝายบริหารทั่วไป
- วิชาการกลุมสาระฯ
- ฝายบริหารทั่วไป
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ที่

ชื่อ - สกุล

ม.ตน

ม.ปลาย

รวม

(คาบ/ชม.)

(คาบ/ชม.)

(คาบ/ชม.)

ภาค 1

ภาค 2

ภาค 1

ภาค 2

ภาค 1

ภาค 2

7

นางสาววนัสนันท ถิ่นรัตน

17

17

2

2

19

19

8
9

นางสาวณัฐดา สาสกุล
นายชุมพล เทพสูงเนิน

12

12

8

8

20

20

15

15

4

4

-

-

12

12

12

12

10 นางสาวมนัญญา ประสันแพงศรี
กลุมสาระการเรียนรูส ุขศึกษา และพลศึกษา
1 นายพีระชาติ ศรีมหันต

19

งานพิเศษ

19

2

นายพลัฏฐ ตุม ทอง

-

-

15

15

15

15

3

นายพรชัย เกตุฉาย

15

10

5

5

15

15

4

นายไตรรัตน ศรีจิตรแจม

-

-

15

15

15

15

5

นางสาวเฉลิมศรี เกตุจําปา

-

-

14

14

14

14

6

นางสาวสุชินันท งามสมชนม

9

9

3

3

12

12

7

นางสาวกนกวรรณ อันบุรี

12

12

6

6

18

18

8

นางสาวสุกัญญา สุขเจริญ

6

6

12

12

18

18

9

นางสาวธนภรณ ไพบูลย

18

18

-

-

18

18

- แผนงานกลุมสาระฯ
- งานประชาสัมพันธ
- สารสนเทศกลุมสาระฯ
- งานประกันกลุมสาระฯ
- ฝายบริหารกลุม บริหาร
- พัสดุกลุมสาระฯ
- งานหลักสูตรฯ
- วัดผลประเมินผล
- งานพัสดุ
- งานอาคารศูนยกีฬา
- งานพัฒนากีฬา-ภายใน/
ภายนอก
- งานพัฒนากีฬาภายใน/
ภายนอก
- งานอาคารศูนยกีฬา
- งานหลักสูตรฯ
- วัดผลประเมินผล
- งานธุรการ
- เหรัญญิก
- งานศูนยวิชาสุขศึกษา
- งานวิจัย
- งานประกัน
- งานนิเทศฯ
- สื่อการเรียนการสอน
- งานนิเทศฯ
- สื่อการเรียนการสอน
- งานแผนงาน
- สารสนเทศ
- งานศูนยวิชาสุขศึกษา
- งานวิจัย
- งานประกัน
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ที่

ชื่อ - สกุล

ม.ตน

ม.ปลาย

รวม

(คาบ/ชม.)

(คาบ/ชม.)

(คาบ/ชม.)

ภาค 1

กลุมสาระการเรียนรูก ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
1 นางประทุม ปานชื่น
12

ภาค 2

ภาค 1

ภาค 2

ภาค 1

ภาค 2

14

-

-

12

14

2

นางสาวบุญรักษา อินทรเสน

6

13

5

2

11

15

3
4
5
6
7

นางพิชญสินี คําแกว
นางดรุณี ลีส้ กุล
นางสาววีนัฐดา แกวโท
นางอรุณรัตน คัมภีรพจน
นายสมศักดิ์ พัฒนาวิวัฒนพร

8
5
8
16

8
5
8
16

5
4
12
-

8
4
12
-

13
9
12
8
16

16
9
12
8
16

8 นายวิชชวิทย จัวนาน
9 นายพงษศักดิ์ บัวหุง
10 น.ส.ลดาวัลย กันธมาลา

15
14

15
12

11
-

9
-

15
11
14

15
9
12

11 นางสาวจิราภรณ ปกรณ
12 นายจตุพร ใจหาญ

-

-

12
14

12
15

12
14

12
15

13 นายสุรชัย ศรีชัยชนะ

-

-

7

8

7

8

14 นายวราวุฒิ ช้ําเกตุ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
1 นางสาวพิมพประภา ประทุมวรรณ
2 นางสาวจุฑาทิพย เจนธนานันท

-

-

3

3

3

5

3

นายทวิตย วรรณชัยมงคล

4

4

15
15

15
20

22
22

23
24

25

25

-

-

25

25

งานพิเศษ

- หัวหนากลุมสาระฯ
- หัวหนาโภชนาการ
- หัวหนาสวัสดิการรานคา
- หัวหนาอาคาร 6
- พัสดุงานคหกรรม
- หัวหนางานเกษตร
- พัสดุงานเกษตร
- งานงบประมาณ
- งานโภชนาการ
- งานงบประมาณ
- รองหัวหนากลุมสาระฯ
- หัวหนางานคอมพิวเตอร
- วัดผลโรงเรียน
- งานบุคคล
- รองหัวหนากลุมสาระฯ
- แผนงานกลุมสาระฯ
- งานโสตทัศนูปกรณ
- หั ว ห น า ง า น เ ว็ บ ไ ซ ต ข อ ง
โรงเรียน
- งานเซิ ร ฟ เวอร แ ละเครื อ ข า ย
อินเตอรเน็ตของโรงเรียน
- งานสารสนเทศกลุมสาระฯ
- งานพัสดุ (คอมพิวเตอร)
- ดูแลโครงการหองเรียนพิเศษ
(SAP, Gifted, MEP)
- งานหองสมุด
- หัวหนากลุมสาระ
- แผนงานกลุมสาระ
- รองหัวหนาแผนงานโรงเรียน
- แมสี สีฟา
- รองหัวหนากลุมสาระ
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ที่

ชื่อ - สกุล

ม.ตน

ม.ปลาย

รวม

(คาบ/ชม.)

(คาบ/ชม.)

(คาบ/ชม.)

ภาค 1

ภาค 2

ภาค 1

ภาค 2

ภาค 1

ภาค 2

4

นางสาวเสาวลักษณ สภานนท

4

4

15

15

19

19

5

นางศรานตา

-

-

22

24

22

24

6
7

นางสาวราตรี เหลาหะเกียรติ
นางสาวภัทราวรรณ ปริมิตร

18
-

18
-

16

16

18
16

18
16

8

นายกิตติพัทธ สุขลิม้

-

-

21

23

21

23

9

นางสาวกฤติยา ปะทังคะติ

-

-

26

26

26

26

10 นางสาวธัญธร เวชวิทยาขลัง

-

-

24

24

24

24

11 นางสาวประนอม สิงหโต

-

-

22

24

22

24

12 นางสาววีรสดุ า จันทโชติ
13 นางสาวอรพรรณ ปญญาไว

23
-

25
-

22

24

23
22

25
24

14 นางสาวขนิษฐา ผลาธัญญะ
15 นายชานนท สมคิด

10
25

10
25

10
-

10
-

20
25

20
25

กฤษฎาสิมะ

งานพิเศษ
- งานพัสดุกลุมสาระ
- งานโสตทัศนศึกษากลุม สาระ
- ผูประสานงานระดับชั้น ม.3
กลุมสาระ
- รองหัวหนากลุมสาระ
- หัวหนางานสารสนเทศ
โรงเรียน
- ผูประสานงานระดับชั้นม. 4
กลุมสาระ
- วิเทศสัมพันธกลุมสาระ
- งานสารสนเทศโรงเรียน
- หัวหนางานวัดผลโรงเรียน
- หัวหนาและผูป ระสานงาน
แผนการเรียนภาษาญี่ปุน
- หัวหนางานประชาสัมพันธ
โรงเรียน และกลุม สาระ
- หัวหนาระดับ ม.5
- หัวหนางานสารสนเทศกลุม
สาระ
- หัวหนาและผูประสานงาน
แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส
- งานเครื่องราชยอิสริยาภรณ
(บุคคล)
- เลขานุการกลุมสาระ
- งานสารสนเทศโรงเรียน
- งานจัดสอนแทนกลุมสาระ
- ผูประสานงานระดับชั้นม. 6
กลุมสาระ
- สวัสดิการกลุมสาระ
- ผูประสานงานระดับชั้นม. 5
กลุมสาระ
- งานเรียนฟรี 15 ป (วิชาการ)
- หัวหนาโครงการ MEP
- ผูประสานงานระดับชั้นม. 2
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ที่

ชื่อ - สกุล

ม.ตน

ม.ปลาย

รวม

(คาบ/ชม.)

(คาบ/ชม.)

(คาบ/ชม.)

ภาค 1

ภาค 2

ภาค 1

ภาค 2

ภาค 1

งานพิเศษ

ภาค 2

16 นางสาวธนิสรา ภูไ พบูลย

22

22

-

-

22

22

17 นางสาวณัฐธยาน กุลสิริวงศธร

25

25

-

-

25

25

18 นางสาวนิรชา สุวรรณมณี

-

-

22

24

22

24

19 นางสาวอนัญญา วันทยานันท

-

-

22

24

22

24

20 นางสาวเจนจิรา แองบัวใหญ

9

9

16

17

25

26

21 นางสาวประวิดา จันที

17

19

6

6

23

25

22 นายสัชฌุกร แกวชวย

4

4

19

19

23

23

23 นางสาวสุณิสา สอาดศรี

1

1

21

21

22

22

24 นางสาวอรอนงค องคนาม

25

25

-

-

25

25

กลุมสาระ
- หัวหนาโครงการหองเรียน
พิเศษภาษาจีนเขมขน
- ประสานงานศูนยสอบวัดระดับ
HSK
- ผูประสานงานครูชาวตางชาติ
หอง MEP
- ผูประสานงานระดับม.1 กลุม
สาระ
- รองหัวหนากลุมสาระ
- งานตรวจสอบภายใน
(งบประมาณ)
- งานวัดและประเมินผล
กลุมสาระ
- งานตรวจสอบภายใน
(งบประมาณ)
-รองหัวหนาโครงการหองเรียน
พิเศษภาษาจีนเขมขน
- สารสนเทศบริหารทั่วไป
- งานแผนงานกลุมบริหารงาน
ทั่วไป
- บรรณารักษกลุมสาระ
- ธนาคารโรงเรียน กลุม
บริหารงานทั่วไป
- ประชาสัมพันธกลุม สาระ
- เหรัญญิกกลุมสาระ
- รองหัวหนาโครงการหองเรียน
พิเศษภาษาเกาหลีเขมขน
- สารสนเทศวิชาการ
- หัวหนาโครงการหองเรียน
พิเศษภาษาเกาหลีเขมขน
- สารสนเทศวิชาการ
- งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
- งานคุรุภัณฑวิชาการ
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ที่

ชื่อ - สกุล

ม.ตน

ม.ปลาย

รวม

(คาบ/ชม.)

(คาบ/ชม.)

(คาบ/ชม.)

ภาค 1

ภาค 2

ภาค 1

ภาค 2

ภาค 1

ภาค 2

25 นางสาวพรประภา ชัยนา

4

4

20

20

24

24

26 นางสาวชนิกานต ศรีนรา

19

-

19

-

19

19

27 นางสาวกฤษดาพร แซเวียน

-

-

-

21

-

21

28 นายเดียร สุขเพ็ชรี

-

-

18

18

18

18

29 นางสาวกัญญาทิพ มัคเจริญ

-

-

-

16

-

16

30 นางสุดารัตน สแปรตต

2

2

20

20

22

22

งานพิเศษ
- งานสารสนเทศกลุมสาระ
- ผูชวยบรรณารักษกลุม สาระ
- งานแผนงานโรงเรียน
- งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
- งานสารสนเทศงานพัฒนา
ผูเรียน
- งานคุรุภัณฑวิชาการ
- สวัสดิการกลุมสาระ
- ผูชวยผูประสานงาน MEP
- แผนงานกลุมสาระ
- ธนาคารโรงเรียน
- ผูชวยประสานงานแผนการ
เรียนภาษาญี่ปุน
- งานประกันคุณภาพกลุมสาระ
- งานประเมินครูผูชวย
*ยายโรงเรียนภาคเรียนที่2
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ความสัมพันธระหวางสถานศึกษา
กับผูปกครองและชุมชน
โรงเรียนสงเสริมประสานความรวมมือกับชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาตามความ
เหมาะสม สงผลดานคุณภาพ ดังนี้
ที่

กิจกรม/โครงการที่ดําเนินการ

1

กิจกรรมงานรับนักเรียน

2
3

กิจกรรมเครือขายผูปกครอง
กิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน

4

โครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน

5

6

7

8

9

ผลการดําเนินงาน
- การรับนักเรียนปการศึกษา 2560
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 512 คน จํานวน 12 หองเรียน
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 436 คน จํานวน 12 หองเรียน
- ผูปกครองพึงพอใจตอกิจกรรมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.52
- เครือขายผูปกครองมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ภายในโรงเรียน
- ครูที่ปรึกษาทุกคนเยี่ยมบานนักเรียน และสงสมุดบันทึกการเยี่ยมบานใหแก
กลุมบริหารงานบุคคล

- นักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลือ ปองกันและแกไขปญหาเปนรายบุคคล
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค มีภูมิคุมกันและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
- ประชุมผูปกครองและเลือกคณะกรรมการเครือขายผูปกครองทุกหองเรียน
เมื่อ วันที่ 19 สิงหาคม 2560
กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา - จัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ไดแก วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา
และวันอาสาฬหบูชา มีนักเรียนเขารวมกิจกรรม จํานวน 2,725 คน และนํา
นักเรียนประมาณ 2-3 หองเรียนไปรวมพิธีที่วัดพระศรีมหาธาตุหรือวัดบางบัว
- นักเรียนตระหนัก เห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
ประเพณี และวัฒนธรรมไทย รวมกันสืบทอดและอนุรักษ
กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน
- นักเรียนทุกคน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคคลภายนอก เขารวม
กิจกรรม
- มีผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.22
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
- นักเรียนทุกระดับชั้นเขารวมกิจกรรมโดยจัดใหมีการเดินขบวนเผยแพรความรู
ณ โรงเรียนสารวิทยา มหาวิทยาลัยศรีปทุม และชุมชนบางบัว
- นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.90
กิจกรรมวันรณรงคตอตานยาเสพติด - นักเรียนมีทักษะในการปฏิเสธสิ่งเสพติด รูเทาทันการเปลีย่ นแปลงของสังคม
และปรับตัวใหเขากับสถานการณไดอยางเหมาะสม มีคานิยมและพฤติกรรม
ทางเพศอยางเหมาะสม
กิจกรรมการทอดผาปาเพื่อการศึกษา - นักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียน ผูปกครอง และผูสนใจ เขารวมกิจกรรม
โรงเรียนสารวิทยา
เปนการสืบทอดประเพณีอันดีงามทางดานพระพุทธศาสนา และเปนการสราง
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ที่

กิจกรม/โครงการที่ดําเนินการ

10 นิทรรศการวิชาการ “ Achieved
Sara Open House 2018

ผลการดําเนินงาน
ความสัมพันธอันดีระหวางสถานศึกษากับชุมชน
- ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก คาเฉลี่ย 4.05
- นักเรียน ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู และไดรับประสบการณใหมๆ ของกลุมสาระ
ตางๆ ผูปกครอง ไดเห็นความสามารถและความตองการของบุตรหลาน
- ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก คาเฉลี่ย 4.13

ดานบุคลากร
โรงเรียนมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหครูมีความรู ความเขาใจ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และ
ชุมชนมีสวนรวม สงผลดานคุณภาพ ดังนี้
ที่

กิจกรม/โครงการที่ดําเนินการ

1

กิจกรรมตรวจสุขภาพครูและ
บุคลากรประจําปการศึกษา

2

โครงการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ
มาตรฐานวิชาชีพครู

3
4

งานวิจัยในชั้นเรียน
งานนิเทศภายในครู

5

การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ

6

การจัดทํารายงานประจําปที่เปน
รายงานประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
จัดทําวารสารโรงเรียน

7

ผลการดําเนินงาน
- ครูและบุคลากร ไดรับการตรวจสุขภาพประจําปการศึกษา
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการชวยเหลือสงรักษาตอใน
โรงพยาบาลทุกครั้งและไดรับการบริการดานสุขภาพที่ถูกตองตามหลักการ
แพทย
- ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก คาเฉลี่ย 4.09
- โรงเรียนจัดอบรม การสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC
วันที่ 17 กรกฎาคม 2560
- โรงเรียนจัดอบรม การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)
วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
ครูประมาณรอยละ 94.28 ทําวิจัยในชั้นเรียน อยางนอย 1 เรื่อง/ปการศึกษา
- ครูทุกคนในทุกกลุมสาระการเรียนรูแลกเปลี่ยนกันนิเทศการจัดการเรียนรู
แบบกัลยาณมิตร
- ครูไดรับการพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนรูผานกระบวนการนิเทศ
- จัดทําสารสนเทศของสถานศึกษา จํานวน 30 เลม
- เผยแพรทางเว็บไซต www.srv.ac.th ใหครูและบุคลากรในโรงเรียน
รับทราบขอมูล
- จัดทํารายงานประจําปของสถานศึกษา จํานวน 100 เลม
- เผยแพรทางเว็บไซต www.srv.ac.th ใหครู บุคลากรในโรงเรียนและ
โรงเรียนตางๆ รับทราบขอมูล
- แจกผูปกครองของนักเรียนที่เขารวมประชุม
- แจกบุคคลภายนอกที่เขามาศึกษาดูงานโรงเรียน
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การใหบริการดานการศึกษาดูงานกับหนวยงานตาง ๆ
ปการศึกษา 2560
ที่

วัน เดือน ป

1

23 มิ.ย.60

2
3
4
5
6

เรื่อง/รายการ

หนวยงานที่มา

19 ก.ค.60
4 ส.ค.60
4 ก.ย.60

ศึกษาดูงานตามกิจกรรมพัฒนาผูสอนตาม
แนวทาง STEM Education
ศึกษาดูงานธนาคารโรงเรียน
ศึกษาดูงานโรงเรียนสารวิทยา
ศึกษาดูงานโรงเรียนสารวิทยา

โรงเรียนโคราชพิทยาคม
จ.นครราชสีมา
โรงเรียนสิรริ ัตราธร
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
โรงเรียนเทพลีลา

12 ก.ย.60
10 ม.ค.61

ศึกษาดูงานโรงเรียนสารวิทยา
ศึกษาดูงานโรงเรียนสารวิทยา

คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

การใหความรวมมือ กับ วัด ชุมชน หนวยงานที่เกี่ยวของในปการศึกษา 2560
ที่

รายการ

1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12

โครงการจิตอาสา “เราทําดี ดวยหัวใจ”
สมทบเงินทําบุญ
สมทบเงินทําบุญ
สมทบเงินทําบุญ
สมทบเงินทําบุญ
สมทบเงินทําบุญ
สมทบเงินทําบุญ
รวมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเปนพระราชกุศลฯ
อํานวยความสะดวกสถานที่ใหวงดนตรีคนตาบอด
รวมเดินการกุศล 50 ป ลาดปลาเคาพิทยาคม
ใหความอนุเคราะหสนามกีฬาพรอมอุปกรณการ
แขงขันกีฬา
คุณครู บุคลากร และนักเรียนรวมบริจาคโลหิต

13

หนวยงาน
พัฒนาชุมชนยานจตุจักร
โรงเรียนสอนคนตาบอด
วงดนตรีคนตาบอด
บานเด็กพิการซ้าํ ซอน
ทําบุญกาวคนละกาว
ไถชีวิตโคกระบือวัดพระศรีฯ
สมาคมปราบวัณโรคแหงประเทศไทย
กรมวิทยาศาสตรทหารบก
วงดนตรีคณะ น้ําทิพย
โรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สภากาชาดเคลื่อนที่มารับบริจาคที่ ร.ร.

จํานวนครั้ง
ที่ใหความรวมมือ
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1

213

ความรวมมือกับองคกรภายนอก
1. โรงเรียนสารวิทยา รวมกับสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง สังกัดกระทรวงสาธารณสุขลงนามความรวมมือ
โครงการพัฒนาตนแบบโรงเรียนเสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพ วันที่ 16 ธันวาคม 2560
2. โรงเรียนสารวิทยา รวมลงนามความรวมมือทางดานวิชาการ กับมหาวิทยาลัยหอการคาไทย
วันที่ 21 กุมภาพันธ 2561
3. โรงเรียนสารวิทยาจัดทําบันทึกขอตกลงวาดวยการเขารวมดําเนินงานกับกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
วันที่ 30 มีนาคม 2561
4. โรงเรียนสารวิทยา รวมลงนามความรวมมือทางดานวิชาการ กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
5. โรงเรียนสารวิทยารวมโครงการมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนนองกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
6. รายการความรวมมือ MOU ระหวาง ภาษาจีน กับ
1. มหาวิทยาลัย Bei Jing Normal University
2. มหาวิทยาลัย Xi'an University
3. มหาวิทยาลัย Gan Nan Normal University
4. มหาวิทยาลัย He Nan Normal University
5. มหาวิทยาลัย Ji Mei University
6. ศูนยการสอบวัดระดับภาษาจีนทางไกลสถาบันขงจื่อ
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การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธของโรงเรียน
ขอมูลการใหบริการงานประชาสัมพันธ
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560

วัน/เดือน/ป

การรับโทรศัพท
ภาย
ภาย
ใน
นอก

รวม

1

พฤษภาคม

67

100

2

มิถุนายน

28

3

กรกฎาคม

4

ลําดับที่

ผูมาติดตอ
รวม

ฝากของ

ประกาศ

รวม

20

80

5

65

67

18

10

78

9

77

86

30

20

10

60

12

85

97

146

32

22

9

63

10

90

100

69

135

35

19

6

60

5

60

65

35

65

100

10

5

3

18

5

30

35

323

521

845

197

104

58

359

46

407

450

นักเรียน

ครู

อื่นๆ

167

40

20

98

126

50

62

109

171

สิงหาคม

66

80

5

กันยายน

65

6

ตุลาคม
รวม

ขอมูลการใหบริการงานประชาสัมพันธ
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560

ลําดับที่

วัน/เดือน/ป

1

พฤศจิกายน

การรับโทรศัพท
ภาย
ภาย
ใน
นอก
75
105

2

ธันวาคม

86

3

มกราคม

4

กุมภาพันธ
รวม

ผูมาติดตอ
รวม

รวม

ฝากของ

ประกาศ

รวม

15

95

6

95

101

15

10

81

8

80

88

38

26

35

99

5

90

95

322

20

15

38

73

5

65

70

1,008

174

76

98

348

24

330

354

นักเรียน

ครู

อื่นๆ

180

60

20

127

213

56

95

198

293

97

225

353

655
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ตารางแสดงจํานวนนักเรียนทีเก็บของมีคา แลวสงคืนเจาของ
ปการศึกษา 2560
จํานวนนักเรียน(คน)
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
15
12
7
8
2
9
1
4
2
3
2
27
38

ระดับชั้น
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม

รวม
27
15
11
5
5
2
65

แผนภูมิแสดงจํานวนนักเรียนทีเก็บของมีคา แลวสงคืนเจาของ
ปการศึกษา 2560
16
14
12
10
g1
d �� �ð�
đč ć �
g
d �� �ð�
đ č ć 2�

8
6
4
2
0

ď.1

ď.2

ď.3

ď.4

ď.5

ď.6
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ตารางแสดงการใหบริการของงานประชาสัมพันธ
ปการศึกษา 2560
งาน

บริการจัดปาย
นิเทศ

บริการเผยแพร
ความรู

บริการงาน
ตอนรับ

บริการแจงเสียง
ตามสาย

รวม

พฤษภาคม

2

2

-

65

69

มิถุนายน

2

8

9

77

96

กรกฎาคม

3

7

2

85

97

สิงหาคม

3

5

9

90

107

กันยายน

5

2

4

60

71

ตุลาคม

2

-

2

30

34

พฤศจิกายน

1

5

4

95

105

ธันวาคม

2

3

5

80

90

มกราคม

3

5

18

90

116

กุมภาพันธ

3

4

11

65

83

มีนาคม
เมษายน

3
2

6
-

6
4

85
-

100
6

เดือน

ั พันธ์
ตารางการให ้บริการงานประชาสม
ึ ษา 2560
ประจําปี การศก
140
120
100
80
60
40
20
0

บริการจัดป้ ายนิเทศ

บริการเผยแพร่ความรู ้

บริการงานต ้อนรับ

บริการเสียงตามสาย

รวม

-๑-

คําสั่งโรงเรียนสารวิทยา
ที่ 255 / 25๖0
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําสารสนเทศของโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕60
.......................................................
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 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 เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการ ดังนี้
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา
๑.๑ นายพชรพงศ
ตรีเทพา
ประธานกรรมการ
๑.๒ นางสมคิด
ปูชิตเสถียร รองประธานกรรมการ
๑.๓ นางสุรีรัตน
สะสุนทร กรรมการ
๑.๔ นายเขษมชาติ อารีมิตร
กรรมการ
๑.๕ นายดุสิต
ขจรภัย
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ กําหนดนโยบาย ควบคุม ดูแล ใหคําปรึกษาและอํานวยความสะดวก สนับสนุนและสงเสริม
ใหการดําเนินงานสําเร็จเปนไปดวยความเรียบรอย
๒. คณะกรรมการงานสารสนเทศ
๒.๑ นางสาวเสาวลักษณ สภานนท
หัวหนางาน
๒.๒ นางสาวสุนิสา
วาริน
รองหัวหนางาน
2.3 นางสาวประนอม
สิงหโต
กรรมการ
2.4 นางศรานตา
กฤษฎาสิมะ
กรรมการและเลขานุการ
๒.5 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 นางนิธิวดี
แพรวัฒนะสุข หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
๓.๓ นางสาวธัญทิพย
อริยอัครพงษ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
๓.๔ นายประพจน
อังคเรืองรัตนา หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ
๓.๕ นายพีระชาติ
ศรีมหันต
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาฯ
๓.๖ นายณัฐพล
มั่นเรือง
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
๓.๗ นางสาวลดาวัลย
กันธมาลา
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ
๓.๘ นางสาวพิมพประภา ประทุมวรรณ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
๓.๙ นางสาววนัสนันท
คําแสน
หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
๓.๑0 นางสาววิภาภร
อําพันกาญจน หัวหนางานแนะแนว
๓.๑1 นางสาวธัญธร
เวชวิทยาขลัง หัวหนางานหองสมุด
๓.๑2 นางสาวราตรี
เหลาหะเกียรติ หัวหนางานทะเบียนวัดผล
หนาที่
๑.
๒.
๓.
4.

วิเคราะหและประสานงานในการจัดทําสารสนเทศ
จัดระบบขอมูลสารสนเทศความตองการและความจําเปนของกลุมบริหาร/กลุมสาระฯ/งาน
ชวยเหลือประสานงานการหาขอมูลสารสนเทศของกลุมบริหาร/กลุมสาระฯ/งาน
สงเลมสารสนเทศของกลุมบริหาร/กลุมสาระฯ/งาน

4. คณะกรรมการสารสนเทศของกลุมบริหาร/ กลุมสาระการเรียนรู/งาน
4.๑ นางสุดารัตน
สแปรตต
กลุมบริหารงบประมาณ
4.2 นางสาวนิรชา
สุวรรณมณี
กลุมบริหารงบประมาณ
4.3 นางสาวอนัญญา
วันทยานันท
กลุมบริหารงบประมาณ
4.4 นางสาวสุณิสา
สะอาดศรี
กลุมบริหารวิชาการ
4.5 นางสาวเจนจิรา
แองบัวใหญ
กลุมบริหารทั่วไป
4.6 นางสาวธัญทิพย
อริยอัครพงษ กลุมบริหารงานบุคคล
4.7 นางสาวธนวรรณ
เมฆแดง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
4.8 นางสาวกฎษณา
ชํานาญ
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
4.9 นางสาวปทมา
ประพฎติงามพงศา
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
4.10นายนเรศ
ล้ําเลิศวัฒนา
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
4.11นางสาวสุนิสา
วาริน
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ
4.12 นายพีระชาติ
ศรีมหันต
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
4.๑3 นางสาววนัสนันท ถิน่ รัตน
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
4.๑4 นายจตุพร
ใจหาญ
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
4.๑5 นางสาวกฤติยา ปะทังคะติ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
4.16นางสาวพรประภา ชัยนา
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
4.๑7 นางสาวชนิกานต ศรีนรา
งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
/4.๑8 นางสาวสุพัตรา …...

-๓4.๑8 นางสาวสุพัตรา
อินทรศร
4.๑9 นายวราวุธ
ช้าํ เกตุ
4.20 นางสาวเสาวลักษณ สภานนท

งานแนะแนว
งานหองสมุด
งานสารสนเทศ

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 9 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕60

คณะกรรมการผู้จัดทํา
1. นายดุสิต
2. นางสุรรี ัตน
4. นายเขษมชาติ

คณะกรรมการที่ปรึกษา
ขจรภัย
ประธานกรรมการ
สะสุนทร
กรรมการ
อารีมิตร
กรรมการ
คณะกรรมการงานสารสนเทศ

1.
2.
3.
4.
5.

นางสาวเสาวลักษณ
นางสาวสุนิสา
นางสาวประนอม
นางศรานตา
นางสาวสุภาพ

สภานนท
วาริน
สิงหโต
กฤษฎาสิมะ
สหุนัยต

หัวหนางาน
รองหัวหนางาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการงานสารสนเทศของกลุมบริหาร/ กลุมสาระการเรียนรู/ งาน
1. นางสาวนิรชา
2. นางสาวอนัญญา
3. นางสาวสุณิสา
4. นางสาวเจนจิรา
5. นางสาวธัญทิพย
6. นางสาวกัญญารัตน
7. นางสาวกฎษณา
8. นางสาวปทมา
9. นางสาววิภาวี
10. นางสาวสุนิสา
11. นางสาวธนภรณ
12. นางสาววนัสนันท
13. นางสาวจิราภรณ
14. นางสาวกฤติยา
15. นางสาวพรประภา
16. นางสาวชนิกานต
17. นางสาวสุพัตรา
18. นายวราวุธ
19. นางสาวสุนิสา

สุวรรณมณี
กลุมบริหารงบประมาณ
วันทยานันท
กลุมบริหารงบประมาณ
สอาดศรี
กลุมบริหารวิชาการ
แองบัวใหญ
กลุมบริหารทั่วไป
อริยอัครพงษ
กลุมบริหารงานบุคคล
ภูมิประเสริฐ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชํานาญ
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ประพฎติงามพงศา กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เนียรมงคล
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
วาริน
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ
ไพบูลย
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
ถิ่นรัตน
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ปกรณ
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ปะทังคะติ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ชัยนา
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ศรีนรา
งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
อินทรศร
งานแนะแนว
ช้ําเกตุ
งานหองสมุด
วาริน
งานแผนงานและสารสนเทศ

